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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE                Anexa nr. 3 A 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

- STUDII DE LICENŢĂ - 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală, cu media ultimului loc 

 

CALENDARUL ADMITERII 

1) Matematică şi Informatică 

2) Biologie  
 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 - 29 iulie 2019 (doar ȋn ziua de 29 iulie până la ora 14, ȋn rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019 (după ora 14); 

 contestaţii: 30- 31 iulie 2019 (doar ȋn 31 până la ora 12, ȋn rest până la ora 16) si afişarea 

rezultatelor după contestaţii 

 confirmarea locului: 01-03 și 05-07 august 2019, (doar ȋn ziua de 07 august până la ora 

14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2019 (după ora 14); 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02-12 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 12 septembrie până la ora 

14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019 (după ora 14); 

 contestaţii 13 septembrie 2019 (până la ora 12);  

 afişarea rezultatelor după contestaţii: 13 septembrie 2019; 

 confirmarea locului: 16-17 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 17 septembrie până la                         

ora 14, ȋn rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare:17 septembrie 2019 (după ora 14).  

Programe de studii universitare de licență (180 de credite) Tabel 6 

Nr. 

crt. 
Programul de studii AP/A 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim de 

studenți care pot 

fi școlarizați 

(HG.140/ 

2017) Buget1 
Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Biologie A 41 0  2600  50 

2.  Informatică A 15 0  2600  80 

3.  Informatică - IFR A 0 0 30 2600  75 

4.  Matematică A 15 0  2600  50 

5.  Fizică informatică AP 0 0 30  7000 30 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu se formează 

serii noi de studii); 

A 
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B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

Gruparea de programe de studii a admiterii este următoarea:  

 Matematică – Informatică;  

 Biologie;  

 

Un candidat poate depune câte un singur dosar de înscriere pentru fiecare grupare pe 

programe de studii.  
Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un 

loc dintre cele rămase libere, de la următoarele opţiuni menţionate în fişa de înscriere.  

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

Precizări generale:  

1. Durata școlarizării la toate programele de studii este de 3 ani. 

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și IFR (numai pentru Informatică) 

 

Admiterea se face pe bază de  concurs. 

1) Matematică-Informatică, Biologie   

Proba eliminatorie de completare a eseului motivaţional, notată cu Admis/ Respins. 

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

 100 % Media de la bacalaureat; 

 

Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul 

de bacalaureat, astfel: 

1. Nota de la prima probă scrisă; 

2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă); 

3. Nota de la a treia probă scrisă. 

 

MODALITATEA DE DEPUNERE ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Facultății. 

Comisia de contestații pe Facultate soluționează contestațiile. Perioada de rezolvare a contestațiilor 

este conform calendarului de admitere. Comunicarea rezultatelor la contestații se face prin afișare.  

Decizia comisiei de contestații este definitivă.  

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, rezultatele concursului 

de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.  

După terminarea operațiunilor de stabilire a rezultatelor finale ale concursului de admitere, 

pe listele candidaților declarați admiși nu mai sunt permise modificări, adăugiri etc.  

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de bacalaureat, în original şi să achite 

taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original, din vina exclusivă a candidatului admis în 

termenul stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului de la buget. 

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit 

numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 6, coloanele 3,4,5) programele 

respective nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor 

opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.  
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Locurile bugetate, rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul 

universitar 2019-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în 

concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-130 lei; 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 6, coloanele 6 și 7. 

Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe 

avans). 
 

  Valabil pentru toate programele de studii de licență: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar, redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE         Anexa nr. 3B  
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019- 2020 

 

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – 

TOATE PROGRAMELE SUNT ACREDITATE 
Calendarul admiterii și criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală cu media ultimului loc 
 

CALENDARUL ADMITERII 

prima sesiune:  

 perioada de înscriere: 15 - 25 iulie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 26 iulie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 29 iulie 2019 (după test); 

 contestații: 30; 31 iulie 2019 (până la ora 12) și afișarea rezultatelor după contestații 
 confirmarea locului: 01-03 si 05-07 august 2019, (doar ȋn ziua de 07 august până la ora 14, ȋn 

rest până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 07 august 2019 (după ora 14). 

a doua sesiune:  

 perioada de înscriere: 02 - 11  septembrie 2019; 

 test de cunoştinţe în domeniu: 12 septembrie 2019; 

 afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019 (după test); 

 contestații 13 septembrie 2019 (până la ora 12) și afişarea rezultatelor după contestaţii; 

 confirmarea locului: 16, 17 septembrie 2019 (doar ȋn ziua de 17 septembrie până la ora 14, ȋn rest 

până la ora 16); 

 afişarea rezultatelor după confirmare: 17 septembrie 2019 (după ora 14).  

 

Programe de studii universitare de master (120 de credite) Tabel 7 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți 

pentru anul I de studii pentru 

locuri finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții 

cu taxă (lei/an 

universitar) 

Număr 

maxim de 

studenți care 

pot fi 

școlarizați  

 
Buget1 

Buget 

Universitate* 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Matematică didactică 120 0 0 50  5000 50 

2.  Informatică aplicată aplicată în 

ştiinţe și tehnologie 
120 15 0  2600  50 

3.  Biologie medicală 120 0 0 25  4000 25 

4.  Valorificarea resurselor biologice 

şi protecţia mediului 
120 15 0  2600  25 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri 

bugetate (nu se formează serii noi de studii); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează 

numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii). 

 

CONDIŢII DE ADMITERE: 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani  

2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Admiterea se va face pe bază de concurs (test de cunoştinţe de specialitate).  

Media generală de admitere (calculată cu douǎ zecimale) se obtine astfel: 

 Media examenului de licenţă - 40 %; 

 Nota la testul de cunoştinţe de specialitate - 60 %.  

A 
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Participarea la testul de cunoştinţe de specialitate este obligatorie. 

 

Criterii de departajare la medii egale sunt: 

1. Nota obţinută la testul de cunoștințe de specialitate; 

2. Media anilor de studii de licență. 

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, putând opta pentru unul sau mai 

multe programe de studii (specializări) de master din același domeniu.  

Admiterea se face în ordinea: opţiune, medie. Candidatul respins la prima opţiune poate 

ocupa un loc dintre cele rămase libere la următoarele opţiuni menționate în fișa de înscriere. 

 

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă mai mică decât 9,50, în urma recorectării 

lucrării nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota 

acordată la contestaţii se constată o diferenţă mai mare sau egală cu 0,50 puncte. 

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota 

acordată iniţial. Pentru lucrările care au primit iniţial o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă 

este nota acordată de către comisia de contestaţii. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI  

Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la buget sau pe locurile cu taxă au 

obligaţia să confirme locul ocupat în urma concursului de admitere şi să facă înscrierea pentru anul 

I de studiu. În vederea înmatriculării, candidaţii au obligaţia să depună la secretariatul facultăţii, 

până la data stabilită prin regulamentul de admitere, diploma de licență, în original şi să achite taxa 

de înmatriculare în valoare de 50 lei la casieria Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău. 

Neprezentarea diplomei de licență în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

stabilit prin regulamentul de admitere, duce la pierderea locului la buget. 

 

CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII: 

Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit 

numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 7, coloanele 3,4,5) programele 

respective nu vor funcționa în anul universitar 2019-2020. Candidații admiși sub aceste cifre vor 

opta pentru alt program de studii de master, în limita capacității de școlarizare.  

Locurile bugetate, rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul 

universitar 2018-2020, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea 

sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în 

concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă de înscriere la concursul de admitere-130 lei; 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 de taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 7, coloanele 6 și 7. 

Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studiu (nu se percepe 

avans). 

 

Valabil pentru toate programele de studii de master: 

 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în 

anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de 

studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii; 

 După o analiză a situației admiterii cu decanii facultăților, rectorul poate propune spre 

aprobare, în Consiliul de administrație al Universității și trimite, spre aprobare, în Senatul 

universitar redistribuirea locurilor neocupate și numărul minim de studenți cu care poate fi 

organizat programul de studii/calificarea, în funcție de: domeniul de finanțare, 

continuitatea programului, solicitarea pieței de muncă etc. 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

III. FACULTATEA DE ŞTIINŢE                Anexa nr. 3 C 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE A PERSONALULUI DIDACTIC 
Calendarul admiterii şi criteriile de admitere şi de departajare a  

candidaţilor cu medie egală cu media ultimului loc 

 

CALENDARUL ADMITERII 

 

3) Departamentul pentru pregǎtirea personalului didactic (DPPD) 

Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD) se face conform 

regulamentului propriu de desfǎșurarea a programelor psihopedagogice (R-03-02).  

Perioada de ȋnscriere este: 

 01 – 15 octombrie 2018 pentru studenții la ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ; 

 15 septembrie – 15 octombrie 2018 pentru nivelul postuniversitar. 

 

Programe de formare psihopedagogică (DPPD) Tabel 8 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred.
*** 

Număr minim de studenţi pentru anul I 

de studii pentru locuri finanţate de la: Taxa de 

scolariz. 

pentru 

studenţii cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenţi 

care pot fi 

scolarizaţi 

(HG.140/2017

) 

Buget
**** Buget 

Universitate*
 Taxă 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Program de formare 

psihopedagogică - 

învăţământ cu 

frecvenţă - Nivel I 

universitar 

30/35    

anul I – 630 

anul II – 630 

anul III – 1150 

 

2 Program de formare 

psihopedagogică - 

învăţământ 

postuniversitar 

Nivel I, Nivel II 

30    2000  

3 Program de formare 

psihopedagogică - 

masteranzi 

Nivel II universitar 

30    
anul I-1000 

anul II-1000 
 

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege; 
***

Se acordă 35 de credite pentru dubla specializare; 
****

Procent din alocaţia bugetară stabilit de MEN. 

 

CONDIŢII DE ADMITERE 

 

Precizări generale:  

1. Durata studiilor: 

Nivel I – 3 ani 

Nivel II (masteranzi) – 2 ani 

Nivel I (postuniversitar) – 1 an semestru 

Nivel II (postuniversitar) – 1 an semestru 
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) 

Admiterea la programul de formare psihopedagogicǎ (DPPD), ȋnvǎțǎmântul cu frecvențǎ, se 

face pentru studenții Universitǎții „Vasile Alecsandri” din Bacǎu, pe baza susținerii unui 

B 

B 

B 

C 
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interviu, ȋn condițiile stabilite de regulamentul propriu de desfǎșurarea a programelor 

psihopedagogice (R-03-02). 

 

CUANTUMUL TAXELOR 

 taxă înmatriculare-50 lei; 

 de taxă de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este precizată în Tabel 8, coloana 6. Taxa 

se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe 

avans). 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 7 
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2019-2020 

 

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 

 

Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționate stabilite 

de OMECTS 6194/13.12.2012. 

Programele de conversie aprobate de MEN sunt următoarele: 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE  Tabel 17 

Nr. 

crt. 
Programul de studii 

Nr. 

cred. 

Numărul minim de studenți pentru 

anul I de studii pentru locuri 

finanțate de la: 

Taxa de școlariz. 

pentru studenții cu 

taxă (lei/an 

universitar) 

Număr maxim 

de studenți 

care pot fi 

școlari-zați 

(HG.140/ 

2017) 
Buget 

Buget 

Universitate 
Taxă A B 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Matematică (4 semestre) 120 0 0 15  2600 - 

2. Matematică (3 semestre) 90 0 0 15  2600 - 

3. Biologie (4 semestre) 120 0 0 15  2600 - 

4. Biologie (3 semestre) 90 0 0 15  2600 - 

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul 

programelor de  conversie profesională); 

B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă 

(se formează serii noi de studii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 8 

 
COLEGIUL DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR 

Tabel 19 

Nr. 

crt. 
Profilul/Domeniul Calificarea profesională 

Durata 

studiilor (nr. 

semestre). 

Învățământ cu 

frecvență 

Nr. 

min. 

locuri 

Buget 

sau cu 

Taxa 

Taxa de 

școlarizare 

(lei/an școlar) 

Şcoala postliceală  

1. Mecanică 

 Tehnician proiectant în construcţia 

de maşini 
3 30 3000 

 Tehnician tehnolog mecanic 3 30 3000 

 Tehnician operator maşini cu 

comandă numerică 
2 30 3000 

 Optician 3 30 3000 

2. Informatică  Analist programator 3 30 3000 

 Tehnician echipamente de calcul 3 30 3000 

3. Energetică  Tehnician electroenergetician 3 30 3000 

 Tehnician termoenergetician 3 30 3000 

4. Industria alimentară  Tehnician dietetician 3 30 3000 

 Tehnician controlul produselor 

agroalimentare 
3 30 3000 

5. Protecţia mediului  Tehnician laborant pentru 

protecţiacalităţii mediului 
4 30 3000 

6 Comerţ  Tehnician activităţi comerciale 4 30 3000 

7. 
Economic 

 Agent fiscal 4 30 3000 

 Asistent de gestiune 4 30 3000 

8. Estetica şi igiena 

corpului omenesc 
 Tehnician maseur 4 30 3000 

9. Sănătate şiasistenţă 

pedagogică 
 Asistent medical de laborator 6 30 3000 

10. Sportiv  Antrenor 4 30 3000 

Şcoala de maiştri  

1. Mecanic  Maistru mecanic 3 30 3000 

 Maistru cazangerie, construcţii 

metalice şi sudură 
3 30 3000 

2. 

Electric 

 Maistru electrician centrale, 

staţiişireţele electrice 
3 30 3000 

 Maistru termoenergetic 3 30 3000 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Anexa nr. 9 
 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  - Nr. ____ 

la concursul de admitere – studii universitare de ……………………. 

Nume şi prenume (cu iniţiala tatălui) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Data şi locul naşterii: ______________________________________________________________ 

Nr. şi serie B.I./ C.I. ____________________ CNP ______________________________________ 

Student/ Licențiat  ___________________Forma de finanţare: _____________________________ 

Naţionalitatea ____________________________________________________________________ 

 

OPŢIUNI: 

1. ____________________________ 6. ____________________________ 

2. ____________________________ 7. ____________________________ 

3. ____________________________ 8. ____________________________ 

4. ____________________________ 9. ____________________________ 

5. ____________________________ 10. ____________________________ 

 
N O T Ă: 

Candidaţii trebuie să aleagă mai multe opţiuni, deoarece se vor organiza doar acele programe de 

studii care îndeplinesc numărul minim de studenți înmatriculaţi, stabilit pentru fiecare program de 

studii, conform Regulamentului de admitere. 

 

ACTE DE STUDII:  

Originale: D. Bac. ___  D. Lic. ___ FM ___ Supliment ___   

Copii: D. Bac. ___  D. Lic.  ___ FM ___ Supliment _____ 

 

Domiciliul stabil: 

Str. _____________________________________________, nr. ____, bl._____, sc._____, ap.____ 

Loc. ______________________________________________, jud.__________________________ 

Mediu (urban/ rural) ______________________________ 

Telefon ________________________________________ 

 
I M P O R T A N T: 

Toţi candidaţii admişi sunt obligaţi să se prezinte la secretariatul facultății până la data de  ................. 

pentru confirmarea locului ocupat și semnarea contractului de studii, după cum urmează: 

- Candidații admiși la BUGET vor depune actele în original, vor semna contractul de studii și vor achita 

taxa de înmatriculare, în valoare de 50 de lei. 

- Candidații admiși CU TAXĂ vor semna contractul de studii și actul adițional și vor achita taxa de 

înmatriculare în valoare de 50 de lei. Achitarea taxelor de studii se va face conform actului adițional.  

Nerespectarea celor de mai sus determină pierderea locului ocupat. Indiferent de motiv, taxele și 

dosarele de admitere nu se returnează. 
Declar că datele din acest document sunt conforme cu realitatea. 

 Data,            Semnătura candidatului, 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
Anexa nr. 12 

 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU 
ROMÂNII DE PRETUTINDENI 

 

 03 – 10 septembrie 2018, ora 14:00 – înscrieri; 

 10 septembrie 2018, ora 16:00 – afișarea rezultatelor; 

 11 – 12 septembrie 2018, ora 14:00 – confirmarea locului; 

 12 septembrie 2018, ora 16:00 – afișarea listelor după confirmări. 
 

 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ PENTRU 

CANDIDAȚII ABSOLVENȚI DE LICEE DIN MEDIUL RURAL 

 

 03 – 13 septembrie 2018, ora 15:00 – înscrieri; 

 13 septembrie 2018, ora 16:00 – afișarea rezultatelor 

 14 septembrie 2018, ora 10:00 – eventuale contestații; 

 14 septembrie 2018, orele 11:00 – 14:00 – confirmarea locului; 

 14 septembrie 2018, ora 15:00 – redistribuirea locurilor, afișarea listelor 

după confirmări și înmatricularea. 

 

D 


