
TJNTVERSITATEA DIN BUCURE$TI

FACULTATEA DE CHIMIE

ANUNT CONTESTA

Rezultatele preliminare ale concursului de admi

licen!6, sesiunea septembrie 2017, au fost afi$ate

12.00.

Eventualele contestatii cu privire La rentltatele

universitare de licentS, sesiunea septembrie 201

Facultilii de Chimie, dup6 urmdtorul program:

JOI, 14 septembrie 2017 - l2o0 - 1500

VINERI, 15 septembrie 2017 - 900 - 1400

SAUBATA, 16 septembr ie 2017 - 900 - 1200

in conformitate cu metodologia organizdrii qi

admitere 2017, nu se primesc contestalii la

la studii universitare de

14 septembrie 2017, ora

ui de admitere la studii

se depun la Secretariatul

desfbqurdrii concursului de

1l



I.INTVERSITATEA DIN BUCURE $ TI

FACULTATEA DE CHIMIE

STUDII DE LI

ANUNT IMPORTANT

Candidafii admigi pe locurile finanfate de la bugetul statului au obli de a depuno

secretariatul facultdfii, diploma de bacalaureat in orisipal (dac6 nu

dosar), in perioada 14-18 septembrie20lT, dupi urmdtorul program:

este deja depusd

JOI, 14 septembrie - 13oo - 15oo

VINERI, 15 septembrie - 9oo- 14oo

SAUBATA, 16 septembrie gi DUMINIC A,17 septembrie

LUNI, 18 septembrie - 8oo-1500

in cazul in care liceul respectiv nu poate elibera diptoma de bacalau in originnl plnl
pe data de 18 septembrie 2017, candidatul va prezenta adev de promwanD I
examenului de bacalaureat, in orisinal (dactr nu este deja depusi la

adeverinfi suplimentarl din care si rezulte ci liceul nu poate

insofit[ dn o

ibera diplomr do

bacalaureat pAnI la acea dati (termen limiti de prezentare 18

15.00) qi data la care aceasta va fi eliberati.

2017, qre

1a

la



in vederea inmatriculirii pe locurile cu taxi, candidafii declara{i

trebuie sd achite suma de 500 de lei la Casieria Universitilii, Bdul

36-46, sector 5 (Rectorat, subsol), cu menfiunea pentru Facultatea de

secretariatul facultifii, chitanla de achitare a taxei, in original.

pe aceste loefui,

il Kogdlniceanu nr.

mie Si sd prezintp la

JOI, 14 septembrie - 13oo - 15oo

VINERI, 15 septembrie - 9oo - 14oo

SAUBATA, 16 septembrie gi DUMINIC A,17 septembrie

LUNI, 18 septemb"i. - 3oo-1500

Menfiondm cd suma de 500 de lei reprezintd un avans din taxa de
universitar 201712018. Taxa de gcolarizare este de 3100 lei.

Candidafii care nu vor achita qi nu vor aduce in termen dovada pl6fii,
in urma concursului de admitere.

zare pentru apul

pierde locul obfilpuil










