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GHID MINIMAL DE COMPLETARE A DATELOR DE CĂTRE CANDIDAȚI 

Înscrierea candidaților se desfășoară on-line, prin Internet. Participarea candidaților la 

concursul de admitere este condiționată de completarea tuturor datelor solicitate, sub răspundere 

proprie privind corectitudinea, veridicitatea și conformitatea cu propriile intenții privind 

admiterea. 

 

Astfel, fiecare candidat trebuie să completeze informațiile solicitate în următorii cinci 

pași: 

- Pasul 1: completarea datelor personale 

- Pasul 2: completarea studiilor anterioare  

- Pasul 3: completarea opțiunilor de înscriere  

- Pasul 4: încărcarea documentelor dosarului de concurs în format electronic 

- Pasul 5: finalizarea înscrierii  

 

La prima accesare a contului nou creat pe platforma de admitere, candidații vor vedea că 

toate secțiunile corespunzătoare celor cinci pași sunt marcate ca fiind incomplete (printr-un semn 

de atenționare portocaliu) ca în figura de mai jos. 

 

 

 
Figura 1: Stare inițiala cont nou creat 

Pasul 1 – Date personale 

În Pasul 1 candidații trebuie să completeze datele personale cerute și apoi să le salveze 

prin apăsarea butonului ‘Salvați’ de la sfârșitul paginii. Dacă anumite câmpuri obligatorii nu sunt 

completate acest lucru va fi evidențiat printr-un mesaj în cadrul paginii (ca în figura de mai jos) 

iar secțiunea va rămâne marcată ca fiind incompletă (printr-un semn de atenționare portocaliu). 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Câmp obligatoriu Date personale necompletat 

 

Dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate atunci secțiunea Date personale va fi 

marcată ca fiind completă (printr-un semn de thumbs-up cu verde) ca în figura de mai jos. 

 

 

 
Figura 3: Secțiunea Date personale marcată ca fiind completă 

 

ATENȚIE: Completarea numelor trebuie realizată folosind datele așa cum apar în 

certificatul de naștere cu tot cu diacritice și liniuțele dintre nume (dacă există). 
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Pasul 2 – Studii anterioare 

În Pasul 2 candidații trebuie să completeze datele pentru studiile anterioare conform cu 

documentele justificative pe care le dețin. 

Similar ca la Pasul 1, dacă la efectuarea operației ‘Salvați’ există câmpuri obligatorii 

necompletate acestea vor fi evidențiate iar dacă toate datele obligatorii au fost completate 

secțiunea va fi marcată ca fiind completă. 

 

 

  
Figura 4: Secțiunea Studii anterioare marcată ca fiind completă 

Pasul 3 – Opțiuni înscriere 

În Pasul 3 candidații pot să selecteze facultatea la care doresc să se înscrie și sa selecteze 

opțiunile pentru care doresc să candideze precum și ordinea acestora. Candidații nu vor putea sa 

finalizeze selecția opțiunilor de înscriere decât după ce vor completa toate datele obligatorii. 

De asemenea, tot în acest pas este disponibilă pentru candidați și posibilitatea de a plăti 

taxa de înscriere direct din platforma de admitere prin folosirea butonului ‘Plătește online taxa de 

înscriere’. 

 

 

 
Figura 5: Posibilitatea plății taxei de înscriere direct din platforma de admitere 

 

După ce opțiunile de înscriere au fost completate, secțiunea Opțiuni înscriere va fi la 

rândul ei marcată ca fiind completă. 

 

 

 
Figura 6: Secțiunea Opțiuni înscriere marcată ca fiind completă 

 

OBSERVAȚIE: Candidații pot oricând să își modifice opțiunile de înscriere pentru o 

facultate prin folosirea butonului ‘Modifică’ sau să se înscrie la o altă facultate ștergând întâi 

înscrierea curentă prin folosirea butonului ‘Șterge’ și apoi adăugarea unei noi facultăți. 

Pasul 4 – Documente 

În Pasul 4 candidații trebuie să încarce o serie de documente în format electronic (copii 

scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidați). 

Documentele ce sunt obligatorii a fi încărcate sunt marcate cu * iar dacă unul dintre 

documentele obligatorii lipsește atunci când se efectuează operația ‘Salvați’, secțiunea 

Documente va rămâne marcată ca fiind incompletă. Dacă toate documentele obligatorii au 

fost încărcate, atunci secțiunea Documente va fi marcată ca fiind completă. 
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Figura 7: Secțiunea Documente marcată ca fiind completă 

Pasul 5 – Finalizare înscriere 

În ultimul pas candidații pot să finalizeze înscrierea prin apăsarea butonului ‘Finalizează’ 

(disponibil doar dacă celelalte 4 secțiuni sunt marcate complete ) pentru a declara înscrierea 

completă și astfel toate datele încărcate de candidați sunt trimise către comisia de admitere a 

facultății pentru verificare. 

 

ATENȚIE: Este important de efectuat acest pas pentru a pune dosarul candidatului într-o 

stare ce notifică comisia de admitere a facultății că poate să îl proceseze. 

 

 

 
Figura 8: Secțiunea Finalizare înscriere marcată ca fiind completă 

Monitorizare stare înscriere de către candidați 

Candidații pot sa monitorizeze starea înscrierii lor din ultima secțiune ‘Stadiu curent’. 

Dacă toate datele au fost completate corespunzător, comisia de admitere a facultății va putea să 

valideze înscrierea candidatului și acesta va fi înscris pentru concursul de admitere. Acest lucru 

va putea fi vizualizat de către candidați în secțiunea ‘Stadiu curent’ ca în figura de mai jos. 

 

 

 

 
Figura 9: Marcare în secțiunea Stadiu curent a validării înscrierii candidatului 

 

ATENȚIE: Dacă după ce un candidat a marcat toți cei 5 pași ca fiind completați, iar la 

un moment dat de timp secțiunile Documente și Finalizare înscriere vor apărea re-marcate ca 

fiind incomplete, înseamnă că verificarea comisiei de admitere a scos în evidență probleme cu 

înscrierea candidatului și comisia a re-deschis aceste secțiuni pentru corectare. Candidații trebuie 

să verifice secțiunile re-deschise și să corecteze conform observațiilor primite. 

 

 
Figura 10: Re-deschidere de către comisia de admitere a secțiunilor Documente și Finalizare 

înscriere datorită problemelor detectate 
 

 

 

 

 
Figura 11: Candidatul poate vizualiza observațiile primite de la comisie în secțiunea Documente și poate 

corecta datele în secțiunea Date personale și să re-încarce fișa corectă în secțiunea Documente 


