
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ONLINE 
 LA CONCURSUL DE ADMITERE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
 

Admiterea se desfășoară ÎN MOD UNIC LA NIVEL DE UNIVERSITATE,  
repartizarea candidaților realizându-se în ordinea descrescătoare a  

mediilor generale de admitere, în raport de criteriile de selecție,  
în ordinea de preferință exprimată de candidați la înscriere 

 
 

 La concursul de admitere la studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de 
licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta.  
 La concursul de admitere pentru studii universitare de master, candidaţii vor declara pe propria 
răspundere dacă au mai urmat alte studii postuniversitare de master/programe de studii de master pe 
locuri subvenţionate de la bugetul de stat. În situaţia în care candidaţii declaraţi admişi au beneficiat de 
pregătire postuniversitară de master subvenţionată, ei pot urma alt program de master numai în regim cu 
taxă. 
 Eseul motivațional, care este probă la concursul de admitere, se încarcă în platforma de 
admitere în momentul înscrierii. 

Înscrierea candidaților se face on-line accesând adresa web https://evstud.ucv.ro 
Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal propriu și se urmăresc pașii ceruți de 

aplicație.  
Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor 

documentelor prevăzute. 
Fiecare candidat își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre 

documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului.  
Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform 

cu originalul”. 
  

Documente necesare pentru înscriere  
(https://www.ucv.ro/admitere/romani/acte_necesare_pt_%C3%AEnscriere_online.php) 

 Fișă tip de înscriere – se completează on-line; 
 

 Documente atașate: 
 

 eseu motivațional (va fi evaluat cu admis/respins). Eseul va fi redactat conform modelului disponibil 
pe site-ul facultății la adresa http://drept.ucv.ro/ (Model eseu motivațional). 

 diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau 
diplomă echivalentă acesteia;  

 diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență 
sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de 
absolvire; 

 certificatul de naștere; 

 cartea de identitate; 

 certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

 atestat/certificat de competență lingvistică; 

https://evstud.ucv.ro/
https://www.ucv.ro/admitere/romani/acte_necesare_pt_%C3%AEnscriere_online.php
http://drept.ucv.ro/


 declaraţie pe proprie răspundere că a beneficiat/ nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată 
de la buget la alte studii postuniversitare de master/programe de studii de master; 

 adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, policlinici teritoriale (care să ateste faptul că 
persoanei, care urmează să se înscrie la admiterei, i se permite accesul la studii în colectivitate, că 
nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie); 

 dovada achitării taxei de înscriere (100 lei), prin BRD în conturile  

 RO48BRDE170SV46910431700  
 RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu 
 prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.  

 acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la 
concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani 
de ambii părinţi; adeverinţe eliberate de Centrele de plasament, în cazul candidaților proveniți din 
aceste instituții; adeverinţe eliberate de Universitatea din Craiova sau de alte instituții de învățământ 
pentru salariaţii ai căror copii solicită scutirea de taxă, conform legii; dovadă de la Casa de Pensii 
pentru candidații cu părinți pensionari, foste cadre didactice sau didactice auxiliare); Pentru alte 
situatii speciale, candidatul va transmite pe e-mailul de admitere al facultatii o cerere de scutire de 
taxa, in baza documentelor doveditoare 

Notă: 
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admitere următoarele categorii de candidaţi: 
 copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 
 copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova; 
 candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial. 
Alte situaţii de scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisiile de admitere ale 
facultăţilor. 

 Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi): 
- Pentru candidații de etnie rromă: adeverință, eliberată de o organizație legal constituită, din care 
să rezulte că persoana în cauza este de etnie rromă;  

 Cerere de cazare 

 SUPLIMENTAR (numai pentru studenţii sau absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program 
de studii): 
o Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent a candidatului, 

eliberată de facultatea unde este înmatriculat, precum şi copii ale diplomei de bacalaureat sau a 
diplomei echivalente cu aceasta, foii matricole de la liceu, diplomei de licență/absolvire și a 
suplimentului la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență, certificate ca fiind conforme cu 
originalul de către secretariatul facultății respective, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou 
program de studii de master 

 

Taxe admitere (https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/taxe_admitere_2022-2023.pdf) 

 Taxa de înscriere: 100 lei 

 Taxa de înmatriculare: 150 lei 

 Taxa de școlarizare/an de studiu (pentru candidații admiși pe locurile cu taxă): 5.000 lei 
Candidații admiși pe locurile bugetate care nu depun diplomele de bacalaureat și licență sau 

echivalente în original, la termenele fixate prin calendarul de admitere își pierd locurile obţinute prin 

concurs.  

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: https://www.ucv.ro/admitere/romani/  
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