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MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII  

 
Universitatea din Craiova 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE  

 
Str. Al.I.Cuza, nr.13, tel. 40.51.41.37.28, fax: 40.51.41.26.73 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIȘI 

la programele de Licență și Master de la Facultatea de Științe 
 
 
Perioada de depunere a documentelor în original: 
Licență: 19-23.07.2020, orele 9,00 – 16,00 (duminică 9,00 – 12,00) 
Master: 17-21.07.2020 (sâmbătă, duminică 9,00 – 12,00) 
 
Acte necesare: 
Licență (Lista documentelor necesare înmatriculării aici) 
Master (Lista documentelor necesare înmatriculării aici) 
 
Sedii: 

1. Clădirea centrală a UCV (adresa: Craiova, Str. A.I. Cuza 13) pentru specializările 
domeniilor Fizică, Geografie, Informatică și Matematică (harta aici) 

2. Corp clădire BB (adresa Craiova, Calea București nr. 107 I) pentru specializările domeniilor 
Chimie și Științe mediului 

Trasee: 
1. Clădirea Centrală: Admitere master și Admitere licență 

- 5 puncte de colectare a documentelor în exteriorul clădirii centrale a UCV, pe aleea de 
acces în UCV dinspre Teatrul Național. Cele doua alei de acces permit stabilirea unui 
traseu cu un singur sens: sosirea pe aleea de sus, plecare pe aleea de jos. 

- În cazul unor situații meteo nefavorabile, punctele de colectare vor fi în interiorul clădirii 
UCV, astfel: 

o Pentru specializarea Informatică (licență și master): intrarea prin ușa de acces în 
UCV dinspre Teatrul Național, predarea actelor la sala 219, ieșirea prin ușa 
principală a Clădirii centrale a UCV; 

o Pentru celelate specializări (licență și master), intrarea prin ușa de acces în UCV 
dinspre Teatrul Național, predarea actelor la sălile 220A și 220B (flux într-un 
singur sens între cele doua săli prin ușa interioară), ieșirea prin ușa de la 
bibliotecă a Clădirii centrale a UCV. 

2. Clădirea corp BB:  
Admitere master (17-21.07.): intrare pe ușa principală (intrarea principală) - 

Secretariat  - ieșire pe ușa spre curtea interioară (Magazia de reactivi); 
Admitere licență (19-23.07): intrare pe ușa secundară - hol principal parter - ieșire pe 

ușa spre curtea interioară (Magazia de reactivi). 
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ATENȚIE! 
 

Pe trasee vor exista indicatoare cu direcția și sensul de parcurgere și vor fi prevăzute 
cu însemne pentru păstrarea distanței de siguranță. 
 

Punctele de colectare vor fi prevăzute cu ecrane de protecție, personalul va fi protejat 
cu maști de protecție, iar candidaților li se vor pune la dispoziție dispersoare cu dezinfectant. 
 

Rugăm candidații să poarte mască de protecție și, pe cât posibil, să folosească propriile 
instrumente de scris. 
 

Este posibilă, pentru unele specializări, o planificare pe ore a depunerii documentelor 
și semnării contractelor. Rugăm candidații să consulte periodic site-urile departamentelor si 
e-mail-urile menționate în fișa de înscriere. 

 
Rugăm candidații admiși și potențial admiși să urmărească zilnic listele cu rezultatle 

admiterii, pentru a verifica statutul lor final: admis la buget sau admis pe locurile cu taxă. 
 
 


