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AFIȘAREA 

CLASAMENTULUI 

ÎNAINTE DE 

CONFIRMĂRI 

(DUPA CONTESTAȚII) 

AFIȘAREA 
CLASAMENTULUI 

PRELIMINAR   

 

(ÎNAINTE DE CONTESTAȚII) 

24 iulie 25 iulie 

Admis în anul I pe 
locuri la buget 

(locurile 1 -54) + 
locurile speciale 55-57 

 

Admis în anul I pe 
locuri cu taxă 

(de la locul 58 în sus, 
cu media de admitere 

cel puțin 5.00 

Respins 

Absenți / Alte situații 

(vezi lista cu rezultatele) 

26, 28 și 29 iulie 
CONFIRMĂRI. Taxă 

de confirmare 150 lei 

CONFIRMĂRI. Taxă de 

confirmare 150 lei + 600 

lei (20% din valoarea 

anuală a taxei) 

Afișarea clasamentului FINAL după confirmări  29 iulie seara sau pe 30 iulie 

 

CONFIRMAREA LOCULUI PRIN ACHITAREA UNEI TAXE DE 150 DE LEI 

ESTE OBLIGATORIE PENTRU A VĂ PĂSTRA LOCUL OBȚINUT ÎN 

CLASAMENT. 

ÎN CAZUL CANDIDAȚILOR ADMIȘI PE LOCURILE CU TAXĂ ESTE 

OBLIGATORIE ȘI PLATA UNEI TRANȘE DE 20% DIN VALOAREA TAXEI 

ANUALE ÎN VALOARE DE 600 DE LEI PENTRU A VĂ PĂSTRA LOCUL 

OBȚINUT ÎN CLASAMENT 

DETALII SUPLIMENTARE SUNT OFERITE PE PAGINA URMĂTOARE. 
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TAXA DE CONFIRMARE se poate plăti de către candidat sau de către o altă persoană în numele acestuia. În ambele situații este nevoie de 

cartea de identitate a candidatului pentru care se face plata sau de o copie după cartea de identitate (buletin). Plata se poate face la: 

1. Caseria Universității de Vest din Timișoara (parter) – opțiunea preferabilă - sau la 

2. Orice filială a Băncii Transilvania – opțiunea de rezervă, în contul Universității de Vest din Timișoara - RO61 BTRL 0360 1601 0070 3936 

În oricare dintre situații este OBLIGATORIU să menționați CORECT următorul cod de taxă pentru Psihologie – 22FSPP, precum și numele, 

prenumele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata. 

TAXA DE STUDIU. În cazul candidaților admiși la locurile cu taxă, cei 600 de lei, reprezentând 20% din contravaloarea anuală a taxei, se pot plăti 

prin aceleași două modalități, la casieria UVT (preferabil) sau orice filială a Băncii Transilvania (opțiune de rezervă), cu OBLIGATIVITATEA de a 

trece CORECT următorul cod de taxă pentru Psihologie – 33FSPP (după cum se observă, codul acesta diferă față de codul asociat taxei de 

confirmare), alături de numele, prenumele și CNP-ul persoanei pentru care se face plata. 

ATENȚIE! În cazul plății prin bancă, RESPONSABILITATEA pentru completarea corectă a datelor pentru plată, respectiv contul în care plătește 

candidatul taxa de confirmare și, după caz, avansul din taxa de studiu pentru cei admiși în regim cu taxă, APARȚINE EXCLUSIV CANDIDATULUI. 

De asemenea, pentru a evita eventualele situații neplăcute de întârziere a transferului bancar, în cazul plății prin banca Transilvania vă rugăm 

să trimiteți, cu rol asigurator, o copie scanată după dovada plății la florin.sava@e-uvt.ro, având ca titlu al mesajului numele și prenumele 

candidatului (mai ales în situația în care faceți plata în ultima zi a perioadei alocate pentru confirmări). În sfârșit, vor fi considerate valabile 

doar taxele achitate în perioada de confirmare, 26, 28 sau 29 iulie, taxele solicitate nefiind valabile dacă vor fi achitate după data de 29 iulie. 

OBSERVAȚII!  

1. Candidații aflați pe locuri bugetate care nu și-au confirmat locul în perioada de confirmări (26-29 iulie) pierd locul bugetat, acesta urmând a 
fi ocupat de următorul clasat, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere. Mai mult, atât candidații aflați pe locuri bugetate, cât 
și cei aflați pe locuri cu taxă care nu își confirmă locul în prima perioadă de confirmări (26-29 iulie) sunt declarați respinși. 

2. Candidații aflați pe locuri cu taxă care și-au plătit taxa, dar care după finalizarea perioadei de confirmări ajung pe locuri bugetate (în cazul în 
care candidații aflați pe locuri bugetate nu și-au confirmat locul), își vor putea recupera banii plătiți ca avans pentru taxa de studiu în luna 
septembrie, pe baza unei cereri depuse la decanatul Facultății de Sociologie și Psihologie. 


