GRAFICUL CONFIRMĂRII LOCURILOR
1. Luni, 11.09.2017 – Vineri, 15.09.2017: Perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere).
2. Vineri, 15.09.2017, ora 16:00 –Test de competenţă lingvistică.
3. Vineri, 15.09.2017, ora 17:00 – Interviu selectie (pentru candidații care nu au terminat o facultate din domeniul Stiințe
Inginerești, admis/respins)
4. Sambătă, 16.09.2017: Afişarea rezultatelor parțiale. Lista candidaţilor declaraţi admişi și lista candidaţilor declarați inițial
respinși.
Cele două liste sunt întocmite descrescător în funcţie de: mediile de admitere, ordinea specializărilor solicitate de către
fiecare candidat și numărul locurilor alocate. Subliniem importanța urmăririi și continuării procesului de admitere și de către
candidații declarați respinși în această fază, așa cum rezultă din cele scrise la punctele 5-6-7.
5. Luni, 18.09.2017 Confirmarea locului și depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși. Conform Art.
2.(a) de mai sus, aceasta înseamnă:
a. Depunerea diplomei de licenţă (în original) şi a diplomei de bacalaureat (în original) la secretariatul comisiei de admitere
b. Depunerea foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă (în original) la secretariatul comisiei de admitere
c. Plata taxei de înmatriculare în anul 1 de studii (150 lei) la secretariatul comisiei de admitere.
6. Luni 18.09.2017 Redistribuirea locurilor neconfirmate. Afișarea rezultatelor finale.
Conform Art. 2.(b), toți candidații care nu și-au confirmat locul sunt eliminați din concurs. În noua listă actualizată a
candidaților admiși, candidaţii care și-au confirmat locul vor avansa corespunzător pozițiilor eliberate din fața lor (prin
neconfirmare). Lista candidaților admiși se completează acum cu noi candidaţi din rândul celor care au fost declaraţi inițial
respinși la afișarea rezultatelor primare din 16.09.2017 (în ordinea mediilor de admitere calculate pentru acești candidați și a
locurilor eliberate prin neconfirmare).
7. Marti 19.09.2017: Confirmarea locului și depunerea actelor în original pentru noii candidați declarați admiși.
Plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii.
8. Miercuri 20.09.2017: Afisarea listei finale cu candidatii declarati admisi la sesiunea de admitere septembrie 2017

