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CALENDARUL ADMITERII PENTRU PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 
SESIUNEA IULIE – AUGUST 2022 

 

4-22 iulie – înscrierea candidaţilor (exclusiv duminica), cu excepţia programului de studii universitare de 
licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la care înscrierile se finalizează în data de 20 iulie, ora 
12.00 
20 iulie ora 14.00 - 21 iulie - susţinerea probei orale eliminatorii de ,,Abilităţi de comunicare şi 
aptitudini(dicţie, muzică și educație plastică) de către candidaţii înscrişi la programul de studii universitare 
de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  
22 iulie – afişarea rezultatelor parţiale 
23 iulie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
23 iulie – afişarea rezultatelor după contestaţii 
25-28 iulie – confirmarea locurilor ocupate 
28 iulie – prima redistribuire după confirmare şi afişarea rezultatelor parţiale  
29 iulie –depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor după contestaţii 
29 iulie  - 01 august – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire  
01 august – a doua redistribuire după confirmare şi afişarea rezultatelor parţiale 
2 august–depunerea şi soluţionarea contestaţiilor, afişarea rezultatelor după contestaţii 
2-3 august confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 
3 august – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidaţii aflaţi pe lista de potenţial admişi 
3 august – a treia redistribuire şi afişarea rezultatelor finale  
4 august - depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
4 august - afişarea rezultatelor după contestaţii 
 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 
 

5-14 septembrie – înscrierea candidaţilor (exclusiv duminica) cu excepţia programului de studii universitare 
de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la care înscrierile se finalizează în data de 12 
septembrie inclusiv 
13 septembrie - susţinerea probei orale eliminatorii de ,,Abilităţi de comunicare şi aptitudini” (dicţie,muzică 
și educație plastică) de către candidaţii înscrişi la programul de studii universitare de licenţă Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar  
14 septembrie – afişarea rezultatelor parţiale 
15 septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
15 septembrie – afişarea rezultatelor după contestaţii 
15-17 septembrie – confirmarea locurilor ocupate 
17 septembrie  – prima redistribuire după confirmare şi afişarea rezultatelor parţiale 
19 septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 

19 septembrie – afişarea rezultatelor după contestaţii 
19-20 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după prima redistribuire 
20 septembrie – a doua redistribuire după confirmare şi afişarea rezultatelor parţiale 
21 septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
21 septembrie – afişarea rezultatelor după contestaţii 

21-22 septembrie – confirmarea locurilor ocupate după a doua redistribuire 
22 septembrie – depunerea cererilor în vederea redistribuirii de către candidaţii aflaţi pe lista de potenţial 

admişi 
22 septembrie – a treia redistribuire şi afişarea rezultatelor finale  
23 septembrie – depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 
23 septembrie – afişarea rezultatelor după contestaţii 

 


