
 

 

 

 

 

 

In ziua de 25 septembrie, inscrierile la concursul de admitere, on-line sau la 

sediul UCDC, vor avea loc pana la ora 14!!! 

La solicitarea unui numar semnificativ de candidati care doresc sa se inscrie la 

concursul de admitere pentru programele de licenta, masterat si 

postuniversitare, Senatul Universitatii Crestine “Dimitrie Cantemir”, a aprobat 

desfasurarea etapei a III-a de admitere, conform calendarului de mai jos: 
 

 

 

 

Activitatea Perioada 

 Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor 26.09.2020 - 29.09.2020 

 Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi 29.09.2020 

 Perioada de contestaţii 29.09.2020-30.09.2020 

 Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi şi respinşi 30.09.2020 

 Taxa de şcolarizare se achită:  

-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru 

candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau 

-parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de școlarizare.  

Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai 

facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a 

taxei anuale de şcolarizare.                   

30.09.2020-03.10.2020 

 

In etapa a III-a, NU se mai fac inscrieri la urmatoarele programe: 

Programe de licenta/Facultatea Programe de master/Facultatea 

Pedagogia invatamantului primar si prescolar 

(Facultatea de Stiinte ale Educatiei Bucuresti) 

Management educational- 

(Facultatea de Stiinte ale Educatiei 

Bucuresti) 

Limbă şi literatura engleză –Limba şi literatura 

modernă (japoneză, spaniolă, araba), (Facultatea 

de Limbi si Literaturi Straine  Bucuresti) 

Administratie si management public 

(Facultatea de Stiinte Juridice si 

Administrative Bucuresti) 

Drept IFR, Administratie publica IFR, (Facultatea 

de Stiinte Juridice si Administrative Bucuresti) 

Stiinte penale si criminalistica   

(Facultatea de Drept Cluj-Napoca) 

Drept IF, Drept IFR (Facultatea de Drept Cluj-

Napoca) 

Contabilitatea si auditul afacerilor 

(Facultatea de Stiinte Economice Cluj-

Napoca) 
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Etapa a III-a: Sesiunea SEPTEMBRIE II 



 

 

 

 

 

 

  

 

Activitatea Perioada 

Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor 15.06.2020 - 31.07.2020 

Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi 31.07.2020 

Perioada de contestaţii 31.07.2020-1.08.2020 

Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi şi respinşi 01.08.2020 

Taxa de şcolarizare se achită:  

-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru 

candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau 

-parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de școlarizare.  

Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai 

facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a taxei 

anuale de şcolarizare. 

02.08.2020 - 17.08.2020 

 

 

Afişarea rezultatelor etapei I (candidaţi admiși care au plătit taxa 

de școlarizare) 

21.08.2020 

 

În cazul neachitării taxei de şcolarizare, locul ocupat este declarat vacant şi scos la concurs în etapa a II-a.  

 

 

 

 

Activitatea Perioada 

 Perioada de înscriere şi verificare a dosarelor 01.08.2020 - 25.09.2020 

 Afişarea listelor provizorii cu candidaţii admisi şi respinşi 25.09.2020 

 Perioada de contestaţii 25.09.2020-26.09.2020 

 Afişarea listelor definitive cu candidaţii admişi şi respinşi 26.09.2020 

 Taxa de şcolarizare se achită:  

-integral, beneficiind de o reducere de 50 de euro (numai pentru 

candidaţii înscrişi la programele de licenţă) sau 

-parţial, minimum 1/2 din taxa anuală de școlarizare.  

Candidaţii declaraţi admişi la programele de master, licenţiaţi ai 

facultăţilor din cadrul UCDC, beneficiază de reducerea cu 10% a 

taxei anuale de şcolarizare.                   

27.09.2020-02.10.2020 

 

 

 

CALENDARUL ADMITERII  

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

LICENŢĂ SI MASTERAT 

 

Etapa I: Sesiunea IULIE 

Etapa a II-a: Sesiunea SEPTEMBRIE 


