
 
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

 

FACULTATEA DE DREPT 
Tradiție, Performanță, Viziune 
Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România 

Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat@drept.ucv.ro, http://drept.ucv.ro 

                          

 

CALENDARUL ADMITERII 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

SESIUNEA IULIE 2019 
 

Înscriere candidaţi: 08.07.2019-16.07.2019, la sediul Facultăţii de Drept, str. Calea București 
nr.107D; tel. 0351 177 100; 0351 177 114; 0351 177 115 
 

Testare competențe lingvistice pentru programele în limbi străine: 17.07.2019 (pentru 
candidații care nu au studiat în programul de licență limbile străine engleză sau, după caz, 
franceză)  
 
Desfăşurarea probei eliminatorii (pentru candidații care au absolvit alte specializări):  

18.07.2019 
 

 

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2019 
 

Confirmarea locului (depunere acte în original, plata taxei de înmatriculare, semnarea 
contractului cadru de studii): 19.07.2019-22.07.2019 
 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea rezultatelor finale: 23.07.2019 
 

Confirmarea locului (plata taxei de înmatriculare, semnarea contractului cadru de studii) după 
redistribuire: 24.07.2019-25.07.2019 
 

Retragere dosare după afișarea rezultatelor finale: 24.07.2019-25.07.2019 
 

În cazul în care vor rămâne locuri cu taxă neocupate în sesiunea din iulie 2019, se va organiza o 
nouă sesiune în luna septembrie 2019, conform următorului calendar: 

 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 

 
Înscriere candidaţi: 16.09.2019-17.09.2019 
 

Testare competențe lingvistice pentru programele în limbi străine: 18.09.2019 (pentru 
candidații care nu au studiat în programul de licență limbile străine engleză sau, după caz, 
franceză)  
 
Desfăşurarea probei eliminatorii (pentru candidații care au absolvit alte specializări):  

19.09.2019 
 

 

Afişarea rezultatelor parțiale: 20.09.2019 
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Confirmarea locului (depunere acte în original, plata taxei de înmatriculare, semnarea 
contractului cadru de studii): 21.09.2019-24.09.2019 
 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea rezultatelor finale: 25.09.2019 
 

Confirmarea locului (plata taxei de înmatriculare, semnarea contractului cadru de studii) după 
afișarea rezultatelor finale: 25.09.2019-26.09.2019 
 

Retragere dosare după afișarea rezultatelor finale: 25.09.2019-26.09.2019 
 

Taxa de înscriere: 100 lei 

Taxa de înmatriculare: 150 lei 

Taxa de școlarizare/an de studiu: 3.200 lei 


