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Anexa 1
Calendarul de desfășurare a concursului de admitere pentru
programele de studii universitare de masterat organizate de
Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
SESIUNEA I (1-28.07.2019)
16 iulie – 25 iulie, orele 900-1400 (mai puțin
duminicile)
17 iulie – 25 iulie, orele 1400-1800
25 iulie , ora 1900
26 iulie, orele 800 – 1000
26 iulie , orele 1000 – 1200
26 iulie1200 – 1400, 27 iulie orele 900 - 1400
27 iulie, ora 1600:

SESIUNEA II (16-20.09.2019)
17 septembrie – 19 septembrie , orele 900-1400
(mai puțin duminicile)
18 septembrie – 19 septembrie , orele 14001800
19 septembrie , ora 1900
20 septembrie , orele 900 - 1100
20 septembrie, orele 1200
20

septembrie, orele 1200- 1400
septembrie , orele 900 - 1400
21 septembrie , ora 1600:
21

înscrierea candidaților prin depunerea dosarului de
candidatură, completarea fisei de înscriere și achitarea taxei de
înscriere de 100 RON;
evaluarea eseului de motivare și a dosarelor de concurs ale
candidaților;
afișarea listei preliminare 1, cu ierarhizarea candidaților;
depunerea contestațiilor;
rezolvarea contestațiilor și afișarea listei preliminare 2 cu
ierarhizarea candidaților după rezolvarea contestațiilor;
confirmarea locurilor pe baza listei preliminare nr. 2, cu
achitarea taxei de înmatriculare de 150 RON;
afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere,
sesiunea iulie 2019

înscrierea candidaților prin depunerea dosarului de
candidatură, completarea fisei de înscriere și achitarea taxei de
înscriere de 100 RON;
evaluarea Eseului de motivare și a dosarelor de concurs ale
candidaților;
afișarea listei preliminare 1, cu ierarhizarea candidaților;
depunerea contestațiilor;
rezolvarea contestațiilor și afișarea listei preliminare 2 cu
ierarhizarea candidaților după rezolvarea contestațiilor;
confirmarea locurilor pe baza listei preliminare nr. 2, cu
achitarea taxei de înmatriculare de 150 RON;
afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere,
sesiunea septembrie 2019
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