
I. Admiterea la programele de studii: GEOGRAFIA TURISMULUI, E.C.T.S., 

FINANȚE ȘI BĂNCI, DREPT, se face pe baza mediei obținute la examenul de 

bacalaureat. 

Admiterea se desfășoară conform următorului calendar: 

 

12–23 iulie 2021 Înscrierea candidaților pe platforma on-line. 

 

26 iulie 2021, orele 10-14 Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor 

contestații. 

26 iulie 2021, ora 16 Afișarea soluționării contestațiilor, comunicarea 

rezultatelor la acestea. 

27-30 iulie 2021 Confirmarea locurilor prin: 

- depunerea la sediul Universității a actelor în 

original din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de 

școlarizare; 

- semnarea contractului de studii. 

30 iulie 2021, ora 16 Afișarea rezultatelor finale 

 

În cazul neocupării tuturor locurilor la programele de mai sus, se organizează a 

doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021, conform următorului calendar: 

 

30 august – 24 sept. 2021 Înscrierea candidaților pe platforma on-line. 

27 sept. 2021, orele 10-12 Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor 

contestații. 

27 sept. 2021, ora 16 Afișarea rezultatelor finale. 

27 sept. – 1 oct. 2021 Confirmarea locurilor prin: 

- depunerea la sediul Universității a actelor în 

original din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de 

școlarizare; 

- semnarea contractului de studii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Admiterea la programul de studiu PSIHOLOGIE se organizează prin 

susținerea unui test grilă, conform următorului calendar: 

 
12–23 iulie 2021 Înscrierea candidaților pe platforma on-line. 
25 iulie 2021 Afișarea pe site-ul Universității a repartiției 

studenților în săli. 
26 iulie 2021, ora 10 Susținerea examenului de admitere. 
26 iulie 2021, ora 18 Afișarea rezultatelor. 
27 iulie 2021, orele 10-12 Formularea eventualelor contestații. 
27 iulie 2021, ora 16 Afișarea soluționării contestațiilor și a rezultatelor 

finale 
28-30 iulie 2021 Confirmarea locurilor prin: 

- depunerea la sediul Universității a actelor în 

original din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de 

școlarizare; 

- semnarea contractului de studii. 
30 iulie 2021, ora 16 Afișarea rezultatelor finale. 

 

În cazul neocupării tuturor locurilor pentru programul de studiu Psihologie se 

organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021, conform 

următorului calendar: 

 
30 august – 24 septembrie 2021 Înscrierea candidaților pe platforma on-line. 
26 septembrie 2021 Afișarea pe site-ul Universității a repartiției 

studenților în săli. 
27 septembrie 2021, ora 10 Susținerea examenului de admitere. 
28 septembrie 2021, ora 9 Afișarea rezultatelor. 
28 septembrie 2021, orele 10-12 Formularea eventualelor contestații. 
28 septembrie 2021, ora 16 Afișarea soluționării contestațiilor și a 

rezultatelor finale. 
29 septembrie – 01 octombrie 2021 Confirmarea locurilor prin: 

- depunerea la sediul Universității a actelor în 

original din dosarul de înscriere; 

- dovada achitării primei rate din taxa de 

școlarizare; 

- semnarea contractului de studii. 

 



 

 

 

III. Admiterea la programele de studii din cadrul domeniului Sănătate:  

 MEDICINĂ DENTARĂ; 

 ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ;  

 BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ”,  se 

organizează prin susținerea online a unui test grilă accesand platforma de 

examene a Universitatii sau cu prezenţă (onsite), în funcţie de situaţia 

epidemiologică la data susţinerii, conform următorului calendar: 

 
12-30 iulie 2021 

06-23 septembrie 2021 
Înscrierea candidaților pe platforma on-line. 

28 septembrie 2021, ora 11 Susținerea examenului de admitere 
28 septembrie 2021, ora 16 Afișarea rezultatelor și formularea eventualelor 

contestații 
28 septembrie 2021, ora 20 Stabilirea rezultatelor finale (după soluționarea 

contestațiilor) 
29 septembrie – 1 oct. 2021 Confirmarea locurilor 

 
 
 
 

  

 


