
Confirmarea locurilor (înmatriculare) 

23-25 septembrie 2020, 10
00

-14
00

 
Documentele care se depun la secretariatul facultăţii de către candidaţii declaraţi 

admişi la concursul de admitere master, sesiunea septembrie 2020: 
 

Nr. 
crt. 

Document Observaţii 

1 Dosar plic Pe copertă se scrie : 
- numele candidatului 
- prima opţiune  
- media obţinută la examenul de diplomă/licenţă 

2 *Dovada achitării taxei de înmatriculare în 
valoare de 150 lei 

 

3 Cerere de scutire taxă de înscriere şi 
documente justificative în copie 

După caz 

4 Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă - 
EXEMPLARUL ORIGINAL 

Toţi candidaţii care au absolvit studiile de licenţă 
anterior anului 2020 

5 Adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă - 
EXEMPLARUL ORIGINAL 

Toţi absolvenţii de licenţă promoţia 2020, mai puţin 
absolvenţii Facultăţii de Inginerie Electrică care NU 
AU RIDICAT de la secretariat Adeverinţa de 
absolvire 

6 Diploma de bacalaureat și foaia matricolă 
(pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) – 
EXEMPLARUL ORIGINAL 

Toţi candidaţii admişi, mai puţin absolvenţii Facultăţii 
de Inginerie Electrică care NU AU RIDICAT de la 
secretariat Diploma de bacalaureat 

7 Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai 
beneficiat de şcolarizare la master 
subvenţionată de la buget – EXEMPLARUL 
ORIGINAL 

Declarația va fi completată și de candidații care au 
mai urmat studii de master, precizand universitatea, 
facultatea si anii intre care le-au urmat, buget sau 
taxa. (Modelul orientativ click aici) 

8 Diploma de master si suplimentul la diplomă / 
Adeverinţa absolvire studii master 2020 - 
COPIE 

Pentru candidatii care au mai absolvit studii de 
master 

9 Adeverinţa medicală – EXEMPLARUL 
ORIGINAL 

 

10 Carte de identitate – copie cu menţiunea 
« conform cu originalul » 

 

11 Certificat de naştere – copie cu menţiunea 
« conform cu originalul » 

 

12 Certificat de căsătorie – copie cu menţiunea 
« conform cu originalul » 

Doar dacă numele din cartea de identitate nu 
coincide cu numele din certificatul de naştere 

13 2 poze 3/4 Pentru candidatii care nu sunt absolventi 2020 ai 
Facultăţii de Inginerie Electrică 

 

* Modalităţi de plată a taxei de înmatriculare, în valoare de 150 lei: 

 Virament bancar, inclusiv prin aplicaţii internet/mobile banking, în contul BRD: RO48BRDE170 
SV46910431700 

 Plata numerar la ghişeu BRD: RO47BRDE170SV71982041700 

 Numerar la casieria Universităţii din Craiova, Str. Libertăţii nr. 19, Craiova. Program: 9:00-14:00 
 

Documentul justificativ al plăţii va conţine NUMELE CANDIDATULUI şi menţiunea „Taxa de 
înmatriculare Facultatea de Inginerie Electrică” 

http://ie.ucv.ro/images/EU_SITE/2019-2020/Admitere/Declaratie-master-iulie.doc

