
Calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de licență 
 
 Sesiunea iulie  2017 

10.07.2017 – 26.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
26.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
27.07.2017 - depunere contestaţii; 
28.07.2017 - solutionare contestatii; 
27.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate și semnarea contractelor de 
școlarizare; 
01.08.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire și semnarea contractelor de școlarizare, 
afișare rezultate. 
03.08.2017  - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate ,confirmare și 
semnarea contractelor de școlarizare. 
03.08.2017 - afişarea rezultatelor finale . 

 
Sesiunea Septembrie 2017 

04.09.2017 - 14.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
14.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
15.09.2017 - depunere contestaţii; 
16.09.2017 - solutionare contestatii; 
18.09.2017 - 20.09.2017 - confirmarea locurilor ocupate și semnarea contractelor de 
școlarizare; 
20.09.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor; 
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire, semnarea contractelor de școlarizare 
,depunere contestaţii; 
22.09.2017 - afişarea rezultatelor după redistribuire  
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate , confirmare și 
semnarea contractelor de școlarizare. 
23.09.2017 - afişare rezultate finale.  

 
Calendarul concursului de admitere pentru studii universitare de masterat 
 

 Sesiunea iulie  2017 
10.07.2017 – 24.07.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
25.07.2017 - susținerea probei scrise; 
26.07.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
27.07.2017 - depunere contestaţii; 
28.07.2017 - solutionare contestatii; 
27.07.2017 - 01.08.2017 - confirmare locuri ocupate și semnarea contractelor de școlarizare; 
01.08.2017 - redistribuirea candidaților şi afişarea rezultatelor după redistribuire; 
02.08.2017 - confirmare locuri după redistribuire, semnarea contractelor de școlarizare, afișare 
rezultate; 
03.08.2017  - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate, confirmare și 
semnarea contractelor de școlarizare. 
03.08.2017 - afişarea rezultatelor finale. 
 

Sesiunea Septembrie 2017 
04.09.2017 - 12.09.2017 - înscrierea candidaţilor la sediul facultăţii; 
13.09.2017 – susținerea probei scrise; 



14.09.2017 - afişarea rezultatelor parţiale; 
15.09.2017 - depunere contestaţii; 
16.09.2017 - solutionare contestatii; 
18.09.2017 - 20.09.2017 - confirmarea locurilor ocupate și semnarea contractelor de 
școlarizare; 
20.09.2017 - redistribuirea candidaţilor şi afişarea rezultatelor; 
21.09.2017 - confirmare locuri după redistribuire, semnarea contractelor de școlarizare, 
depunere contestaţii; 
22.09.2017 - afişarea rezultatelor după redistribuire. 
22.09.2017 - depunere cereri pentru ocuparea locurilor rămase neocupate, confirmare și 
semnarea contractelor de școlarizare. 
23.09.2017 - afişare rezultate finale.  

  
 


