
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA           
Calendarul concursului de admitere,  

studii universitare de LICENŢĂ, Forma ID sesiunea IULIE 2022 
 

Facultatea 
 

Înscrierea 
candidaţilor 

Afișarea 
candidaților 

înscriși 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
(-Plata taxei de 
înmatriculare; 

-Transmitere contracte 
de şcolarizare semnate și 
dovada achitării taxei de 

înmatriculare pentru 
candidații care nu achită 
taxa prin platforma de 

admitere) 

Afişare 
Intermediară/ 
Redistribui-
rea locurilor 
neconfirmate 

-Confirmarea locurilor ocupate după 
redistribuire 

- Depunerea actelor în original pentru 
candidaţii declaraţi admişi; 

- Plata primei tranșe de școlarizare -
2000 lei pentru candidații declarați 

admiși la taxă 

Afișare 
rezultate 

finale 

Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor 4-15.07.2022 16.07.2022 19.07.2022 20-22.07.2022 23.07.2022 25-28.07.2022 29.07.2022 

 
 
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de LICENŢĂ, Forma ID sesiunea SEPTEMBRIE  2022 

 

Facultatea 
 

Înscrierea 
candidaţilor 

Afișarea 
candidaților 

înscriși 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
(-Plata taxei de 
înmatriculare; 

-Transmitere contracte 
de şcolarizare semnate și 
dovada achitării taxei de 

înmatriculare pentru 
candidații care nu achită 
taxa prin platforma de 

admitere) 

Afişare 
Intermediară/ 
Redistribui-
rea locurilor 
neconfirmate 

-Confirmarea locurilor ocupate după 
redistribuire 

- Depunerea actelor în original pentru 
candidaţii declaraţi admişi; 

- Plata primei tranșe de școlarizare -
2000 lei pentru candidații declarați 

admiși la taxă 

Afișare 
rezultate 

finale 

Facultatea de Economie si 
Administrarea Afacerilor 5-12.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 16-19.09.2022 20.09.2022 21-24.09.2022 26.09.2021 

 
 
 
 



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de MASTER, sesiunea IULIE  2022 

 

 
Înscrierea 

candidaţilor 

Afișarea 
candidaților 

înscriși 

Desfăşurarea 
probelor de 

concurs 
 

(scris / 
probe de 

aptitudini) 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
(-Plata taxei de 
înmatriculare; 

-Transmitere contracte 
de şcolarizare semnate și 
dovada achitării taxei de 

înmatriculare pentru 
candidații care nu achită 
taxa prin platforma de 

admitere) 

Afişare 
Intermediară/ 
Redistribui-
rea locurilor 
neconfirmate 

Confirmarea locurilor 
ocupate după redistribuire 

(- Depunerea actelor în 
original pentru candidaţii 

declaraţi admişi; 
- plata primei tranșe de 

școlarizare -2500lei 
pentru candidații declarați 

admiși la taxă) 

Afișare 
rezultate 

finale 

7-14.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 18.07.2022 19-21.07.2022 22.09.2022 21-24.07.2022 28.07.2022 
 
 
 

 


