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CALENDAR ADMITERE 2018 

 

Studii universitare de masterat: 
– 5 – 15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare 
pentru toate domeniile de studii, în funcție de calendarul fiecărei facultăți; 
– 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea 
septembrie. 

Orar: 

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în spaţiile stabilite de conducerile 

facultăților, între orele 9:00-17:00 în zilele lucrătoare, cu posibilitatea adaptării 

programului în funcție de necesitățile fiecărei facultăți.  

 

FACULTATEA DE LITERE 

 5-7 septembrie – Înscriere (închidere platformă: 7 sept., orele 13:00) 

 7 septembrie-Afişare liste de verificare 

 8 septembrie-Desfăşurarea probelor de concurs 

 10 septembrie-Afişare liste provizorii 

 10-12 septembrie-Înmatriculări 

 13 septembrie-Afişare liste definitive care se vor acualiza 

 13-14 septembrie-Înmatriculări în urma actualizării listelor definitive 

 15 septembrie-Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi 

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE 

 05 – 09 septembrie -Înscriere 

 10 septembrie -Afișare liste verificare 

 12 septembrie -Desfășurare Probe concurs admitere 

 12 septembrie -Afișare liste provizorii 

 12 septembrie -Contestații 

 13 septembrie -Afișare liste definitive 1 

 13-14 septembrie -Înmatriculări 

 14 septembrie -Afișare liste definitive 2 

 15 septembrie –Înmatriculări + Afișare liste finale 
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FACULTATEA DE ISTORIE ȘI ȘTIINȚE POLITICE 

– 5 – 15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare 

pentru toate domeniile de studii, după cum urmează: 

 5-11 septembrie: înscrieri 

 11 septembrie: afișare liste verificare 

 12-13 septembrie: probe de concurs 

 14-15 septembrie înmatriculări 
 

FACULTATEA DE STIINTE ALE NATURII SI STIINTE AGRICOLE  

 6 – 11 septembrie: înscrieri pentru toate domeniile de studii; 

 12 septembrie: sustinerea interviurilor de admitere; 

 12 septembrie: afisarea listelor cu candidatii declarati admisi si respinsi; 

 13 - 14 septembrie: inmatriculari; 

 14 septembrie, ora 19.00 – afisarea listei definitive; 

 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea 
septembrie 2018. 

 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 05 – 12  septembrie-Perioadă de înscriere 

 12  septembrie-Afișarea listei de verificare 

 13  septembrie-Evaluare dosar  

 13  septembrie-Afișarea rezultatelor provizorii / Depunerea contestatiilor  

 14  septembrie-Rezolvarea contestatiilor / Afișarea rezultatelor definitive 

 14 – 15  septembrie-Înmatriculări 

 15  septembrie-Afișarea rezultatelor finale (cu candidații admiși și înmatriculați) 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE ȘI INGINERIE 

 5-7 septembrie-Înscriere 

 8 septembrie-Desfășurare Probe concurs admitere 

 8 septembrie-Afișare rezultate proba concurs  

 10-Contestații 

 11 septembrie-Afișare liste definitive 

 12-14 septembrie-Înmatriculări 

 15 septembrie-Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați 
Program 

 9:00-17:00 în zilele lucrătoare; 9:00-12:00 - sâmbătă  

FACULTATEA DE MATEMATICA ȘI INFORMATICĂ 

 5.09.-11.09.2018-Înscriere 

 12.09.2018-Desfășurare proba concurs admitere 

 12.09.2018-Afișare liste provizorii (de verificare) 
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 13.09.2018-Afișare liste definitive 

 13.09-15.09.2018-Înmatriculări 

 15.09.2018-Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  

 05-09 septembrie 2018 (până la ora 12) - depunerea dosarelor de înscriere la 

concursul de admitere pentru toate domeniile de studii de masterat, sesiunea 

septembrie 2018 

 10 septembrie 2018 – desfăşurare probă orală (interviu) 

 10 septembrie 2018- afişarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea 

septembrie 2018 

 11-13 septembrie 2018 - înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS, sesiunea 

septembrie 2018 

 13 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor privizorii ale concursului de admitere, 

sesiunea septembrie 2018 

 14-15 septembrie 2018 - înmatriculare candidaţi declaraţi ADMIS, sesiunea 

septembrie 2018 

 15 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor FINALE ale concursului de admitere, 

sesiunea septembrie 2018 – MASTER  

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face în spațiile stabilite de conducerea 

Facultății, între orele 9.00-17.00 în zilele lucrătoare și între orele 9.00-12.00 sâmbăta. 

 

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI MARITIMĂ 

 5 – 11 septembrie 2018-Înscriere 

 12 septembrie 2018-Susţinerea probei orale de admitere 

 13 septembrie 2018-Afișare liste iniţiale 

 13 – 14 septembrie 2018-Înmatriculări 

 15 septembrie 2018-Afişare liste finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi 

înmatriculaţi 

 

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 

 05-10 septembrie - Înscrierea candidaților* 

 11 septembrie - Susținerea probei orale 

 11 septembrie - Afișarea rezultatelor la proba orală şi a listelor provizorii 

 12 septembrie - Contestații 

 12 septembrie - Afișarea listelor candidaţilor declaraţi admişi dupa solutionarea 

contestatiilor 

 13 - 14.09.20 septembrie - Înmatricularea candidaților declarați admiși 

 14 septembrie - Afișarea listelor finale de admitere 

 


