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REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
CONCURSULUI DE ADMITERE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR
DE MASTERAT
ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021

I. GENERALITĂŢI
Art. 1. (1) Organizarea și desfășurarea concursului de admitere la învățământul
universitar de masterat în Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) au la bază
legislația în vigoare și Carta UPB.
(2) În anul universitar 2020 – 2021, UPB organizează admiterea pentru studii
universitare de masterat la programele de studii aprobate de către Senatul
universității și de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și acreditate de ARACIS.
(3) Acest regulament este valabil pentru concursul de admitere la programele de
masterat în anul universitar 2020-2021 și este elaborat ținând cont de situația specifică
generată de pandemia COVID-19 (Coronavirus).
Art. 2. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot
candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență
(conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a
studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu
modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în
străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare.
(2) Pot candida la admiterea la studii universitare de masterat cetățenii statelor
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români,
inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
(3) Candidații vor fi înscriși la admitere pe baza datelor cuprinse în Anexa nr. 1 la
Ordinul MEC 4061/2011.
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(4) Persoana care a fost admisă la un program de studii universitare de
masterat are calitatea de student și poartă denumirea generică de masterand.
Art. 3. (1) Admiterea la studiile universitare de masterat se organizează în
cadrul facultăților care au programe de studiu aprobate de Senatul UPB și publicate în
hotărâre de guvern; programele de studii sunt afișate pe site-ul universității și, pentru
fiecare facultate în parte, pe site-ul facultății.
(2) Admiterea la studiile universitare de masterat se face prin concurs, iar
numărul de locuri este aprobat de:
a) MEC, pentru cele finanțate de la bugetul de stat;
b) Senatul UPB, pentru cele în regim cu taxă de studii.
(3) Formațiile de studii se stabilesc de către Senat. Pentru anul universitar
2020–2021, formațiile de studiu la masterat trebuie să fie de minimum 20
masteranzi, respectând o medie de minimum 25 masteranzi pe facultate.
Facultățile care vor alcătui formații de studiu pentru programele de masterat cu un
număr mai mic de studenți decât cel specificat vor norma orele aferente activităților
didactice la acele formații de studiu cu o reducere proporțională cu raportul dintre
numărul de studenți din formații și numărul minim impus.
Art. 4. Concursul de admitere în învățământul universitar de masterat se
organizează în două sesiuni, în iulie și septembrie 2020.
Art. 5. Un candidat declarat admis pentru un program de studii universitare de
masterat poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat o singură dată.
Art. 6. La înscriere, candidații vor declara, pe proprie răspundere, dacă au mai
urmat alte programe de masterat cu finanțare de la bugetul de stat. În cazul în care
studenții declarați admiși la studiile universitare de masterat, pe locurile finanțate de la
buget, au mai beneficiat de o astfel de facilitate, vor urma programul respectiv în regim
„cu taxă de studii”.
Art. 7. Candidații care au fost exmatriculați de la studii universitare de
masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Art. 8. Locurile alocate pentru admiterea la masterat, pentru fiecare facultate,
pe regimuri de finanțare (de la buget sau cu taxă) se aduc la cunoștința candidaților
prin afișare atât pe site-ul universității cât și pe site-ul fiecărei facultăți.
Art. 9. (1) Facultățile vor aduce la cunoștință candidaților documentele necesare
pentru înscriere, prin afișare pe paginile proprii de web.
(2) Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de
masterat, candidații depun online sau trimit prin poștă dosarul de înscriere, care
trebuie să conțină următoarele documente:
a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură
electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de
formularul respectiv;
b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat
2

Regulament admitere masterat UPB 2020

e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

l)

examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie
2020 pot depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul
diplomei de licență, adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se
menționează atât media generală de la examenul de diplomă/licență cât și
mediile generale obținute în fiecare an de studiu;
foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de
licență/inginer;
certificatul de naștere;
certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
certificat de competență lingvistică pentru următoarele situații:
• pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la
programele cu predare în limbă străină este necesară dovada de
competență lingvistică pentru limba de studiu;
• pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la
programele cu predare în limba română este necesară dovada de
competență lingvistică pentru limba română eliberată de către instituții
abilitate ale MEC;
buletin/carte de identitate/pașaport;
dovada de plată a taxei de înscriere la admitere;
declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul declară
că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat
dacă candidează pe un loc fără taxă;
declarație pe propria răspundere (Anexa 2) prin care candidatul declară că va
aduce documentele specificate la punctele (c)-(e) în original, sau copie legalizată
pentru candidații pe locurile cu taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu
originalul, și forma fizică a documentelor de la punctele (a) și (b) înainte de
începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere (a) în formă
fizică nu poate diferi de cel al fișei depuse online la înscriere.

În cazul în care documentele sunt trimise prin poștă pentru punctele (c)-(i) se vor
trimite copii ale documentelor, cât și 2 fotografii (punctul b). Dosarul de înscriere se trimite
prin curier iar data de expediere trebuie să fie anterioară cu minim 5 zile datei limită de
înscriere.
(3) Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în
sesiunile corespunzătoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie să depună documentele
specificate la punctele (c)-(g).
(4) Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în
România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de
naștere, inclusiv în cazurile în care ei și-au schimbat acest nume. În scopul evitării unor
neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de buletin/carte de
identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul
de naștere să fie consemnat în paranteză și numele din buletinul/cartea de identitate.
Art. 10. (1) Concursul se organizează în sesiunea din iulie și în sesiunea din
septembrie 2020. Calendarul înscrierii și al concursului se găsește în Anexa 3. Fiecare
facultate afișează pe site-ul facultății, înainte de perioada de înscriere pentru o anumită
sesiune, calendarul concursului și numărul de locuri alocat facultății respective.
(2) Facultățile hotărăsc distribuirea locurilor acordate pentru cele două sesiuni de
admitere (în funcție de necesități specifice) și informează Consiliul de administrație al UPB
cu privire la această distribuire.
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Art. 11. Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON și a fost stabilit de
către Senatul UPB.
Art. 12. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau
pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în
învățământul superior.

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 13. (1) Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din
două probe:
a) Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs și considerarea mediei
generale de absolvire MA, a studiilor universitare de licență sau a studiilor
universitare de lungă durată, calculată cu formulele:
- pentru absolvenții studiilor universitare de licență:
ciclu de licență de 4 ani:

M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M 4 + M EXAMEN DE LICENTA ) / 5
sau
ciclu de licență de 3 ani:

M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M EXAMEN DE LICENTA ) / 4
- pentru absolvenții studiilor universitare de lungă durată:

M A = ( M 1 + M 2 + M 3 + M 4 + M 5 + M EXAMEN DE DIPLOMA ) / 6 ,
unde M1 , M 2 ,..., M 5 sunt mediile anilor 1, 2, …,5 de studii.
b) Proba 2 – la alegerea fiecărei facultăți, constă din:




o probă orală, susținută on-line, cu subiecte din bibliografia anunțată;
sau, o probă orală, susținută on-line, constând dintr-un interviu;
sau, orice combinație dintre cele două modalități anterioare.

La nivelul fiecărei facultăți Comisia de admitere a facultății va stabili criteriile de
evaluare pentru Proba 2 care vor conduce la o medie MB. Probele on-line vor fi înregistrate.
(2) Fiecare facultate va afișa pe site-ul facultății detalii asupra modalității de
susținere on-line a Probei 2 de concurs: programarea probei și a candidaților, software
utilizat pentru proba orală on-line, modalitatea de conectare și identificare a candidaților, și
alte detalii semnificative pentru desfășurarea probei.
(3) În cazul în care condițiile și reglementările în vigoare ale activităților la nivel
național vor permite, concursul de admitere din sesiunea septembrie 2020 se poate
desfășura și fizic față în față, constând în aceleași probe ca cele specificate la punctele (a) și
(b). În acest caz, facultățile vor afișa la secretariatul facultăților și pe site programul și locul
de desfășurare pentru Proba 2.

4

Regulament admitere masterat UPB 2020

Art. 14. Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două
zecimale, fără rotunjire, cu formula:

M G = ( M A + M B ) / 2 , în care:
MA – este media generală de absolvire a studiilor universitare de
licență/lungă durată;
MB – este media celei de-a doua probe.
Art. 15. (1) Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale de admitere obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu
condiția ca MB să fie minimum 5,00 (cinci), iar media generală MG minimum 6,00
(șase).
(2) În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de
admitere egale, pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriile de
departajare sunt, în ordine: media anilor de studii de licență/lungă durată, media
examenului de finalizarea studiilor, media Probei 2.
Art. 16. Admiterea și repartizarea candidaților pe programe de studii în cadrul
aceleiași facultăți se face în funcție de opțiunile candidaților pentru programe de studiu în
ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere.
Art. 17. Repartizarea candidaților pe locurile fără taxă, admiși „fără loc”
(candidați care au îndeplinit condițiile din Art.15 dar care nu au fost admiși la nici un
program de masterat), se poate face în două etape:
a) prima etapă în cadrul facultății, dacă există programe de studii de masterat
care nu și-au completat formația cu numărul minim de 20 de candidați admiși,
întâi pe domenii, apoi pe facultate;
b) a 2-a etapă pentru programele de studii de masterat din alte facultăți, care
nu și-au completat formațiile de studiu în etapa precedentă, numai dacă
grupurile țintă din care provin candidații admiși sunt similare.
Art. 18. Rezultatele concursului, verificate și aprobate de Comisia de admitere
a facultății, se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul facultății, la ora și
data specificate înainte de începerea concursului.
Art. 19. (1) Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea concursului de
admitere, la nivelul fiecărei facultăți se va constitui o Comisie de admitere, compusă din
cadre didactice, propuse de către catedrele de specialitate implicate în organizarea
programelor de masterat. Comisia de admitere va fi condusă de decan, iar componența ei
va fi transmisă sub semnătura decanului la Rectoratul UPB, cu 15 zile înainte de începerea
concursului.
(2) Comisia de admitere a facultății poate fi organizată și poate lucra pe sub-comisii
corespunzătoare fiecărui program de masterat din facultatea respectivă. O sub-comisie
trebuie să fie formată din cel puțin trei cadre didactice care au sarcinile stabilite de comisia
de admitere a facultății.
Art. 20. Calendarul concursului, data/datele concursului, tipul Probei 2 de concurs,
programele și tematicile acesteia (dacă este cazul) se aduc la cunoștința candidaților prin
afișare pe site-urile facultăților și vor fi transmise la Rectoratul UPB, cu 15 zile înainte de
începerea concursului.
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Art. 21. Programul detaliat de desfășurare a Probei 2 se afișează cel mai târziu
în preziua probei, indicându-se și ora aproximativă de intrare la examen a fiecărui
candidat.
Art. 22. (1) Candidații care participă la proba de concurs orală on-line trebuie:
(a) să declare la începerea probei ca sunt de acord ca proba să fie înregistrată și
(b) să declare la începerea probei că toate răspunsurile vor fi personale și că
respectă Codul de etică și deontologie profesională al Universității POLITEHNICA din
București
Art. 23. Candidații care săvârșesc orice act fraudulos sunt exmatriculați din
concurs, în urma deciziei Comisiei de admitere a facultății.
Art. 24. Rezultatele concursului, verificate și aprobate de Comisia de admitere
a facultății, vor fi transmise la Rectorat, în conformitate cu tabelul 1:
Tabelul 1

Nr.
Facultatea
crt.

Denumirea
programului
de studii

Număr
Din care:
locuri
aprobate
Număr
Număr
Număr
pentru
candidați
Număr candidați
candidați
concursul candidați care au
admiși
scutiți de
de
înscriși
plătit
taxa de
admitere
taxa de
Obs
înscriere
înscriere
Fără Cu
Fără Cu
taxă taxă
taxă taxă

Total Facultate

Art. 25. Eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la afișarea
rezultatelor concursului de admitere, iar rezultatul acestora se anunță în cel mult 24 de
ore de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor. Modalitatea de depunere a
contestațiilor va fi afișată pe site-ul fiecărei facultăți.
Art. 26. Pentru rezolvarea contestațiilor depuse de candidați, decanul facultății
numește comisii, formate din 2 cadre didactice de specialitate, altele decât cele care au
participat la proba 2. Comisia va examina fiecare contestație, verificând modul în care
au fost respectate prezentul Regulament, criteriile de evaluare a probei orale, precum și
dacă notele și mediile acordate au fost transmise corect pe fiecare document de
concurs, iar mediile au fost calculate fără greșeli.
Art. 27. Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din iulie va avea loc în
regim on-line după un program afișat pe site-ul fiecărei facultăți, cu respectarea calendarului
din Anexa 3. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de înmatriculare.
Art. 28. Înmatricularea candidaților admiși în sesiunea din septembrie se va face
la secretariatele facultăților după un program afișat pe site-ul fiecărei facultăți, cu respectarea
calendarului din Anexa 3. Candidații admiși vor depune dovada de plată a taxei de
înmatriculare.
Art. 29. Toți candidații admiși în sesiunea din iulie și în sesiunea din septembrie
sunt obligați să depună la secretariatul facultății unde au fost admiși documentele specificate
în Art. 9 la punctele (c)-(e) în original sau copie legalizată pentru candidații pe locurile cu
taxă, (f)-(i) în original sau copie conform cu originalul, și forma fizică a documentelor de la
6
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punctele (a) și (b) înainte de începerea anului universitar 2020-2021, în caz contrar aceștia
vor pierde statutul de masterand. Depunerea documentelor se va face la secretariatele
facultăților după un program afișat pe site-ul fiecărei facultăți.
Art. 30. În termen de cel mult trei zile de la data afișării rezultatului concursului,
Comisia de admitere a facultății va depune la Rectoratul UPB, dosarul concursului de
admitere care va conține:
• situația centralizatoare a rezultatului final;
• listele nominale ale candidaților declarați admiși și respectiv respinși,
pentru fiecare program de studiu;

IV. DISPOZIȚII FINALE
Art. 31. După afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, pe lista
candidaților declarați admiși cu loc, nu se mai fac modificări.
Art. 32. Candidații declarați admiși sunt înmatriculați în învățământul universitar de
masterat, în baza rezultatului concursului de admitere, pentru anul universitar 2020- 2021,
prin decizia Rectorului UPB.
Art. 33. Statutul de masterand finanțat de la buget (fără taxă) se păstrează,
potrivit legii, pentru o durată de școlarizare egală cu durata normală a studiilor la
programul de studii respectiv.
Art. 34. Statutul de masterand cu taxă se păstrează, de regulă, pe întreaga
durată de școlarizare. Cuantumul taxei, pentru fiecare an de studiu, se aprobă de
Senatul UPB, în funcție de costurile specifice școlarizării.
Art. 35. În organizarea formațiilor de studiu nu se face distincție între cele
două categorii de admiși, cu sau fără taxă.
Art. 36. Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de
studii universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2020-2021, în
caz contrar aceștia vor pierde statutul de masterand.
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Anexa 1
Universitatea POLITEHNICA din București

FIŞA DE ÎNSCRIERE
PENTRU ABSOLVENŢII CU DIPLOMĂ DE LICENŢĂ/INGINER
CARE DORESC SĂ URMEZE
ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE MASTERAT
ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021
1. Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului:__________________________
_____________________________________________________________________________
2. Sexul:________
3. Cetățenia:___________________________, Naționalitatea:___________________________
4. Data nașterii: ziua _____, luna: __________________, anul: __________________
5. Locul nașterii: localitatea ______________________, județul/sectorul ___________________
6. Buletinul/cartea de identitate: seria ________________, nr ____________________________
eliberat de ______________________________________ la data de ______________________
7. Domiciliul stabil: localitatea ____________________________________________________
județul/sectorul ___________________________ cod poștal ____________________________
str. ______________________________________nr. _____ bl._____ sc.______et.____ap.____
telefon _________________
8. Liceul absolvit: _______________________________________________________________
din localitatea __________________________ specializarea absolvită _____________________
anul absolvirii ___________
9. Am absolvit:
(a) Facultatea _________________________________________________
Institutul de învățământ superior ______________________________________________
din localitatea __________________________________ în anul __________
în profilul/domeniul _______________________ specializarea _____________________
(b) și Facultatea _________________________________________________
Institutul de învățământ superior ______________________________________________
din localitatea __________________________________ în anul __________
în profilul/domeniul _______________________ specializarea _____________________
10. Media generală a anilor de studii: (în cifre și litere)_________________________________
număr ani studii _______________
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11. Media examenului de licență/diplomă (în cifre și litere): ____________________________
12. Seria și numărul diplomei de licență/inginer:______________________________________
13. (a) Facultatea la care se înscrie:
(b) Programul de studii pe care dorește să îl urmeze:
1. ___________________________________

6. ____________________________________

2. _______________________________________

7. ____________________________________

3. _______________________________________

8. ____________________________________

4. _______________________________________

9. ____________________________________

5. _______________________________________

10. ___________________________________

14. Numărul chitanţei pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere: ______________
15. În cazul în care candidez și sunt admis pe un loc fără taxă (la buget) declar pe propria răspundere
că nu am mai urmat un alt program de masterat în regim de fără taxă.
16. În cazul în care admiterea include la Proba 2 interviu online:
- sunt de acord ca proba să fie înregistrată;
- declar că toate răspunsurile vor fi personale și că respect Codul de etică și deontologie
profesională al Universității POLITEHNICA din București
17. Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria răspundere. Am luat la cunoştinţă că
declararea unor informaţii false conduce automat la pierderea locului ocupat prin concursul de
admitere. De asemenea am luat la cunoştinţă că Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
prelucrează datele mele cu caracter personal în scopul admiterii şi finalizării studiilor şi de
faptul că sunt obligat să furnizez datele cunoscând că refuzul determină neînscrierea la concursul de
admitere. Datele vor fi dezvăluite Ministerului Educaţiei Naţionale, şi Băncilor.
Conform Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare, cunosc faptul că beneficiez de dreptul la
informare, dreptul de acces, de intervenţie şi opoziţie asupra datelor furnizate precum şi
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, prin înaintarea unei cereri scrise, datată şi
semnată, Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. De asemenea, am luat la cunoştinţă că
beneficiez de dreptul de a mă adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării datelor cu caracter personal şi justiţiei.

Candidat: Semnătura _________________________
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Anexa 2
Universitatea POLITEHNICA din București

Numele, iniţiala prenumelui tatălui şi prenumele candidatului:__________________________
_____________________________________________________________________________
Data nașterii: ziua _____, luna: __________________, anul: __________________
Locul nașterii: localitatea ______________________, județul/sectorul ___________________
Buletinul/cartea de identitate: seria ________________, nr ____________________________
eliberat de ______________________________________ la data de ______________________
Domiciliul stabil: localitatea ____________________________________________________
județul/sectorul ___________________________ cod poștal ____________________________
str. ______________________________________nr. _____ bl._____ sc.______et.____ap.____
Declar pe propria răspundere că voi aduce în formă fizică documentele indicate mai jos înainte
de începerea anului universitar 2020-2021. Conținutul fișei de înscriere în formă fizică nu va fi
diferit de cel al fișei depuse online la înscriere.
a. fişa de înscriere tip, conform Anexei 1;
b. două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm;
c. diploma de bacalaureat, în original;
d. diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din
promoţia 2020 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu
precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de
diplomă/licenţă);
e. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă
diploma de licenţă/inginer;
f. certificatul de naştere, în copie conform cu originalul validată la secretariatul
facultăţii;
g. adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că
solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
h. certificatul de căsătorie, în copie conform cu originalul validată la secretariatul
facultăţii (dacă este cazul);
i. buletin/carte de identitate/pașaport, în copie;
j. chitanţa de plată a taxei de admitere
Candidat: Semnătura _________________________

Data: _________________
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Regulament admitere masterat UPB 2020

Anexa 3
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Calendarul desfășurării concursului de admitere în învățământul universitar de
masterat
Anul universitar 2020-2021
Sesiunea Iulie 2020
Înscrierea candidaților
Concurs de admitere
Comunicarea rezultatelor și
înmatricularea candidaților
Sesiunea Septembrie 2020
Înscrierea candidaților
Concurs de admitere
Comunicarea rezultatelor și
înmatricularea candidaților
Depunerea documentelor în original
pentru candidații admiși în ambele
sesiuni

29.06 – 07.07.2020
08.07 – 10.07.2020
13.07 – 16.07.2020

17.08 – 8.09.2020
09.09 – 11.09.2020
14.09 – 18.09.2020
14.09 – 18.09.2020
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