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Graficul de organizare și desfășurare a concursului de admitere, nivel master, 
sesiunea Iulie 2022 

 
Nr. 
crt. Activități Sesiunea 

Iulie 2022 
   

1. Înscrierea candidaţilor 11-15 iulie 
2. Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 16 iulie 
3. Comunicarea programării susţinerii probei de admitere (unde este cazul)  16 iulie 
4. Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.)  16 iulie 

5. 
Susţinerea probei de admitere (unde este cazul) – ora 9.00 
Susţinerea probei de admitere (unde este cazul) – ora 14.00, numai pentru 
candidaţii care s-au înscris la două programe de studii 

18 iulie 

6. Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere 18 iulie 
7. Înregistrarea și soluţionarea contestaţiilor la proba de admitere 19 iulie 
8. Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 20 iulie 
9. Confirmarea ocupării locului 21-23 iulie 
10. Redistribuirea locurilor neconfirmate şi comunicarea rezultatelor aferente 25 iulie 
11. Confirmarea ocupării locului după redistribuire 26 iulie 
12. Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 28 iulie 

 
 

Graficul de organizare și desfășurare a concursului de admitere, nivel master, 
sesiunea Septembrie 2022 

 
Nr. 
crt. Activități Sesiunea 

Septembrie 2022 
   

1. Înscrierea candidaţilor 12-13 septembrie 
2. Comunicarea listei cu candidaţii înscrişi 14 septembrie 
3. Comunicarea programării susţinerii probei de admitere (unde este cazul) 14 septembrie 
4. Culegerea şi înregistrarea observaţiilor (erori, omisiuni etc.) 15 septembrie 

5. 
Susţinerea probei de admitere (examen scris) – ora 9.00 
Susţinerea probei de admitere (examen scris) – ora 14.00, numai pentru 
candidaţii care s-au înscris la două programe de studii 

15 septembrie 

6. Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor la proba de admitere 15 septembrie 
7. Înregistrarea și soluţionarea contestaţiilor la proba de admitere 16 septembrie 
8. Prelucrarea datelor. Comunicarea rezultatelor după distribuirea locurilor 16 septembrie 
9. Confirmarea ocupării locului 17, 19 septembrie 
10. Comunicarea rezultatelor la sfârşitul sesiunii de admitere 22 septembrie 

 
 
Conf.univ.dr. Răzvan V. Mustaţă 
Decan 

DECAN 
 

Nr. 2645 
Cluj Napoca, la 8 Decembrie 2021 
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