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Anexa 1   
Graficul desfăşurării concursului de admitere  

la programele de studii universitare de masterat*, anul universitar 2021-2022 
 
Etapa iulie 2021 

Înscrieri online  
23-27 iulie (V-Ma) 
Marți până la ora 1200 

Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică  27 iulie (Ma) 

Susţinerea online a examenului de competenţă lingvistică 
şi afişarea rezultatelor  

28 iulie (Mi) 

Susţinerea online a testului-grilă de specialitate/interviului de 
specialitate (la programele prevăzute în Anexa 5 și la programul 
Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare 
economică) şi afişarea rezultatelor. 

29 iulie (J) 

Depunerea pe adresa de e-mail la registratura@ase.ro 
a contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul-grilă 
de specialitate, între orele 800-1000.  

30 iulie (V) 
 

Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate 
de la buget şi taxă 

31 iulie (S) 

Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei de 
licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 
2021) şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare 

Depunerea în original a 
diplomei de bacalaureat 
și a diplomelor de 
licență/adeverințelor de 
absolvire 

2-4 august (L-Mi)  
între 800-1800 

Plata taxei de școlarizare 
2-4 august (L-Mi),  
Miercuri până la ora 1600 
 

Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget 
şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe 

5 august (Joi) 

Înmatricularea în anul I 1 octombrie 2021 (V) 

Semnarea contractelor de studii și depunerea în original  
a documentelor prevăzute la art. 35 

1 – 22 octombrie 2021 

Observaţii: 
*Pentru fiecare dintre programele de studii universitare de masterat, care au condiţii speciale de admitere, graficele 
desfăşurării concursului de admitere sunt precizate în Anexa 5. 



18 

Etapa septembrie 2021 

Înscrieri online 6-7 septembrie (L-Ma) 
Marți până la ora 1400 

Afişarea programării examenului de competenţă lingvistică  7 septembrie (Ma) 

Susţinerea online a examenului de competenţă lingvistică şi 
afişarea rezultatelor  

8 septembrie (Mi) 

Susţinerea online a testului-grilă de specialitate /interviului de 
specialitate (la programele prevăzute în Anexa 5 și la 
programul Comunicare în limba engleză pentru predare  
şi cercetare economică) şi afişarea rezultatelor  

9 septembrie (J) 

Depunerea pe adresa de e-mail la registratura@ase.ro a 
contestaţiilor pentru rezultatele obţinute la testul-grilă de 
specialitate, între orele 0800-1000 

10 septembrie (V) 

Afişarea listei candidaţilor repartizaţi pe locuri finanţate  
de la buget şi taxă 

10 septembrie (V) 

Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei 
de licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 
2021) şi/sau plata a jumătate din taxa anuală de şcolarizare  

Depunerea în original a 
diplomei de bacalaureat și a 
diplomelor de 
licență/adeverințelor de 
absolvire 

10-11 septembrie (V-S) 
 între 800- 16 00) și  
13 septembrie (L)  
între 800-1400 
 

Plata taxei de școlarizare  
10-13 septembrie (V-L)  
Luni până la ora 1600 

Afişarea listelor candidaţilor admişi pe locuri finanţate  
de la buget şi taxă, cât şi a celor respinşi, pe programe 

14 septembrie (Ma) 

Înmatricularea în anul I  1 octombrie  2021 

Semnarea contractelor de studii și depunerea în original  
a documentelor prevăzute la Art. 35 

1 – 22 octombrie 2021 

 
 
 


