
 

 

Calendar admitere studenți international 

an universitar 2023 – 2024 

 

• 6.02 - 26.05.2023 - încărcarea  de către candidați în platforma de admitere a actelor pentru 

prima sesiune de înscriere (în cazul ocupării inclusiv a locurilor de rezervă înainte de data de 

31.05.2023 primirea actelor se poate opri mai devreme) 

 

• 6.02 - 26.05.2023 – verificarea dosarelor încarcate pe platformă, din punct de vedere al 

existenței tuturor documentelor, de către comisia numită în acest sens, și transmiterea 

dosarelor complete către comisia de evaluare6.02 - 26.05.2023 – evaluarea dosarelor 

complete de către comisia de evaluare 

 

• 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 6.03.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 27.03.2023, 

3.04.2023, 10.04.2023, 202324.04.2023, 2.05.2023, 8.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023, 

29.05.2023, 06.06.2023 - publicare liste provizorii cu candidați declarați eligibili pentru 

admitere și care trebuie să achite 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2023 pentru a-și 

securiza locul 

 

• 27.02.2023, 6.03.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 27.03.2023, 3.04.2023, 10.04.2023, 

24.04.2023, 2.05.2023, 8.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023, 29.05.2023, 06.06.2023 verificare 

situație studenți eligibili care au plătit 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2024 pentru 

a-și securiza locul raportat la listele publicate în data de 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023, 

6.03.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 27.03.2023, 3.04.2023, 10.04.2023, 202324.04.2023, 

2.05.2023, 8.05.2023, 15.05.2023, 22.05.2023, 29.05.2023, 06.06.2023, 12.06.2023, 

19.06.2023 (dacă este cazul, pe data de 06.06.2023, vor fi informați candidații de pe lista de 

rezervă în vederea achitării a 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2024 pentru a-și 

securiza locul) 

 

• 19.06.2023 publicare liste candidați declarați eligibili pentru admitere, după prima etapă, 

care și-au securizat locul (au achitat 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2024) 

 

• 1.07-15.07.2023 - primire acte încadrulceleide-adouaperioade de înscriere (aceastăetapă se 

va desfășuradoardacădupă prima perioadă de înscriere au mai rămaslocuridisponibile) 

 

• 3.07-21.07.2023 - verificarea dosarelor încarcate pe platformă, din punct de vedere al 

existenței tuturor documentelor, de către comisia numită în acest sens, și transmiterea 

dosarelor complete către comisia de evaluare 

 

• 21.07.-26.07.2023 evaluarea dosarelor complete, depuse în cea de-a doua etapă,  de către 

comisia de evaluare 

 

 



 

 

• 26.07.2023 publicare liste provizorii cu candidați declarați eligibili pentru admitere, în cea de-

a II-a etapă și care trebuie să achite 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2024 pentru 

a-și securiza locul 

 

• 31.07.2023 verificare situație studenți eligibili din cea de-a II-a etapă care au plătit 1/3 din 

taxa pentru anul I universitar 2023-2024 pentru a-și securiza locul raportat la listele publicate 

în data de 26.07.2023 (dacă este cazul, pe data de 31.07.2023, vor fi informați candidații de 

pe lista de rezervă în vederea achitării 1/3 din taxa pentru anul I universitar 2023-2024 

pentru a-și securiza locul) 

 

• 1.08.2023 liste definitive cu studenți eligibili pentru admiterea în anul universitar 2023-2024 

 

• 1.08.2023 -5.08.2023 - periodă de confirmare a locului prin încarcarea în platformă a 

documentului care face dovada absolvirii examenului de bacalaureat și a dovezii privind 

achitarea integrală a taxei pentru anul I 2023-2024 

 

• 6.08.2023 - definitivarea listei de candidați admiși și informare ME 

 

• 25.09-6.10.2023 - înscriere candidați admiși în anul universitar 2023-2024 


