
 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2019 

 

Facultatea 
Înscrierea 

candidaţilor 

Probe 
eliminatorii sau 

susţinere 
probe de 

competenţă 
lingvistică pt. 
programele în 
limbi străine 

Desfăşurarea 
probelor de concurs 

(scris/probe de 
aptitudini) 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
 depunerea actelor în 

original pentru 
candidaţii declaraţi 
admişi 

 plata taxei de 
înmatriculare 

 semnare contracte 
școlarizare 

Redistribuirea 
locurilor 

neconfirmate și 
afişarea 

rezultatelor finale 

Confirmarea 
locurilor ocupate 

după redistribuire. 
Retragerea 
dosarelor. 

Horticultură 
08.07.2019 -
22.07.2019 

- Concurs dosare 23.07.2019 
24.07.2019 - 
27.07.2019 

27.07.2019 
28.07.2019 - 
30.07.2019 

 
 
 
 
 
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea SEPTEMBRIE 2019 

 

Facultatea 
Înscrierea 

candidaţilor 

Probe 
eliminatorii sau 

susţinere 
probe de 

competenţă 
lingvistică pt. 
programele în 
limbi străine 

Desfăşurarea 
probelor de concurs 

(scris/interviu) 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
 depunerea actelor în 

original pentru 
candidaţii declaraţi 
admişi 

 plata taxei de 
înmatriculare 

 semnare contracte 
școlarizare 

Redistribuirea 
locurilor 

neconfirmate și 
afişarea 

rezultatelor finale 

Confirmarea 
locurilor ocupate 

după redistribuire. 
Retragerea 
dosarelor. 

Horticultură 
04.09.2019 -
16.09.2019 

- Concurs dosare 17.09.2019 
18.09.2019 - 
20.09.2019 

21.09.2019 
22.09.2019 - 
24.09.2019 

 
 
 
 



 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de MASTER,  sesiunea IULIE 2019 

 

Facultatea 
Înscrierea 

candidaţilor 

Susţinere 
probe de 

competenţă 
lingvistică pt. 
programele în 
limbi străine 

Desfăşurarea 
probelor de concurs 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
 depunerea actelor în 

original pentru 
candidaţii declaraţi 
admişi 

 plata taxei de 
înmatriculare 

 semnare contracte 
școlarizare 

Redistribuirea 
locurilor 

neconfirmate și 
afişarea 

rezultatelor 
finale 

Confirmarea 
locurilor ocupate 

după redistribuire. 
Retragerea 
dosarelor. 

Horticultură 
08.07.2019 -
18.07.2019 

- 
19.07.2019 

Interviu 
19.07.2019 

19.07.2019 - 
22.07.2019 

23.07.2019 
24.07.2019 - 
25.07.2019 

 
 
 
 
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Calendarul concursului de admitere,  
studii universitare de MASTER, sesiunea SEPTEMBRIE 2019 

 

Facultatea 
Înscrierea 

candidaţilor 

Susţinere 
probe de 

competenţă 
lingvistică pt. 
programele 

în limbi 
străine 

Desfăşurarea 
probelor de concurs 

Afişare 
rezultate 
parţiale 

Confirmarea locurilor 
 depunerea actelor în 

original pentru 
candidaţii declaraţi 
admişi 

 plata taxei de 
înmatriculare 

 semnare contracte 
școlarizare 

Redistribuirea 
locurilor 

neconfirmate și 
afişarea 

rezultatelor 
finale 

Confirmarea 
locurilor ocupate 

după redistribuire. 
Retragerea 
dosarelor. 

Horticultură 
09.09.2019 -  
19.09.2019 

- 
20.09.2019 

Interviu 
20.09.2019 

21.09.2019 - 
24.09.2019 

25.09.2019 
25.09.2019 - 
26.09.2019 

 

Decan,  

Prof.univ.dr.ing.habil. COSMULESCU Sina-Niculina 


