
Anexa 2 

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 

 LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT –  

pentru anul universitar 2020-2021 

_______________________________________________ 
SCHEDULE OF THE ADMISSION CONTEST FOR DOCTORAL STUDIES   

in the academic year 2020-2021 

 

Activitatea / Activity 

Perioada de desfăşurare                  

a fiecărei activităţi 

Calendar 

Înscrierea candidaţilor / Candidate registration 01 – 09 septembrie 2020 

01 – 09 September 2020 

Afişarea listei candidaţilor înscrişi /  

Posting the list of registered candidates 
09 septembrie 2020 

09 September 2020 

Susţinerea examenului de competenţă lingvistică (engleză, 

franceză sau germană) / 

Taking the linguistic competence examination (English, 
French or German) 

10 – 17 septembrie 2020 

10 – 17 September 2020 

Susţinerea examenului de specialitate (pe domenii de doctorat)  

Taking the specialization examination (according to the 
chosen doctoral field) 

18 - 24 septembrie 2020 

18 - 24 September 2020 

Afişarea rezultatelor provizorii și depunerea eventualelor 

contestații 

Posting the initial results and submission of possible 
contestations 

24 septembrie 2020 

24 September 2020 

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 
Posting the results of contestations and the final results 

25 septembrie 2020 

25 September 2020 

Confirmarea locului prin depunerea actelor de studii în original, 

încheierea contractelor de studii și achitarea taxei de înmatriculare 
Confirming the status of doctoral student by submitting the 
original study documents, signing the study contracts and paying 
the registration fee 

25 – 28 septembrie 2020 

25 – 28 September 2020 

 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 
Redistributing the vacancies 

28 septembrie 2020 

28 September 2020 

Afișarea listei definitive, după eventuala redistribuire a locurile 

neocupate  

Posting the final list, after the possible redistrbution of vacancies 

28 septembrie 2020 

28 September 2020 

Înmatricularea candidaților declarați admiși 
Registration of admitted candidates  

1 octombrie 2020 

1 October 2020 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face cu data de 1 octombrie 2020.  

The registration of the admitted candidates is done starting with October 1st, 2020. 


