
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ADMITERII  

 

SESIUNEA IULIE 2019 

 LICENȚĂ 

10-23 iulie – înscrierea candidaților (exclusiv duminica) 

23 iulie – afișarea rezultatelor parțiale 

24-25 iulie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

25 iulie – afișarea rezultatelor după contestații 

24-29 iulie – confirmarea locurilor ocupate 

29 iulie – prima redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale,  

30 iulie –depunerea și soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor după contestații 

30 iulie - 1 august – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire  

1 august – a doua redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

2 august confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 

2 august – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidații aflați pe lista de 

potențial admiși 

2 august – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale  

3 august - depunerea și soluționarea contestațiilor 

3 august - afișarea rezultatelor după contestații 

 

 MASTERAT 

10-23 iulie ora 1400  – înscrierea candidaților (exclusiv duminica) 

23 iulie – testarea candidaților (ora 1600) 

23 iulie – afișarea rezultatelor parțiale 

24-25 iulie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

25 iulie – afișarea rezultatelor după contestații 

24-29 iulie – confirmarea locurilor ocupate 

29 iulie – prima redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale,  

30 iulie –depunerea și soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor după contestații 

30 iulie - 1 august – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire  

1 august – a doua redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

2 august confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 

2 august – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidații aflați pe lista de 

potențial admiși 

2 august – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale  

3 august - depunerea și soluționarea contestațiilor 

3 august - afișarea rezultatelor după contestații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 

 

 LICENȚĂ 

2-12 septembrie – înscrierea candidaților (exclusiv duminica) 

12 septembrie – afișarea rezultatelor parțiale 

13 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

13 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

13-16 septembrie – confirmarea locurilor ocupate 

16 septembrie  – prima redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

17 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

17 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

17-18 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire 

18 septembrie – a doua redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

19 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

19 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

20-21 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 

21 septembrie – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidații aflați pe lista de 

potențial admiși 

21 septembrie – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale  

23 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

23 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

 

 MASTERAT 

2-12 septembrie – înscrierea candidaților (exclusiv duminica) 

12 septembrie – testarea candidaților 

12 septembrie – afișarea rezultatelor după testare 

13 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

13 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

13 – 16 septembrie – confirmarea locurilor ocupate 

16 septembrie  – prima redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

17 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

17 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

17-18 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire 

18 septembrie – a doua redistribuire după confirmare și afișarea rezultatelor parțiale 

19 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

19 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

19-21 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 

21 septembrie – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidații aflați pe lista de 

potențial admiși 

21 septembrie – a treia redistribuire și afișarea rezultatelor finale  

23 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor 

23 septembrie – afișarea rezultatelor după contestații 

 

 

 

 


