
 
 

GRAFICUL - CADRU 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT - SESIUNEA IULIE 2016  
 

ACTIVITĂȚI ADMITERE 
Facultatea de Inginerie Marină 

Facultatea de Navigație și 
Management Naval 
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Depunerea dosarelor candidaţilor 14.07-27.07* 
 între orele 09.00-15.00 

Susţinerea interviului pentru candidații ce provin de la 
alte domenii de studii, dacă la înscriere s-a depășit 
numărul locurilor din oferta de școlarizare 

27.07 între orele 12.00-15.00 

Afişarea rezultatelor 27.07 ora 18.00 
Depunerea contestaţiilor 28.07 între orele 08.00-10.00 
Rezolvarea contestaţiilor 28.07 între orele 12.00-14.00 
Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați 
"admis" și semnarea contractelor de școlarizare 

28-29.07 
 între orele 09.00-15.00 

Redistribuirea locurilor neocupate către candidații 
declarați "neadmis" 29.07 ora 18.00 

Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați 
"admis" în urma redistribuirii și semnarea contractelor de 
școlarizare 

30.07 orele 09.00-12.00 

Depunerea cererilor de redistribuire** 30.07 între orele 12.00-14.00 
Redistribuirea locurilor neocupate către candidații 
declarați "neadmis" 30.07 orele 15.00 

Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați 
"admis" în urma redistribuirii și semnarea contractelor de 
școlarizare 

01.08 -  între orele 09.00-15.00 

Afişarea rezultatelor finale 01.08 orele 18.00 
 
*Depunerea dosarelor in data de 27.07 se poate face numai până la ora 12.00; 
**În data 30.07, pentru locurile rămase neocupate se pot depune cereri de redistribuire din partea tuturor candidaților 
participanți la concurs; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICUL - CADRU 
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT- SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016  
 

ACTIVITĂȚI ADMITERE 
Facultatea de Inginerie Marină 

Facultatea de Navigație și 
Management Naval 
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Depunerea dosarelor candidaţilor 02.09-19.09* 
 între orele 09.00-12.00 

Susţinerea interviului pentru candidații ce provin de la 
alte domenii de studii, dacă la înscriere s-a depășit 
numărul locurilor din oferta de școlarizare 

19.09 între orele 12.00-15.00 

Afişarea rezultatelor 19.09 ora 18.00 
Depunerea contestaţiilor 20.09 între orele 08.00-10.00 
Rezolvarea contestaţiilor 20.09 între orele 12.00-14.00 
Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați 
"admis" și semnarea contractelor de școlarizare  

20.09- 21.09 
 între orele 09.00-15.00 

Afișarea locurilor neocupate de către cei declarați admis 21.09 ora 18.00 
Depunerea cererilor de redistribuire pentru locurile 
rămase neocupate** 22.09 între orele 09.00-12.00 

Redistribuirea locurilor neocupate  22.09 orele 13.00 
Confirmarea ocupării locurilor pentru candidații declarați 
"admis" în urma redistribuirii și semnarea contractelor de 
școlarizare 

22.09  între orele 13.00-15.00 
23.09 -  între orele 09.00-15.00 

Afişarea rezultatelor finale 23.09 orele 18.00 
 
*Depunerea dosarelor se poate face în zilele lucrătoare (sâmbăta și dunminica secretariatele sunt închise); 
**În data 22.09, pentru locurile rămase neocupate. se pot depune cereri de redistribuire din partea candidaților 
declarați "Neadmis"; 
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