În atenția candidaților care au susținut examenul de admitere pe
locuri subvenționate de la buget, au obtinut minim nota 5, dar nu
au fost admiși la buget în urma redistribuirii
ATENŢIE: Candidaţii care s-au înscris online trebuie să aducă la confirmarea locului,
pe lângă dovada de plată a taxei de 600 de lei şi un dosar complet de înscriere, care să
conţină fişa de înscriere tipărită din aplicaţie şi toate actele prevăzute (vezi Actele
necesare pentru înscriere).
Candidații care au obținut note mai mari sau egale cu 5,00, ale căror acte se găsesc
la Comisia Centrală de Admitere (adică nu și-au retras actele), dar nu au fost admiși la
buget în urma redistribuirii, pot opta pentru un loc cu taxă.
Cererile se pot depune în zilele de 23-24 iulie 2018, între orele 10:00-14:00.
Pentru a intra în admiterea pe un loc cu taxă, candidații specificați mai sus vor
depune la Comisia Centrală de Admitere o cerere însoțită de chitanța de plata a 600 lei
• primită pe email, în urma plăţii online care se poate efectua pe site-ul
http://www.po.unibuc.ro/studiu_licenta.php
(se selectează Facultatea de Matematică şi Informatică, apoi suma de 600 de lei)
• emisă de orice bancă, în contul Universității din București deschis la BCR:
IBAN: RO75RNCB0076010452620316
• emisă de către Casieria Universității din București: Bd. Mihail Kogalniceanu, nr.
36-46, sector 5 (Program casierie – luni-joi: 10-14; vineri: 10-12)

în care să se specifice “Taxa de studii pentru Facultatea de Matematică și
Informatică”, numele și prenumele candidatului.
Menționăm că suma de 600 lei reprezintă un avans din taxa de școlarizare
pentru anul universitar 2018-2019. Rezultatele finale pentru locurile cu taxă vor fi
afișate în data de 24 iulie 2018, orele 22:00. Candidații care nu vor fi declarați admiși pe
locurile cu taxă vor putea să-și ridice avansul depus începând cu data de 25 iulie 2018.
Completare
Candidații la buget care au (sau aduc până pe 20 iulie 2018) un dosar complet cu
diploma de bac în original și participă la redistribuirea pe locuri subvenționate din 20
iulie 2018 la unul dintre cele 3 domenii, dar doresc ulterior să participe și la distribuirea
locurilor cu taxă la unul sau mai multe domenii, pot:
• să vină la facultate să facă opțiunea de taxă și dovada plății avansului de 600 de lei
• să trimită opțiunea de taxă pentru toate domeniile la care vor sa concureze, puse în
ordinea preferințelor (1... 2... etc), împreună cu dovada plății avansului de 600 de
lei, pe email, la adresa admitere@fmi.unibuc.ro, de pe adresa lor de email cu care
și-au făcut cont în aplicația de înscriere online.
Opțiunea de taxă trebuie făcută până pe 24 iulie 2018, ora 14:00, indiferent daca se
face la facultate sau prin email.

Acest lucru este valabil și pentru candidații care nu participa la redistribuirea pe
locuri suventionate din 20 iulie 2018, doar daca s-au înscris la facultate cu un dosar
complet cu diploma de bac in original sau in copie (nu adeverinta de bac, pentru ca
aceea nu mai este valabila dupa ce s-a eliberat diploma).
Atentie! Candidatii care s-au inscris online, precum si candidatii care s-au inscris la
facultate cu adeverinta de bac sau cu SIIR si nu au depus dosar pentru redistribuirea pe
locuri suventionate din 20 iulie 2018, trebuie sa vina la facultate pana pe 24 iulie 2018
ca sa aduca un dosar complet cu diploma de bac, respectiv doar diploma de bac,
impreuna cu dovada platii avansului de 600 de lei, nu pot trimite doar optiunea de taxa
pe email.

