
1.  EXAMENUL DE ADMITERE pentru secția Studii Americane VA AVEA 
LOC MARȚI, 21 iulie, ÎN SEDIUL FACULTĂŢII DIN STR. PITAR MOŞ! 
 
2.  ORA de începere a examenului este 14:00, iar intrarea în săli se va face începând cu orele 13:30. 
Atenție! Accesul în clădire NU va fi permis înainte de ora 13:30. 
 
3.  Este vorba despre o singură probă scrisă, de o oră și jumătate, fără pauză.  
 
4. Accesul în sala de examen se face numai pe baza legitimaţiei de concurs, cu numărul de 
legitimaţie. 
 
5. Legitimaţia trebuie să fie însoţită de un act de identitate valabil (în funcţie de caz: buletin/carte de 
identitate pentru cetăţenii români, permis de şedere pentru candidaţii din Republica Moldova, paşaport 
pentru candidaţii cetăţeni ai altor ţări U.E.) 
 
6. Candidaților nu le este permis să aducă foi pentru ciorne de acasă, vor primi în sala de examen atât 
coli de examen, cât şi ciorne. Ciornele şi foile cu subiecte se predau la sfârșitul examenului.  
 
7. Candidații trebuie să vină, însă, cu propriile instrumente de scris. Se scrie cu pix sau 
stilou de culoare albastră şi nu este permisă schimbarea nuanţei de cerneală sau de pastă. De aceea, 
candidaţii sunt sfătuiţi să aducă două sau trei pixuri identice sau rezerve de cerneală, pentru situaţia în 
care unul nu funcţionează. 
 
8. Comisia de Admitere nu răspunde de obiectele de valoare (în principal telefoane mobile) pe care 
candidaţii le predau la intrarea în săli. E recomandat să nu se intre în săli cu telefoane mobile. Fiecare 
candidat e responsabil pentru obiectele introduse în săli: genţi, bani, telefoane. 
 
9. Candidaţii sunt rugaţi să ia în considerare faptul că urmează să stea în jur de două ore, într-un 
amfiteatru plin, într-o zi (posibil) caniculară, aşadar îmbrăcămintea trebuie să fie adecvată. De 
asemenea, este recomandat candidaţilor să aducă o sticlă cu lichide (de preferat apă),  care să ajungă 
pentru orele de examen. Candidaţii care, pe parcursul examenului, vor dori să meargă la toaletă, o vor 
putea face, însă numai însoţiţi de către un supraveghetor. 
 
10. Candidaţii trebuie să citească cu maximă atenţie subiectul şi să răspundă exact la cerinţele pe 
care le primesc. Încadrarea în timp este importantă, întrucât ciornele nu vor fi luate în considerare. 
 
11. Orice tentativă de fraudă se pedepseşte cu eliminarea automată a candidatului din concursul 
de admitere (nu doar de la secţia pentru care susţine examenul scris, ci de la toate secţiile A la care 
este înscris, inclusiv cele cu admitere prin concurs de dosare). Nu vor exista camere de filmat, însă toţi 
supraveghetorii se vor asigura de corectitudinea examenului. 
 


