
 

ADMITERE  
INFORMATICĂ 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 

 
Domeniul de 

Licenţă 

Număr de locuri 
Specializări 

Buget Taxă 

 
Informatică 

 
10 

 
21 Informatică 

 
CRITERII  DE SELEC ȚIE  

Selecţia candidaţilor se face pe bază de dosar, criteriul de selecţie fiind: 

Media generală a examenului de Bacalaureat (100%) 

Notă: Departajarea candidaţilor în caz de medii egale se face după: 

1. Nota cea mai mare obtinuta la  probele scrise la disciplinele Informatica sau Matematica 

din cadrul examenului de bacalaureat. 

2. Nota obtinuta la proba scrisa la disciplina Limba si literatura româna din cadrul 

examenului de bacalaureat. 

 

UNIVERSITATEA DIN CR AIOVA, FACULTATEA DE ŞTI INŢE  

Departamentul de Informatică 

DEPARTAMENTUL DE INFORMATICĂ  

Str. A.I. Cuza, nr. 13, Craiova, Telefon: 0251-413728 

Pentru mai multe detalii vizitati: http://inf.ucv.ro/admitere 

 

PROGRAM ORAR  

DEPUNEREA DOCUMENTEL OR 

NECESARE ÎNSCRIERII SE FACE ÎN 

PERIOADA 09-16 SEPTEMBRIE 2019,  

SALA 219, UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA, STR. A. I. CUZA, NR. 13, 

DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: 

LUNI-VINERI: 9:00 - 15:00 

SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ: 9:00 – 12:00 

 

CALENDARUL ADMITERII  
09-16 septembrie 2019 – Depunerea dosarelor de concurs 

17 septembrie 2019 – Afişarea rezultatelor parţiale 

18-20 septembrie 2019 – Confirmarea locurilor 

21 septembrie 2019 – Redistribuirea locurilor neconfirmate 

22-24 septembrie 2019 – Confirmarea locurilor de către noii candidaţi 

declaraţi admişi 

 

ACTE NECESARE  
 Cerere tip de înscriere.  

 Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original sau copie 

legalizată sau copie Xerox însoţită de original pentru conformitate. 

Pentru absolvenţii promoţiei septembrie 2019 se acceptă şi 

adeverinţă de bacalaureat în original sau copie însoţită de original, 

cu media la bacalaureat şi notele probelor specificate;  

 Certificat de naştere în original şi copie Xerox;  

 Buletinul/Cartea de identitate original şi copie Xerox;  

 Adeverinţă medicală tip M.S. eliberată de medicul de familie, 

cabinetele medicale şcolare, policlinici teritoriale;  

 Trei fotografii tip buletin;  

 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student pentru candidaţii 

care sunt studenţi la alte facultăţi;  

 Taxa de înscriere: 100 RON;  

 Dosar plic.  

http://inf.ucv.ro/admitere

