
  

ATENȚIE !!!! NU SE ACHITĂ TAXE LA SEDIUL FACULTĂȚII, ci doar în locațiile 

și prin modalitățile prezentate! 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE DREPT 

ADMITERE septembrie 2022 - 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 admiși la ciclul de studii master, au obligația, ca în perioada 27-28 septembrie 2022, 

să confirme locul prin depunerea la sediul facultății a unui dosar plic care cuprinde:  

• Actele de identitate în copie (candidatul va avea asupra sa și originalul) 

• Actele de studii în original și copie. În cazul candidaților admiși la taxă care urmează un 

alt program de studii în regim buget, actele de studii se depun în copie legalizată și însoțite 

de documentul care atestă instituția la care se afla originalul 

• Alte documente justificative utilizate în procedura de înscriere (chitanțe pentru plata 

taxelor, adeverințe medicale etc) 

De asemenea, candidații vor semna:  

• contractele de școlarizare, în original 

• declarația pe propria răspundere referitoare la faptul că nu au mai urmat la buget un alt 

program de studiu la ciclul de master (pentru candidații admiși la buget) 

Candidații admiși la taxă plătesc prima tranșă de școlarizare de 2500 lei înainte de depunerea 

dosarului. 

Candidații declarați admiși după redistribuirea din 26 septembrie vor achita și contravaloarea taxei de 

înmatriculare. 

Nerespectarea obligaţiilor enumerate mai sus atrage pierderea locului obţinut. 

 

PROGRAM ÎNMATRICULARE (CONFIRMARE LOC) 

Marți 
27.09.2022 

 
Interval orar 
10.00 - 12.00 

Miercuri 
28.09.2022 

 
Interval orar  
10.00 - 12.00 

PRIMA TRANȘĂ A TAXEI DE ȘCOLARIZARE (pentru candidații admiși pe locurile cu 

taxă) POATE FI PLĂTITĂ prin una din următoare variantele: 

1) prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 

2) prin BRD în conturile: RO48BRDE170SV46910431700 ori 

RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu 

3) sau la casieriile deschise la Căminul nr. 4 (sediul DGA, Str. Libertății, nr.19, Craiova) și 

la Centrul Universitar din Dr. Tr. Severin (Str. Traian, nr. 277A, Drobeta Turnu Severin). 

Dacă se plătește prin una din variantele 2 sau 3 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 


