
 
GRAFICUL - CADRU 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII PENTRU PROGRAMELE DE 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ a II-A SPECIALIZARE, SESIUNEA IULIE 2016  

 
ACTIVITĂȚI ADMITERE Facultatea de Navigație și 

Management Naval 
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Depunerea dosarelor candidaţilor 14.07-26.07* 
 între orele 09.00-15.00 

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 orele 18.00 

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

30.07- între orele 09.00-14.00 
 

Afişarea rezultatelor finale 01.08 orele 18.00 
 
*Depunerea dosarelor se poate face inclusiv pe16.07, 23.07 (pe data de 17.07, 24.07 secretariatele sunt închise); 
** Anul de școlarizare va fi stabilit în funcție de numărul de credite ECTS echivalat. La confirmarea locului se 
semnează contractul de școlarizare și se achită taxele: de înmatriculare (150 lei) si de studii ½ din taxa anului I de studii. 
 

Documente necesare pentru înscrierea la a doua facultate (specializare): 
a) cererea de înscriere tip, se completează la sediul facultăţii; 
b) trei fotografii color (3/4 cm.); 
c) diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta – copie legalizată; 
d) certificatul de naştere, copie legalizată; 
e) certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie legalizată, 
f) adeverinţă medicală  - de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde şi 

analiza sângelui – VDRL şi scopie pulmonară); 
g) carte de identitate (copie); 
h) chitanţă sau copie după chitanţă care confirmă plata taxei de înscriere la concursul de admitere 

sau acte doveditoare privind scutirea de această taxă (150 lei); 
i) foaie matricolă cu situaţia şcolară din perioada liceului, copie legalizată; 
j)diploma de licență sau de inginer, după caz – copie legalizată (sau adeverință de absolvire pentru 

cei care au terminat în anul 2016); 
k) suplimentul la diplomă sau foia matricolă, după caz - copie legalizată (sau situația școlară 

pentru cei care au terminat în anul 2016) 

 


