
ANEXA 1 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI,  

SESIUNE IULIE 2023 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814, Centrul de Relații 

Internaționale, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 

3 -18 iulie 2023 Înscrierea candidaților ON-LINE prin intermediul platformei 

https://admitererdp.uab.ro/  

 

19 iulie 2023 Susținerea interviului motivațional, doar la specializările unde 

este cazul 

Proba de competență lingvistică – limba română 

20 iulie 2023 Ierarhizarea candidaților înscriși și afișarea rezultatelor 

inițiale ale admiterii pe site-ul universității, www.uab.ro, 

secțiunea ADMITERE 2023 – ADMITERE ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI – și pe pagina admitererdp.uab.ro 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR: 

21 – 24 iulie 

2023 

Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost 

declarați admiși. 

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia 

de admitere din cadrul UAB (Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 

5, Alba Iulia) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii 

Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături 

de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. 

25 iulie 2023 

 

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de 

confirmare a locului (reierarhizarea candidaților) – 25 iulie 2023, 

ora 10. 

25 iulie - 29 

iulie 2023 

Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost 

declarați admiși sau admiși în așteptare - a doua etapă, în 

urma reierarhizării candidaților. 

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la comisia 

de admitere din cadrul UAB (Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 

5, Alba Iulia) sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii 

Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în original, alături 

de  Formularul de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. 

29 iulie 2023 

 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii, ora 16.00. 

1 august - 25 Înmatricularea candidaților admiși in așteptare, in 

conformitate cu prevederile Regulamentului de admitere, pe 

http://admitere.uab.ro/admitereonline.uab.ro
http://www.uab.ro/
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august 2023 locurile rămase disponibile după afișarea rezultatelor din data 

de 29 iulie (daca este cazul) 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI,  

SESIUNE SEPTEMBRIE 2023 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relații 

Internaționale, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 

4– 15 septembrie 

2023 

Înscrierea candidaților ON-LINE prin intermediul 

platformei  https://admitererdp.uab.ro/  

 

16 septembrie 

2023 

Susținerea interviului motivațional şi a probelor de 

aptitudini, doar la specializările unde este cazul 

Proba de competență lingvistică -  limba română 

 

18 septembrie 

2023 

Ierarhizarea candidaților înscriși și afișarea 

rezultatelor inițiale ale admiterii pe site-ul universității, 

www.uab.ro, secțiunea ADMITERE 2023 – 

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI – și pe 

pagina admitererdp.uab.ro 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR: 

19-21 septembrie 

2023 

Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au 

fost declarați admiși. 

- Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să 

depună la comisia de admitere din cadrul UAB 

(Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) 

sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii 

Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în 

original, alături de  Formularul de confirmare a 

locului, prevăzut în Anexa 7. 

21 septembrie 

2023 

 

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de 

confirmare a locului (reierarhizarea candidaților) – 21 

septembrie 2023, ora 12. 

http://admiteremoldova.uab.ro/
http://admiteremoldova.uab.ro/
http://www.uab.ro/
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CALENDARUL ADMITERII CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI,  

SESIUNE IULIE 2023 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relații 

Internaționale, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 

3 -18 iulie 

2023 

Înscrierea candidaților ON-LINE prin intermediul 

platformei  https://admitererdp.uab.ro/  

 

19 iulie 2023 Susținerea interviului motivațional, doar la specializările 

unde este cazul 

Proba de competență lingvistică – limba română 

20 iulie 2023 Ierarhizarea candidaților înscriși și afișarea rezultatelor 

inițiale ale admiterii pe site-ul universității, www.uab.ro, 

secțiunea ADMITERE 2023 – ADMITERE ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI – și pe pagina admitererdp.uab.ro 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR: 

21 – 24 iulie Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost 

21 septembrie – 

23 septembrie 

2023 

Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au 

fost declarați admiși sau admiși în așteptare - a doua 

etapă, în urma reierarhizării candidaților. 

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la 

comisia de admitere din cadrul UAB (Palatul Apor, str. 

Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau la comisia de 

admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, 

documentele de studii în original, alături de  Formularul de 

confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. 

23 septembrie 

2023 

 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii, ora 16.00. 

http://admiteremoldova.uab.ro/
http://admiteremoldova.uab.ro/
http://www.uab.ro/
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2023 declarați admiși. 

- Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună 

la comisia de admitere din cadrul UAB (Palatul Apor, 

str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau la comisia de 

admitere din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, 

documentele de studii în original, alături de  Formularul 

de confirmare a locului, prevăzut în Anexa 7. 

25 iulie 2023 

 

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă de 

confirmare a locului (reierarhizarea candidaților) – 25 iulie 

2023, ora 10. 

25 iulie - 29 

iulie 2023 

Confirmarea de către candidați a locurilor pe care au fost 

declarați admiși sau admiși în așteptare - a doua etapă, în 

urma reierarhizării candidaților. 

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să depună la 

comisia de admitere din cadrul UAB (Palatul Apor, str. 

Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) sau la comisia de admitere 

din cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, documentele de 

studii în original, alături de  Formularul de confirmare a 

locului, prevăzut în Anexa 7. 

29 iulie 2023 

 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii, ora 16.00. 

1 august - 25 

august 2023 

Înmatricularea candidaților admiși in așteptare, in 

conformitate cu prevederile Regulamentului de admitere, 

pe locurile rămase disponibile după afișarea rezultatelor 

din data de 29 iulie (daca este cazul) 



ANEXA 1 

 

CALENDARUL ADMITERII CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI,  

SESIUNE SEPTEMBRIE 2023 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

 

Tel. contact: tel. 004 0258 806042; 004 0258 802814: Centrul de Relații 

Internaționale, de luni până vineri, între orele 9.00-15.00 

4– 15 septembrie 2023 Înscrierea candidaților ON-LINE prin 

intermediul platformei  

https://admitererdp.uab.ro/  

 

16 septembrie 2023 Susținerea interviului motivațional şi a probelor 

de aptitudini, doar la specializările unde este 

cazul 

Proba de competență lingvistică -  limba română 

 

18 septembrie 2023 Ierarhizarea candidaților înscriși și afișarea 

rezultatelor inițiale ale admiterii pe site-ul 

universității, www.uab.ro, secțiunea ADMITERE 

2023 – ADMITERE ROMÂNI DE 

PRETUTINDENI – și pe pagina 

admitererdp.uab.ro 

CONFIRMAREA LOCULUI ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR: 

19-21 septembrie 2023 Confirmarea de către candidați a locurilor pe 

care au fost declarați admiși. 

- Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie 

să depună la comisia de admitere din cadrul 

UAB (Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, 

Alba Iulia) sau la comisia de admitere din 

cadrul Bibliotecii Alba Iulia din Chișinău, 

documentele de studii în original, alături de  

Formularul de confirmare a locului, prevăzut 

în Anexa 7. 

21 septembrie 2023 

 

Afișarea rezultatelor admiterii după prima etapă 

de confirmare a locului (reierarhizarea 

candidaților) – 21 septembrie 2023, ora 12. 

21 septembrie – 23 Confirmarea de către candidați a locurilor pe 

care au fost declarați admiși sau admiși în 

http://admiteremoldova.uab.ro/
http://admiteremoldova.uab.ro/
http://admitere.uab.ro/admitereonline.uab.ro
http://www.uab.ro/
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septembrie 2023 așteptare - a doua etapă, în urma reierarhizării 

candidaților. 

Pentru confirmarea locului, candidatul trebuie să 

depună la comisia de admitere din cadrul UAB 

(Palatul Apor, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia) 

sau la comisia de admitere din cadrul Bibliotecii 

Alba Iulia din Chișinău, documentele de studii în 

original, alături de  Formularul de confirmare a 

locului, prevăzut în Anexa 7. 

23 septembrie 2023 

 

Afișarea rezultatelor finale ale admiterii, ora 

16.00. 

 


