În atenția candidaților care au concurat pe locuri de la buget
ATENŢIE: Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă la confirmarea locului, pe lângă
diploma de bacalaureat în original şi un dosar complet de înscriere, care să conţină fişa de înscriere
tipărită din aplicaţie şi toate actele prevăzute (vezi Actele necesare pentru înscriere).
La prima afișare a rezultatelor admiterii, fiecare candidat face parte din una din următoarele
liste:
• ADMIS
• ÎN AȘTEPTARE (respins cu media peste 5)
• RESPINS (cu media sub 5)
În vederea definitivării listei cu candidații care vor fi înmatriculați în anul I, se fac următoarele
PRECIZĂRI
A. Referitor la candidații declarați ADMIȘI:
I. Pentru a rămâne pe lista finală a candidaților admiși, aceștia trebuie să aducă până pe 20 iulie 2018,

ora 14:00, diploma de Bacalaureat în original (dacă nu este deja depusă la dosar).
În cazul în care liceul respectiv nu poate elibera diploma de Bacalaureat până pe 20 iulie 2018,
candidatul va prezenta adeverința de absolvire în original (dacă nu este deja depusă la dosar)
însoțită de o adeverință suplimentară din care să rezulte că liceul nu poate elibera diploma de
Bacalaureat până la acea dată (termen limită de prezentare 20 iulie 2018, ora 14:00) și data la care
aceasta va fi eliberată. În caz contrar, candidatul își pierde locul.
II. Până la data de 20 iulie 2018, ora 14:00, candidații declarați ADMIȘI la două sau trei domenii

de licență (Matematică, Informatică, Calculatoare și Tehnologia Informației) se vor adresa Comisiei
centrale de admitere cu o cerere prin care menționează domeniul de licență (Matematică,
Informatică sau Calculatoare și Tehnologia Informației) la care doresc să fie declarați admiși pe

lista finală. Aceștia vor fi admiși pe lista finală dacă îndeplinesc condiția privind actele de la
punctul I.
Candidații declarați ADMIȘI la mai multe domenii de licență care nu își exprimă opțiunea pentru
unul din cele trei domenii de licență vor fi declarați admiși pe lista finală la domeniul de licență
pentru care la dosar există diploma în original.
B. Referitor la candidații declarați ÎN AȘTEPTARE:
Pentru ca să poată accede pe lista celor admiși, prin redistribuirea locurilor celor care se retrag,
candidații declarați ÎN AȘTEPTARE trebuie să îndeplinească următoarele două condiții:
- să aducă până la data de 20 iulie 2018 diploma de Bacalaureat în original, sau în cazul în care
liceul respectiv nu poate elibera diploma de Bacalaureat până la data de 20 iulie 2018, să prezinte
adeverința de absolvire în original (dacă nu este depusă la dosar) însoțită de o adeverință
suplimentară din care să rezulte că liceul nu poate elibera diploma de Bacalaureat până la acea
dată (termen limită de prezentare 20 iulie 2018, ora 14:00) și data la care aceasta va fi eliberată;
- dacă sunt în așteptare la mai multe domenii, să se adreseze Comisiei centrale de admitere cu o
cerere prin care menționează domeniul de licență (Matematică, Informatică sau Calculatoare și
Tehnologia Informației) la care doresc să fie declarați admiși pe lista finală.
OBSERVAȚII FINALE
1. Dosarele de înscriere (pentru candidaţii care s-au înscris online) se depun la Sala 1, iar
doar diplomele de bacalaureat în original se depun la Sala 28, în următorul program:
17 - 20 iulie 2018, orele 10:00 – 14:00
2. Zilnic se va afisa pe site-ul facultății:
http://fmi.unibuc.ro/ro/examen_admitere_iulie_2018/
situația confirmărilor de pe listele de ADMIȘI şi ÎN AŞTEPTARE.
3. Listele finale cuprinzând numele candidaților admiși la buget, se vor afișa în ziua de 20
iulie 2018, ora 22:00.

