
 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA    ADMITERE SEPTEMBRIE 2017 
FACULTATEA DE DREPT           STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
   

 
SE ADUC LA CUNOŞTINŢA CANDIDAŢILOR URMĂTOARELE : 

 

  

 1. Candidaţii admişi pe locurile fără taxă sunt obligaţi ca în perioada 28-29 iulie 2017 să 
depună actele de studii în original, să semneze contractul cadru de studii cu facultatea şi 
să achite taxa de înmatriculare de 150 RON ;  
 

 2. Candidaţii admişi pe locurile  cu taxă sunt obligaţi ca în perioada 28-29 iulie 2017  să 
depună actele de studii în original sau adeverinţă că a fost admis pe locuri fără taxă la altă 
facultate, să semneze contractul cadru de studii cu facultatea şi să achite taxa de 
înmatriculare de 150 RON ; 
 

 3. Candidaţii admişi pe locurile cu taxă sunt obligaţi să achite prima tranşă din taxa de 
şcolarizare, până la data specificată în contractul cadru de studii (500 lei până la data de 
10 octombrie 2017); 
 

 4. Candidaţii declaraţi, iniţial, "respinşi" au obligaţia de a depune actele în original în 
perioada 28-29 iulie 2017, pentru a putea fi luaţi în calcul în eventualitatea ocupării unor locuri 
eliberate ca urmare a retragerii unor candidaţi admişi.  
 

 5. Candidaţii declaraţi "admis" pe locurile de la buget, care în perioada 28-29 iulie 
2017  nu au adus la dosar diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi suplimentul la 
diplomă în original (adeverința de licență pentru promoția 2017), vor pierde locul de la 
buget ; 
 

 6. Candidaţii la examenul de admitere, indiferent de locul ocupat după prima afişare, care 
la data de 29 iulie 2017 nu au la dosar actele de studii în original, nu vor fi luaţi în considerare 
pentru ocuparea locurilor fără taxă redistribuite în urma retragerilor (nu vor "urca" pe aceste 
locuri/vor pierde locul de la buget, indiferent de medie) ; 
 

 7. Lista candidaţilor declaraţi admişi, pe diferitele specializări, poate suferi modificări în 
raport de posibilele retrageri. 
 

 8. Nerespectarea obligaţiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obţinut ; 
 

 9. Candidaţii de la concursul de admitere care, în termen de 3 luni/1 an de la prima 
afişare a rezultatelor admiterii, nu ridică  dosarul de concurs (numai pentru actele originale) vor 
plăti o taxă de arhivare  de 50/150 lei. 

 
    
 


