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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
 

 

Graficul de desfășurare a concursului de ADMITERE,  

studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2019 
 

Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Facultatea de Științe  

Înscrierea candidaţilor 15-22 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în limbi străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
Concurs de dosare 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Educație Fizică și Sport  

Înscrierea candidaţilor 12-18 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
19, 20, 21 iulie 2019 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Educație Fizică și Sport – Centrul 

Universitar din Drobeta-Turnu Severin 
 

Înscrierea candidaţilor 12-20 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
21, 22, 23 iulie 2019 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Litere - Craiova şi  Centrul Universitar 

din Drobeta-Turnu Severin, Domeniile Limbă și 

literatură, Limbi moderne aplicate, Științe ale 

comunicării 

 

Înscrierea candidaţilor 15-20 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi. Taxa de înmatriculare 

şi semnare contracte de studii 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Litere - Domeniile Muzică, Teatru și 

artele spectacolului 
 

Înscrierea candidaţilor 15-17 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 

Etapa I eliminatorie -18 iulie 

2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 

Etapa a II-a aptitudini -  19 

iulie 2019 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi. Taxa de înmatriculare 

şi semnare contracte de studii 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Litere - Domeniul Cinematografie și 

media 
 

Înscrierea candidaţilor 15-17 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 

Etapa I scris -18 iulie 2019 

Etapa a II-a practic/oral -  19 

iulie 2019 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi. Taxa de înmatriculare 

şi semnare contracte de studii 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Litere - Craiova și Centrul Universitar 

din Drobeta-Turnu Severin – Domeniul Științe ale 

educației; Conversie   PIPP 

 

Înscrierea candidaţilor 15-19 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 

Probă eliminatorie -  20 iulie 

2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi. Taxa de înmatriculare 

şi semnare contracte de studii 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate/ Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Teologie Ortodoxă  

Înscrierea candidaţilor 08-19 iulie 2019 

Probe eliminatorii 22 iulie 2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris) 23 iulie 2019 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-26 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
29-30 iulie 2019 

Facultatea de Drept  

Înscrierea candidaţilor 15-22 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-26 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Stiinţe Sociale  

Înscrierea candidaţilor 8-22 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor  

Înscrierea candidaţilor 13-22 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în limbi străine 
23 iulie 2019 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
Concurs dosare 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi 
24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. 

Retragerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Plată taxă de înmatriculare și semnare contracte de studii 24-30 iulie 2019 

Facultatea de Mecanică  

Înscrierea candidaţilor 8-23 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Inginerie Electrică  

Înscrierea candidaţilor 10-23 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și 

Electronică 
 

Înscrierea candidaţilor 15-20 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 

20 iulie 2019 ora 16:00 

competenţa lingvistică 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 

22 iulie 2019 probă scrisă 

CTI 

Afişare rezultate parţiale 

23 iulie 2019 

 

24 iulie 2019 depunere 

contestaţii 

 

24 iulie 2019 ora 16:00 

rezolvare contestaţii. 

Afişare rezultate contestaţii 

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi 
24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Agronomie  

Înscrierea candidaţilor 15-23 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
- 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

Facultatea de Horticultură  

Înscrierea candidaţilor 8-22 iulie 2019 

Probe eliminatorii sau susţinere probe de competenţă 

lingvistică pt. programele în lb.străine 
- 
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Facultatea Grafic desfășurare concurs 

ADMITERE LICENŢĂ,  

IULIE 2019 

Desfăşurarea probelor de concurs (scris /probe de 

aptitudini) 
Concurs de dosare 

Afişare rezultate parţiale 23 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ( -Depunerea actelor în original 

pentru candidaţii declaraţi admişi; -Plata taxei de înma-

triculare; -Semnare contracte şcolarizare) 

24-27 iulie 2019 

Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afişarea 

rezultatelor finale 
27 iulie 2019 

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retra-

gerea dosarelor 
28-30 iulie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


