
CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE! 
 
Confirmarea locului este obligatorie, indiferent de forma de finanțare (buget sau taxă), 
prin prezență fizică, la sediul facultății din str. Schitu Măgureanu nr. 9, în perioada 23 - 27 
iulie 2022 (sâmbătă și duminică între orele 9,00 - 12,00 iar luni - miercuri între orele 9,00 
- 14,00) pentru toți candidații care doresc să studieze la UB - Facultatea de Sociologie și 
Asistență Socială.  
 
Pentru candidații care s-au înscris online aveți nevoie de dosar plic care va 
cuprinde toate actele încărcate în platformă: diploma de Bac (original pentru admișii la 
buget, copie certificată pentru cei admiși la taxă), copie certificat de naștere, copie CI, 
adeverință medicală, 2 poze, eseul, fișa de înscriere (se va imprima din contul de 
admitere, accesând butonul ”generează fișa”), chitanța/acte de scutire taxă înscriere. Cei 
admiși pe locurile cu taxă au obligația de a prezenta chitanţa de achitare a sumei de 500 
lei reprezentând o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu - în 
contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la sucursala BCR sector 5 București 
(urmând ca diferenţa de 1.500 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 
2022)  
 
Pentru candidații care s-au înscris la facultate aveți nevoie de diploma de Bac (original 
pentru admișii la buget, copie certificată pentru cei admiși la taxă), chitanța de confirmare 
a locului cu taxă -  500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă 
semestrului I de studiu – în contul RO47RNCB0076010452620044 deschis la 
sucursala BCR sector 5 București (urmând ca diferenţa de 1.500 lei să fie achitată 
până la sfârşitul lunii octombrie 2022),  fișa de înscriere (se va imprima din contul de 
admitere, accesînd butonul ”generează fisa”). 
 
Afișarea rezultatelor finale 29 iulie 2022 (după confirmări)! 
 
Retragerea dosarului (în baza cărții de identitate) în perioada 22 iulie - 29 iulie (sâmbăta 
și duminica între orele 9,00 - 12,00 și luni - vineri între orele 9,00 - 14,00) și în perioada 
1 - 5 august 2022 între orele 9,00 - 12,00. 
 
 
 
 


