
  

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE DREPT 
ADMITERE IULIE 2022 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ   

 

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

LICENȚĂ,   

SE ADUC LA CUNOŞTINŢA CANDIDAŢILOR URMĂTOARELE: 
  
 
 1. Toți candidații din ciclul de studii licență, în perioada 20 – 22 iulie 2022 trebuie să confirme 
locul prin:  

- Plata taxei de înmatriculare de 150 lei (Achitarea se poate realiza: prin aplicația de înscriere 
online, cu cardul bancar sau prin BRD în conturile: RO48BRDE170SV46910431700 – pentru 
transfer bancar, 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 

- Transmiterea electronică a contractelor de şcolarizare semnate: Candidatul descarcă contractul 
de școlarizare care are datele completate, din contul propriu creat în aplicația de Admitere. Candidatul 
semnează contractul si îl transmite (documentul digital/electronic) prin e-mail la adresa 
admiterelicenta.dreptcv@ucv.ro 

 2. Candidații care nu plătesc taxa de înmatriculare până la 22 iulie 2022 vor fi declarati respinși 
din concursul de admitere și nu mai pot intra în etapa de redistribuire a locurilor. (nu vor fi luaţi în 
considerare pentru ocuparea locurilor redistribuite în urma retragerilor - nu vor "urca" pe aceste locuri/vor 
pierde locul obținut, indiferent de medie) 

 3. Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afișarea intermediară: 23.07.2022 (se va afișa lista candidaților 

admiși după redistribuirea locurilor care nu au fost confirmate în prima etapă) 

4. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire în perioada 25 - 28 iulie 2022 (la sediul faculății) 
prin: 

• Depunerea actelor în original la sediul Facultății de Drept pentru candidaţii declaraţi admişi 
la buget și taxă 

• Plata primei tranșe de școlarizare de 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă  

• Semnarea contractelor de școlarizare, în original, pentru toți candidații declarați admiși, 
după redistribuire. 

 5. Afișarea rezultatelor finale: 29.07.2022 

 6. Nerespectarea obligaţiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obţinut. 


