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REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA iulie 2016 
ATENTIE: informatii importante 

Calitatea de student admis la programul de master organizat de Centrul de Studii Europene 
se mentine doar daca 

in perioada 25-28 iulie 2016 
1. fiecare candidat admis semneaza declaratiile aferente si plateste taxele 
corespunzatoare:  

 studenti admisi la buget - taxa de inmatriculare: 50 lei 

 studenti admisi in regim cu taxa -  minim 30% din taxa de studii aferenta semestrului I 
(respectiv, 480 lei studentii la cursuri IF si 450 lei studentii la cursuri IFR); 

2. dosarele personale vor fi completate conform articolelor Metodologia de admitere 
2016, redate mai jos: 
 
34. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia de a depune, conform calendarului 

stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna o declaraţie pe propria răspundere (Anexa IIa) şi 

de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.  

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, cel 

puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2016/2017 şi să semneze declaraţia pe 

propria răspundere (Anexa IIIb). După acest termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi 

declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc 

condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. 

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de 

şcolarizare. 

a) pentru candidaţii admişi în sesiunea din iulie: 

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe 

propria răspundere, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va 

face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe propria răspundere, dar înainte de 

începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa 

de şcolarizare pentru semestrul I. Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar 

înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. 

b) pentru candidaţii admişi în sesiunea din septembrie: 

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea declaraţiei pe 

propria răspundere li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. Dacă cererea de retragere se va 

face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, dar înainte de începerea anului 

universitar li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. 

c) Candidaţilor admişi la învăţământ cu frecvenţă care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai 

restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului. În cazul studenţilor înmatriculaţi 

la IFR, în ceea ce priveşte restituirea taxelor după începerea anului universitar, se respectă prevederile 

contractului de studii. 

35. Taxa de înscriere nu se restituie. 

37. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de 

la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 

doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi optează pentru programul de studii care va fi finanţat 

de la buget prin depunerea actelor de studii în original la facultatea pe care doreşte să o urmeze, respectând 

termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă. 

Orice subvenţie financiară sau bursă din fondurile publice se acordă numai într-o singură instituţie de învăţământ 

superior, pentru un singur program de studii (acolo unde se află actele de studii în original). Costurile aferente 

depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. 

38. Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de 

admitere. Rezultatul contestaţiilor se comunică în cel mult 2 zile după încheierea termenului de depunere a 

acestora. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 

39. La probele orale nu se admit contestaţii. 

40. Contestaţiile se pot aproba numai în limita locurilor finanţate de la buget, alocate facultăţii respective, sau pe 

locuri finanţate din resurse proprii fiecărei facultăţi. 
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MODALITATI DE PLATA A TAXEI 

 

 studenti admisi la buget - taxa de inmatriculare: 50 lei 

 studenti admisi in regim cu taxa -  minim 30% din taxa de studii aferenta semestrului (480 lei 

studentii la cursuri IF și 450 lei studentii la cursuri IFR) 

 

Taxa poate fi achitata astfel 

 
 Casierie 

o Taxa de școlarizare poate fi achitata la casieria din Corpul B al Universitatii  etaj 2.  /Taxa se 

poate achita si cu cardul (fara comisioane).  

 
 Achitare taxe prin BRD:  

Coduri de inregistrare in BRD a platii catre CSE 
 program IF  : 2522 
 program IFR : 2212  

 

 

Program CSE pentru semnare declaraţii 

25-28   iulie 2016:  orele 10.00-13.00  & 14.00-16.00 
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Lista candidaților admiși la programele de master 

organizate de Centrul de Studii Europene, 

Sesiunea IULIE 2016 

 

Program master: Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe 

politice, Drept) – IF 

 

NR. NUME ȘI PRENUME MEDIA ADMITERE REZULTAT 

1.  HONDRU C. ANA-MARIA 10.00 ADMIS BUGET 

2.  ISTRATE M.C. IONELA-CĂTĂLINA 10.00 ADMIS BUGET 
3.  ȚANGA S. ELENA 9.66 ADMIS BUGET 
4.  CONSTANTIN G. BIANCA-ELENA 9.63 ADMIS BUGET 
5.  SĂNDULIAC I. LARISA 9.62 ADMIS BUGET 
6.  FARCAȘ P. SIMONA 9.50 ADMIS BUGET 
7.  AGACHE I. MARA 9.50 ADMIS BUGET 
8.  ACHELĂRIȚEI G. RALUCA-MARIA 9.07 ADMIS BUGET 
9.  BUTNARIUC A. BIANCA-OANA 9.07 ADMIS BUGET 
10.  COJOCARU I. MIRELA-ALEXANDRA 9.00 ADMIS BUGET 
11.  MOISEI D. DORINA 9.00 ADMIS BUGET 
12.  NISTOR (COZMA) V. LUMINIȚA 8.93 ADMIS BUGET 
13.  COZMA D. DUMITRU-LUCIAN 8.77 ADMIS BUGET 
14.  ROȘCA (KURAISHI) I. ANAMARIA 8.68 ADMIS BUGET 
15.  BOBOC N. VASILICA-ALEXANDRA 8.57 ADMIS BUGET 
16.  CHIRIAC L. ROXANA-MIHAELA 8.50 ADMIS BUGET 
17.  TELIC (CÂMPEAN) C. IVONA 8.25 ADMIS BUGET 
18.  IONIȚĂ V. ALINA-FLORINA 8.00 ADMIS BUGET 
19.  PECETE V. DRAGOȘ-RĂZVAN 7.75 ADMIS BUGET 
20.  DAVID T. PETRONELA-ILIANA 7.60 ADMIS BUGET 
21.  DANILOVICI L.G. CRISTIANA-RALUCA 7.50 ADMIS BUGET 
22.  PRICOP D. ANDREI 7.50 ADMIS BUGET 
23.  DUMITRAȘCU G. LARISA-ELENA 7.00 ADMIS BUGET 
24.  MATIANU M. DRAGOȘ-VALERIU 6.75 ADMIS BUGET 
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Program master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, 

Administrarea afacerilor, Științe administrative) – IF 

 

Nr. Nume și prenume Media admitere REZULTAT 

1.  CIOCAN G. CLARISA-GABRIELA 10.00 ADMIS BUGET 
2.  COSTEA D. AMALIA-MARIA 10.00 ADMIS BUGET 
3.  SURUGIU (MORARU) G. ANDREEA-ELENA 10.00 ADMIS BUGET 
4.  NUNU V. ȘTEFANIA 10.00 ADMIS BUGET 
5.  PLETEA I. PAULA-ANDREEA 9.66 ADMIS BUGET 
6.  VLAS N. DANIELA 9.66 ADMIS BUGET 
7.  GAVRILUȚ M. GEORGIANA 9.55 ADMIS BUGET 
8.  BOCAN D. FLORENTINA 9.50 ADMIS BUGET 
9.  MARIN (FORMAGIU) P. IOANA-MIHAELA 9.50 ADMIS BUGET 
10.  CIMPOEȘU M. ANDREEA MĂDĂLINA 8.87 ADMIS BUGET 
11.  MALAINIC M. MIRELA-LOREDANA 8.66 ADMIS BUGET 
12.  ION G. AUREL 8.50 ADMIS BUGET 
13.  FODOR E. IULIA-ANDREEA 7.66 ADMIS BUGET 

 

 

 


