
  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE DREPT 
ADMITERE IULIE 2021 
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER   

 
 

CU PRIVIRE LA PROCEDURA DE CONFIRMARE A OCUPĂRII LOCURILOR LA STUDIILE DE 
MASTER,   

SE ADUC LA CUNOŞTINŢA CANDIDAŢILOR URMĂTOARELE: 
  
Toți candidații din ciclul de studii master, în perioada 23-26 iulie 2021 trebuie să confirme locul 
prin:  

 Depunerea dosarului pentru candidaţii declaraţi admişi la buget (actele de studii în 
original si copii precum și actele de stare civilă în copie) 

 Depunerea dosarului pentru candidaţii declaraţi admişi la taxă (actele de studii in original 
sau copii precum și actele de stare civilă în copie) 

 Plata primei tranșe de școlarizare de 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă  

 Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși 

 Plata taxei de inmatriculare pentru candidatii declarați admisi după redistribuire 
Nerespectarea obligaţiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obţinut. 
 
DEPUNEREA dosarului fizic:  
Pentru respectarea regulilor privind prevenția răspândirii virusului Covid-19 vă rugăm să vă prezentați 
în ziua și intervalul orar alocat inițialei numelui dumneavoastră și să respectați măsurile impuse prin 
actele normative în vigoare:  

Vineri 
23.07.2021 

 
Literele A - I 

 
Interval orar  
10.00 - 14.00 

Sâmbătă 
24.07.2021 

 
Literele J - N 

 
Interval orar  
10.00 - 12.00 

Duminică 
25.07.2021 

 
Literele O - P 

 
Interval orar  
10.00 - 12.00 

Luni  
26.07.2021 

 
Literele R - Z 

 
Interval orar  
10.00 – 14.00 

Candidații se vor prezenta la ghișeele special amenajate și indicate corespunzător. 
 
PLATA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE DE 1000 LEI PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI 
ADMIȘI LA TAXĂ: (Achitarea se poate realiza: prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 
sau prin BRD în conturile: RO48BRDE170SV46910431700 ori RO47BRDE170SV71982041700 - 
pentru plata cu numerar, la ghiseu). Dacă se plătește prin BRD se va încărca documentul justificativ 
(OP, Chitanță) în contul propriu online din aplicația de Admitere. Dacă taxa se plătește online din 
aplicația de Admitere, aceasta va fi actualizată automat și procesată de Comisia de Admitere) 
ATENȚIE! - NU SE ACHITĂ TAXE LA SEDIUL FACULTĂȚII, ci doar în locațiile și prin modalitățile 
prezentate!  
 

AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE: 28.07.2021 


