
GRAFICUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE  

LICENȚĂ CU FRECVENȚĂ  

04-08 iulie 2022 (L-V) 
Vineri, 8 iulie, până la 
ora 1600 

Înscrieri ONLINE           

11 iulie (L) Afişarea rezultatelor obținute la eseul motivațional 

12 iulie (Ma) Depunerea, prin e-mail la adresa registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru 
rezultatele obținute la eseul motivațional, între orele 800 -1000 și afişarea 
rezultatelor acestora.  

13 iulie (Mi) 

Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică, pentru candidații 
înscriși la programele cu predare în limbi străine și la programul de studii Limbi 
moderne aplicate: 
 orele 900 - 1100: susținerea testului de competență lingvistică

Afișarea rezultatelor la proba de competență lingvistică.   
Susţinerea online a testului de competenţă lingvistică de către candidații 
înscriși la programele cu predare în limba română *: 
 orele 1200 - 1400: susținerea testului de competență lingvistică

Afişarea rezultatelor la proba de competență lingvistică. 
*Testul se susține numai de către candidații care NU au competențele
lingvistice de comunicare în limba română atestate prin probele de la examenul 
de bacalaureat (comunicare orală și/sau scrisă) sau printr-un certificat de 
competență pentru limba română eliberat de instituții abilitate de către 
ministerul de resort.

14 iulie (J) Depunerea,  prin e-mail la adresa registratura@ase.ro, a contestațiilor pentru 
rezultatele obținute la testul de competență lingvistică, între orele 800 -1000.  și 
afişarea rezultatelor acestora.  

15 iulie (V) Afişarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la 
buget, finanţate prin taxă, a celor aflați în așteptare și a celor respinși 

Depunerea diplomei de 
bacalaureat în original 
18 - 21 iulie (L-J)
Joi, 21 iulie până la ora  
1400 Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și/sau plata a jumătate din 

taxa anuală de şcolarizare Plata taxei de 
şcolarizare: 15 – 21 
iulie (V-J) 
joi, 21 iulie, până la ora 
1400 

22 iulie (V) Afişarea finală a rezultatelor candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la 
buget şi finanţate prin taxă şi a celor respinşi 

www.ase.ro 


