
CONFIRMARE LOC LICENȚĂ ID – FILIALA FOCȘANI 

 

Se realizează conform programului : 

Vineri, 23 iulie 2021, orele 900 – 1400, la sediul din Focșani al UAIC 

             
Candidații admiși trebuie să prezinte cartea de identitate și să completeze: 

–2 exemplare din contractul de studii (se poate descărca de la:  https://history.uaic.ro/admitere/studii-

universitare-de-licenta-cursuri-la-distanta/) 

–pentru candidații care s-au înscris on line : fișa de înscriere de la Facultatea de Istorie (se poate descărca 

de la:  https://history.uaic.ro/admitere/studii-universitare-de-licenta-cursuri-la-distanta/) 

–pentru candidații care s-au înscris on line: toate documentele solicitate la înscriere în original, inclusiv 

actele de studii 

–pentru candidații care s-au înscris fizic: diploma de bacalaureat în original și foaia matricolă din liceu în 

original, diploma de licență și suplimentul la diplomă în original (dacă este cazul), diploma de master și 

suplimentul la diplomă (dacă este cazul) 

–dovada achitării avansului taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 (cel puțin 300 lei) 

–candidații care urmează 2 programe de studii vor depune copii legalizate ale actelor de studii ȘI 

adeverință care atestă prezența actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învățământ 

superior.  

              
Candidaţii care la data de 23 iulie 2021 orele 1400 nu au semnat contractul de studii, nu au 

achitat avansul taxei de şcolarizare, nu au la dosar actele de studii în original (diploma de 

bacalaureat şi foaia matricolă din liceu) vor fi declaraţi respinşi. 

 

O nouă listă – în funcţie de actele existente în dosarele candidaţilor, de achitarea taxelor, de 

semnarea contractului de studii – se afişează la data de 30 iulie 2021. 

 

O nouă sesiune de înscriere a candidaţilor pentru licenţă ID Focșani se organizează în 

perioada 6–8 septembrie 2021. 

 

Retragerea dosarului de înscriere se face personal de către candidat, prezentând cartea de 

identitate la Secretariatul Filialei Focșani a UAIC. 

 

Candidaților admiși care renunță la școlarizare în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea 

contractului de studii li se rețin 100 lei. Dacă cererea de retragere se face după  depășirea termenului de 5 

zile calendaristice de la semnarea contractului de studii, dar înainte de 6 septembrie 2021, candidaților li 

se rețin 150 lei. Dacă se solicită retragerea după data de 6 septembrie 2021, dar înainte de începerea anului 

universitar 2021-2022, se vor reține 200 lei. Pentru candidații care se retrag după începerea anului 

universitar se respectă prevederile contractului de studii. Taxa de înscriere nu se restituie candidaților care 

au finalizat procesul de înscriere.  
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