
ANGAJAMENT,  
Subsemnatul(-a)...........................………………………………………………….......................................candidat(-ă) la admiterea în Universitatea 

din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, sesiunea IULIE 2018, am luat la cunoştinţă de Hotărârea Senatului Universităţii 

din Craiova, care stipulează:  

Art. 1.  

(a)Înscrierea candidaţilor se efectuează pe baza actelor de studii, în original: diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă/ 

suplimentul la diplomă; absolvenţii de facultate din promoţia 2017/2018 pot prezenta, în locul diplomei de licenţă, o adeverinţă tip din care să rezulte 

că au absolvit facultatea şi au promovat examenul de licenţă/diplomă, menţionându-se media examenului de licenţă/diplomă, termenul de valabilitate 

şi faptul că nu a fost eliberată diploma; diploma de bacalaureat. 

 (b) Candidaţii se pot înscrie la mai multe facultăţi ale Universităţii din Craiova, în următoarele condiţii: prezintă diploma de licenţă sau adeverinţa de 

licenţă în original la prima facultate, iar la celelalte facultăţi copie legalizată după actul de studii (legalizarea se poate efectua şi de către comisia de 

admitere a facultăţii, dacă se prezintă originalul)  şi adeverinţă din care să rezulte că actele în original sunt depuse la altă facultate.  

Art. 2.  

(a) Candidaţii declaraţi admişi, pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă, trebuie să-şi confirme locul ocupat prin concurs prin depunerea 

actelor în original şi prin achitarea taxei de înmatriculare, conform graficului de mai jos.  

 (b) Nerespectarea prevederilor alineatului (a) atrage eliminarea candidaţilor din concurs.  

Art. 3. În cazul retragerii dosarului de concurs după înmatriculare, taxa de înmatriculare nu se restituie.  

Art. 4. Candidaţii care nu au fost declaraţi admişi nici în urma refacerii listelor ca urmare a retragerii de dosare, sunt obligaţi să îşi retragă dosarul 

personal până în data de 1 noiembrie 2018. Retragerea dosarului personal după această dată va fi posibilă numai după achitarea unei taxe de 

arhivare.  

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ADMITERII  

1. Marți, 10.07.2018 – Marți, 17.07.2018 (sâmbătă – program redus, exclusiv duminică): Perioada de înscriere (depunerea dosarului de admitere).  

2. Marți, 17.07.2018, ora 16:00 – Test de competenţă lingvistică. 

3. Miercuri 18.07.2018– Interviu (pentru candidații care nu au terminat un program de studii din domeniile: Științe inginerești sau Matematică și 

științe ale naturii, admis/respins) 

4. Joi, 19.07.2018: Afişarea rezultatelor parțiale. Lista candidaţilor declaraţi admişi și lista candidaţilor declarați inițial respinși. 

Cele două liste sunt întocmite descrescător în funcţie de: mediile de admitere, ordinea programelor de studii solicitate de către fiecare candidat și 

numărul locurilor alocate. Subliniem importanța urmăririi și continuării procesului de admitere și de către candidații declarați respinși în această fază, 

așa cum rezultă din cele scrise la punctele 5-6-7.  

5. Vineri, 20.07.2018, Sâmbătă, 21.07.2018 (program redus), Luni, 23.07.2018 Confirmarea locului și depunerea actelor în original pentru 

candidații declarați admiși. Conform Art. 2.(a) de mai sus, aceasta înseamnă:  

a. Depunerea diplomei de licenţă/inginer (în original) şi a diplomei de bacalaureat (în original) la secretariatul comisiei de admitere 

b. Depunerea foii matricole/suplimentului la diploma de licenţă/inginer (în original) la secretariatul comisiei de admitere 

c. Achitarea taxei de înmatriculare în anul 1 de studii (150 lei) și semnarea contractului-cadru de studii la secretariatul comisiei de admitere.  

6. Luni 23.07.2018: Redistribuirea locurilor neconfirmate. Afișarea rezultatelor finale.  

Conform Art. 2.(b), toți candidații care nu și-au confirmat locul sunt eliminați din concurs. În noua listă actualizată a candidaților admiși, candidaţii 

care și-au confirmat locul vor avansa corespunzător pozițiilor eliberate din fața lor (prin neconfirmare). Lista candidaților admiși se completează 

acum cu noi candidaţi din rândul celor care au fost declaraţi inițial respinși la afișarea rezultatelor primare din 19.07.2018 (în ordinea mediilor de 

admitere calculate pentru acești candidați și a locurilor eliberate prin neconfirmare).  

7. Marți, 24.07.2018 şi Miercuri, 25.07.2018: Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire .  

8. Vineri, 20.07.2018 - Miercuri, 25.07.2018: Plata taxei de înmatriculare și semnarea contractelor de studii. 

Observații: 

ATENŢIE: Conform hotărârii Consiliului Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, un program de studii universitare de Master va fi 

şcolarizat în anul academic 2018 - 2019 numai dacă vor fi declaraţi admişi minimum 20 de candidaţi (buget plus taxă). În consecinţă, candidaţii 

admişi la un program de Master care nu îndeplineşte această condiţie vor fi repartizaţi la opţiunile (valide) următoare din fişa de înscriere a 

candidatului. 

Pe toată perioada procesului de admitere se vor publica zilnic, atât pe site-ul web al facultăţii cât şi la avizierul facultăţii, situaţia înscrierii 

candidaţilor, alte informaţii utile, precum şi rezultatele intermediare (după caz). 

-------- // --------  

Mă oblig să respect întocmai prevederile Hotărârii Senatului Universităţii din Craiova şi Graficul confirmării locurilor.  

DATA,             SEMNĂTURA, 


