
ANGAJAMENT, 
Subsemnatul(-a)...........................………………………………………………….......................................candidat(-ă) la admiterea 
în Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică, sesiunea IULIE 2021, am luat la cunoștință de Hotărârea

Senatului Universității din Craiova, care stipulează:  

Art. 1.  

(a) Înscrierea candidaților se efectuează online folosind platforma pentru înscriere a Universității din Craiova. 
(b) Fișă tip de înscriere se completează on-line.

(c) Următoarele documente scanate vor fi încărcate prin intermediul platformei pentru înscriere:
- acte de studii: diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sa u
dip lomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2020/2021 pot prezenta, în locu l d ip lomei de ba 
calaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat,
menţionându -se m ed ia generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi f a 
ptul că nu a f ost eliberată diploma;

- certificatul de naștere, carte de identitate și adeverința medicală tip;
- dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata 
nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;

- actele stabilite prin metodologia proprie a facultății conform http://ie.ucv.ro/index.php?lang=ro
Art. 2.  
(a) Candidaţii declaraţi admişi, pe locurile finanţate de la buget sau pe cele cu taxă, trebuie să -şi confirme locu l ocupat p rin  
concurs prin depunerea actelor în original, prin achitarea taxei de înmatriculare și prin semnarea con tractulu i-cadru de studii, 

conform graficului de mai jos.  
(b) Având în vedere contextul actual, în scopul prevenirii aglomerației și a contactului direct între persoane, prezența la
facultate pentru confirmarea locului ocupat se va efectua EXCLUSIV pe baza unei programări on -line ce va fi afișată pe
pagina facultății în ziua în care se vor afișa și rezultatele (18-23.07.2021 și 25-29.07.2021).
(c) Solicitantul va purta obligatoriu mască de protecție.

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

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII ADMITERII 

1. Joi, 08.07.2021 - Miercuri, 14.07.2021: Perioada de înscriere; Joi, 15.07.2021, ora 16:00 - Testul  de competenţă
lingvistică.

2. Sâmbătă, 17.07.2021: Afişarea rezultatelor primare. Lista candidaţilor declaraţi admişi și lista candida ţilo r declara ți
inițial respinși. Cele două liste sunt întocmite descrescător în funcţie de: mediile de admitere, o rd inea specializărilo r

solicitate de către fiecare candidat și numărul locurilor alocate. Subliniem importanța urmăririi și continuării procesulu i
de admitere și de către candidații declarați respinși în această fază.

3. Duminică,  18.07.2021 - Vineri, 23.07.2021: Confirmarea locului ocupat prin concurs de către candida ții  declarați
admiși. Conform Art. 2.(a) de mai sus, aceasta înseamnă:

a. Depunerea actelor în original*: diploma de bacalaureat, foaia matricolă de absolvire liceu, adeverință medicală
b. Dovada achitării taxei de înmatriculare (150 lei)
c. Depunerea a 3 fotografii ¾

d. Depunerea contractului-cadru de studii

4. Sâmbătă, 24.07.2021: Afişarea rezultatelor actualizate. 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  no i

candidaţi din rândul celor care au fost declaraţi inițial respinși la  afișarea rezultatelor primare din 17.07.2021 (în ordinea
mediilor de admitere calculate pentru acești candidați și a  locurilor eliberate prin neconfirmare).

5. Duminică, 25.07.2021 - Joi, 29.07.2021: Depunerea actelor de către noii candidați declarați admiși (depunerea actelor în
original*: diploma de bacalaureat, foaia matricolă de absolvire liceu, adeverință m edicală; dovada achitării ta xei de

înmatriculare (150 lei); depunerea a 3 fotografii ¾; depunerea contractului-cadru de studii).
6. Vineri, 30.07.2021: Afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi la  sesiunea de admitere iulie 2021.

Observații  
• Pe toată perioada procesului de admitere se vor publica zilnic pe site-ul web al facultăţii situaţia înscrierii ca nd idaţilo r,

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

----------------------------------------- // ----------------------------------------- 
*Originalele acestor documente vor fi necesare, pentru validare, la înmatriculare. Neconcordanțe între documentele furnizate l a înscriere și

cele furnizate la înmatriculare atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarații false.

ATENŢIE: Conform hotărârii Consiliului Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică,  un program de studii universitare de Licen ță  v a 

fi şcolarizat în anul academic 2021 - 2022 numai dacă vor fi declaraţi admişi minimum 25 de candidaţi (buget plus taxă). În consecinţă, 

candidaţii admişi la un program de Licență care nu îndeplineşte această condiţie vor fi repartizaţi la opţiunile (valide) urm ătoare din fişa de 

înscriere a candidatului. 

Mă oblig să respect întocmai prevederile Hotărârii Senatului Universităţii din Craiova şi Calendarul desfășurării admiterii. 

DATA, SEMNĂTURA, 

https://www.ucv.ro/admitere/



