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CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE FACULTATEA  DE MEDICINĂ) 

pentru toate formele de învățământ de LICENȚĂ (cu frecvență – IF),  Sesiunea iulie 2022 

Ver. 01/12.01.2022 

 

Nr.crt. Faza Data/Perioada Activități desfășurate 

1.  Înscriere  
Până în 16 iulie 2022, 
ora 13:00 Înscrierile se fac online pentru toți candidații la toate facultățile.  

2.  Validare dosare 11–17 iulie 2022 Validarea dosarelor de înscriere. 

3.  

Probe de concurs 21 iulie 2022 Desfășurarea probei scrise 
Program de studii Medicină 

22 iulie 2022 Desfășurarea probei scrise 
Program de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborator clinic 

4.  

FA
ZA

 I 

22 iulie 2022 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) - Program de studii Medicină 

5.  23 iulie 2022 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) - Program de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 
Laborator clinic 

6.   
23-27 iulie 2022 

Confirmare loc – termen limită 27 iulie 2022, ora 13:00.  
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

7.  

FA
ZA

  
a I

I-a
 

27 iulie 20221 Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) 

8.  27 iulie – 30 iulie 2022 

Confirmare loc – termen limită 30 iulie 2022, ora 13:00. 
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

Candidații din listele de așteptare trebuie să depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în contul de înscriere, 
dacă vor să fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ.  

9.  

FA
ZA

  
FI

NA
L

Ă 

30 iulie 20221 Afișarea listelor FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2022 (Liste finale iulie).  

10.  1 – 2  august 2022 Confirmare loc – termen limită 02 august 2022, ora 13:00 

11.   2 septembrie 2022 Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2022 

 

 
1 Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere. 


