
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                              APROBAT, 
                SENAT, 10 mai 2006 
                                          

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Matematică 180 zi MATEMATICĂ 60  
  

50
Matematică informatică 180 zi 

MATEMATICĂ
ŞI 
INFORMATICĂ INFORMATICĂ 110  200 Informatică 180 zi/ID N

Nota de concurs va fi:  (N1+N2)/2 
N1 – media notelor de la bacalaureat 

2 – media notelor din cei 4 ani de 
studii liceale de la matematică sau 
informatică (la alegerea candidaţilor) 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 28 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  29 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi/ID 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID 

 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 

 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
APROBAT, 

                SENAT, 10 mai 2006 
                                                                              

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I, anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Fizică 180 zi 
Fizică medicală 180 zi 

FIZICĂ  
70 
 

 
25 
 Fizică informatică  180 zi 

FIZICĂ 

ŞTIINŢA MEDIULUI 20     25 Fizica mediului  180 zi

Concurs  pe bază de dosar 
Madm=0,60 Mgs + 0,40 MB + P 
Mgs = mediaanilor de liceu 
MB = media generală bacalaureat 
P = performanţe olimpice 

 
• Perioada de înscriere: 14 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  26 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                         APROBAT 
                       Senat, 10 mai 2006 
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Chimie  180 zi CHIMIE 50  
  

30
Biochimie tehnologică 180 zi 

CHIMIE 

ŞTIINŢA MEDIULUI 25    20 Chimia mediului 180 zi

Media examenului  
de bacalaureat – 50% 
Media anilor de liceu – 50% 

 
• Perioada de înscriere: 17 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  26 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 

 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                 APROBAT, 
                    Senat, 10 mai 2006 
                                                     

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

 
Domeniul de licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Educaţie fizică şi sportivă 180  zi
Educaţie fizică şi sportivă 
(Dr.Tr.Severin) 

180  zi

Kinetoterapie şi motricitate 
specială 

180  zi

EDUCATIE 
FIZICĂ  
ŞI SPORT 

CULTURĂ FIZICĂ 
 ŞI  SPORT 

 
 

120∗

 
 

350∗

Kinetoterapie şi motricitate 
specială  (Dr.-Tr.Severin) 

180  zi

30% nota atletism + 30% nota 
gimnastică + 30% nota la ramura 
sportivă opţională + 10% media 
examenului de bacalaureat 

  
∗ din care: Domeniul Cultură Fizică şi Sport  - 30 locuri – buget şi  150 locuri - taxă la Drobeta-Tr.Severin 

 

• Perioada de înscriere: 13 – 20 iulie a.c.;  Perioada de desfăşurare a probelor de concurs: 21, 22, 23 iulie;  Afişarea rezultatelor:  24 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                          APROBAT, 
                       Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Limba şi literatura română şi o limbă şi 
literatură străină (engleză, franceză, germană, 
spaniolă, italiană, latină, rusă)    

 
180 

 
zi/ID 

Limba şi literatura română şi o limbă şi 
literatură străină (engleză, franceză) 
(Drobeta-Tr.Severin) 

180  zi

Limba şi literatura engleză şi limba şi 
literatura română/o limbă şi literatură străină 
(franceză, germană, spaniolă, italiană, latină, 
rusă)  

 
180 

 
zi 

LIMBĂ  ŞI  
LITERATURĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 

225∗
 

 
 
 
 
 
 
 
 

275∗

Limba şi literatura franceză şi limba şi 
literatura română/ 
o limbă şi literatură străină (engleză, 
germană, spaniolă, italiană, latină, rusă)  

 
180 

 
zi 

LIMBI MODERNE 
APLICATE 

25  60 Traducere şi interpretare 180 zi 

ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 

40  50 Comunicare şi relaţii publice 180 zi 

 
Media examenului  
de bacalaureat – 50% 
Media anilor de liceu-50% 

ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI 

15     75 Pedagogia învăţământului primar şi preşco-
lar  (Dr.-Tr.Severin) 

180 zi

LITERE 

TEATRU   Artele spectacolului de teatru (actorie) 180 zi  
 
 
 
 
 
 



Interpretare muzicală (canto, 
instrumente) 

240  zi Etapa I– eliminatorie-admis/respins 
- Proba interpretativă 
Etapa II-a  
- Solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral 
- Dictat muzical – oral 

 
MUZICĂ 

Pedagogie muzicală 180 zi - Proba instrumentală sau vocală, clasic – 
oral 
- Auz muzical şi solfegiu la prima vedere 
– oral 
- Dictat muzical şi Teoria muzicii-scris 

Pedagogia artelor plastice şi 
decorative 

180  zi  

 

ARTE PLASTICE  
ŞI DECORATIVE 

 
15 

   
15 

Arte plastice (grafică)    180 zi
 

∗ din care la Drobeta-Tr.Severin:  
             - Domeniul Limba şi literatura = 40 locuri buget şi   60 locuri taxă;  
               

• Perioada de înscriere (fără domeniul Teatru şi Muzică):  17 – 23 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  25 iulie a.c. 
• Perioada de înscriere (domeniul Teatru şi Muzică): 17-19 septembrie a.c.; Probe eliminatorii: 20 sept.a.c.;  Probe de concurs: 20,21,22 

septembrie a.c.;  Afişarea rezultatelor: 23 septembrie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   170 RON – zi/ID. Pentru înscrierea la două sau mai multe secţii ale facultăţii taxa de înscriere este de 

100 RON pentru fiecare secţie. 
• Taxă de studiu  =  2000 RON – zi/ID (fără domeniul Muzică)  şi  3600 RON – zi pentru domeniul Muzică  

 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                          APROBAT, 
                        Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I, anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

ISTORIE 40     70 Istorie 180 zi/ID
SOCIOLOGIE 20    50 Sociologie 180 zi/FR 
FILOSOFIE 20     30 Filosofie 180 zi/FR 
ŞTIINŢE POLITICE 20  10 Ştiinţe politice   180 zi 
GEOGRAFIE 40    80 Geografie  180 zi/ID

ISTORIE-
FILOSOFIE- 
GEOGRAFIE 

RELAŢII  INTERNAŢIONALE  
ŞI  STUDII  EUROPENE 

 
20 

 
10 

Relaţii internaţionale  
şi studii europene 

180  zi

 
Media examenului de 
bacalaureat 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  28 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi/ID/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID/FR 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                         APROBAT,   
                                                                  Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I, anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Teologie ortodoxă pastorală   180 zi/FRTEOLOGIE  65 65∗∗
Teologie ortodoxă didactică   180 zi

TEOLOGIE 

ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 

 
25 

 
25 

Asistenţă socială 180 zi 
Verificarea aptitudinilor vocaţionale 
şi muzicale 

Etapa I – eliminatorie 

Etapa a II-a 
Teologie dogmatică – scris: 40% 
Media anilor de liceu – 50 % 
Media examenului de  
Bacalaureat – 10% 

 
∗∗Candidaţii la Pastorală, cu taxă, vor fi numai preoţi încadraţi, cântăreţi încadraţi (numai absolvenţi de Seminar Teologic) şi vieţuitori în mânăstiri. 

 

• Perioada de înscriere: 10 – 19 iulie a.c.;  Probe eliminatorii: 21 iulie a.c.; Perioada de desfăşurare a probelor de concurs: 24 iulie;  Afişarea 
rezultatelor:   27 iulie a.c. 

• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/FR 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                     APROBAT               
                 Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

DREPT 170 500   Drept 240 zi/FR
50   100 Administraţie publică 180 zi/FR 
15    75 Administraţie publică 

(Dr.-Tr.Severin) 
180 zi/ID

25    50 Asistenţă managerială  
şi secretariat  

180 zi

DREPT ŞI 
ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE 
„N. TITULESCU” 

ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE 

15  50 Asistenţă managerială  
şi secretariat (Dr.-Tr.Severin) 

 
180 

 
zi 

 
Media anilor de liceu – 50% 
Media examenului de 
bacalaureat – 50 % 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 27 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  29 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   150 RON – zi/ID/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID/FR 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



 
 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                         APROBAT, 

                                           Senat, 10 mai 2006 
CIFRA DE ŞCOLARIZARE 

Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Economie generală   180 ziECONOMIE 20  60
Economie agroalimentară  180 zi 
Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor 

180  zi

Economia comerţului, turismului şi 
serviciilor  (Dr.-Tr.Severin) 

180  zi

ADMINISTRAREA  
AFACERILOR 

 
75∗

 
170∗

Administrarea afacerilor 
(Dr.-Tr.Severin) 

 
180 

 
zi 

Finanţe şi bănci  180 zi/IDFINANŢE 100∗ 300∗
Finanţe şi bănci  (Dr.-Tr.Severin) 180  zi/FR
Contabilitate şi informatică de gestiune 180  zi/IDCONTABILITATE 100∗ 225∗
Contabilitate şi informatică de gestiune 
 (Drobeta-Tr.Severin) 

180  zi

Statistică şi previziune economică  
180 

 
zi 

STATISTICA ŞI 
INFORMATICĂ 
ECONOMICĂ 

60  

   

90

Informatică economică 180 Zi
ECONOMIE SI 
AFACERI INTER-
NAŢIONALE 

45    95 Economie internaţională 
Afaceri internaţionale 

180 zi/ID

Management   180 zi/IDMANAGEMENT 80∗ 225∗
Management (Dr.Tr.Severin) 180  zi/FR

ECONOMIE ŞI 
ADMINISTRAREA 
AFACERILOR 

MARKETING 40    60 Marketing 180 zi

 
 
Mc= Mbx0,75 + Ma x 0,25 
Mc = media deconcurs 
Mb = media examenului de 
bacalaureat 
Ma = media anilor de liceu 
 
 

   
 
 
 



 
 Din care la Drobeta Tr.Severin: - Domeniul Administrarea Afacerilor – 35 locuri buget şi 75 locuri cu taxă 
      - Domeniul Finanţe: - 25 locuri buget şi 150 locuri cu taxă 
      - Domeniul Contabilitate  - 25 locuri buget şi 75 locuri cu taxă 
      - Domeniul Management - 20 locuri buget şi 125 locuri cu taxă 
 
 

• Perioada de înscriere: 15 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  27 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   150 RON – zi/ID/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID/FR 

 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                  
                  APROBAT, 
                        Senat, 10 mai 2006 
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

Tehnologia construcţiilor  
de maşini 

240  ziINGINERIE 
INDUSTRIALĂ 

 
60 

 
40 

Maşini unelte şi sisteme de 
producţie 

240  zi

INGINERIA 
MATERIALELOR 

30  30 Ştiinţa materialelor 240 zi 

Inginerie mecanică   240 zi
Maşini şi instalaţii pentru 
agricultură şi industria 
alimentară 

240  zi
INGINERIE 
MECANICĂ 

 
60 

 
40 

Autovehicule rutiere 240 zi 
INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT 

40    20 Inginerie economică în 
domeniul mecanic 

240 zi

INGINERIA 
TRANSPORTURILOR 

30 30 Ingineria transporturilor  
şi a traficului 

240  zi

MECANICĂ 

INGINERIE 
CIVILĂ 

30    40 Construcţii civile, industriale  
şi agricole  

240 zi

 
Media examenului de bacalaureat 
 
 
 
 

 
• Perioada de înscriere: 19 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  26 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

 
 
 
 



Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                  
                 APROBAT, 
                      Senat, 10 mai 2006  
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite  

Forma 
de  

învăţ. 

Criterii de selecţie 

INGINERIE 
AEROSPAŢIALĂ 

 
30 
 

 
20 
 

Echipamente şi instalaţii  
de aviaţie 

240  zi

Inginerie electrică şi 
calculatoare  

240  zi

Inginerie electrică şi 
calculatoare în limba franceză 

240  zi

Sisteme electrice 240 zi 

INGINERIE 
ELECTRICĂ 

 
95 

 
55 

Electronică de putere şi 
acţionări electrice 

240  zi

Ingineria sistemelor 
electroenergetice 

240  zi

Termoenergetică  240 zi

INGINERIE 
ENERGETICĂ 

 
75 

 
55 

Managementul energiei 240 zi 

ELECTROTEHNICA 

INGINERIE ŞI 
MANAGEMENT 

 
30 

 
20 

Inginerie economică în dome-
niul electric, electronic  
şi energetic   

240  zi

 
Media examenului de 
bacalaureat 

 
 

• Perioada de înscriere: 19 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  26 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

 
 
 



 
 
Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
  
 
 
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA                                
                  APROBAT 
                      Senat, 10 mai 2006 
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

 
Domeniul de licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite  

Forma 
de  

învăţ. 

Criterii de selecţie 

Electromecanică  240 zi/FR 
INGINERIE ELECTRICĂ 

 
70 

 
100 Electromecanică 

(în limba franceză) 
240  zi

INGINERIA MEDIULUI 40    50 Ingineria şi protecţia mediului 
în industrie 

240 zi

ELECTROMECANICĂ 

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 
APLICATE 

40     50 Informatică industrială 240 zi

 
Media examenului  
de bacalaureat 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  26 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/FR 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
   
 
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
                                                                  APROBAT, 
                       Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

70     45 Calculatoare 240 ziCALCULATOARE ŞI 
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 50      25 Calculatoare

(în limba engleză) 
240 zi

INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI 
TELECOMUNICAŢII 

50     25 Electronică aplicată 240 zi

95    30 Automatică şi 
informatică aplicată 

240 ziINGINERIA SISTEMELOR 

30     20 Ingineria sistemelor
multimedia 

240 zi

25    25 Mecatronică 240 Zi

AUTOMATICĂ, 
CALCULATOARE  
ŞI  
ELECTRONICĂ 

MECATRONICĂ 
 ŞI ROBOTICĂ 30    30 Robotică 240 Zi

 
Algebră şi analiză 
matematică – scris – 90 % 
Media examenului de  
bacalaureat – 10% 
 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 21 iulie a.c.;   Perioada de desfăşurare a probelor de concurs:  23 iulie a.c ;   Afişarea rezultatelor:  
• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
   
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA   
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                         Senat, 10 mai 2006                 
  
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I, anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite  

Forma 
de  

învăţ. 

Criterii de selecţie 

HORTICULTURĂ 65   15 Horticultură 240 zi/ID 
INGINERIE 
INDUSRIALĂ 

25    115 Tehnologia prelucrării 
produselor agricole  

240 zi/FR

INGINERIA 
MEDIULUI 

40    140 Ingineria şi protecţia mediului 
în agricultură 

240 zi/FR

HORTICULTURĂ 

BIOLOGIE 55    30 Biologie 180 zi

Media anilor de liceu – 75% 
Media examenului de 
bacalaureat – 25% 

 

• Perioada de înscriere: 17 – 25 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  27 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =    80  RON – zi/ID/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID/FR 
 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
   
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu                                         
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
                  APROBAT, 
                        Senat, 10 mai 2006 
 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I, anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de 
licenţă Buget Taxă 

 
Specializarea 

 

Nr. 
de 

credite  

Forma 
de  

învăţ. 

Criterii de selecţie 

Agricultură 240 zi/ID AGRONOMIE 70  
 

160
Montanologie 240 zi/ID 
Silvicultură  240 zi SILVICULTURĂ 30  60
Silvicultură (la Rm.Vâlcea) 240 zi 

AGRICULTURA 

GEODEZIE 20    50 Măsurători terestre şi 
cadastru  

240 zi

Media anilor de liceu   

 
• Perioada de înscriere: 12 – 22 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  24-25 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   100 RON – zi/ID 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/ID 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
   
 
 
      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
 
 



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
                  APROBAT 
                       Senat, 10 mai 2006 

CIFRA DE ŞCOLARIZARE 
Concursul de admitere, anul I,  anul universitar 2006/2007 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 

Nr.locuri  
Facultatea 

Domeniul de licenţă 

Buget Taxă 

 
Specializarea 

Nr. 
de 

credite 

Forma 
de  

învăţ. 

 
Criterii de selecţie 

INGINERIE INDUSTRIALĂ 15   10 Ingineria sudării 240 zi 
INGINERIE MECANICĂ 15  10 Utilaje şi instalaţii portuare 240 zi 

Navigaţie şi transport 
maritim şi fluvial 

240  zi/FRINGINERIE NAVALA  
ŞI NAVIGAŢIE 

 
30 

 
70 

Sisteme şi echipamente 
navale  

240  zi

INGINERIA MEDIULUI 25    30 Ingineria şi protecţia 
mediului în industrie 

240 zi

INGINERIE ŞI MANAGEMENT 20    20 Inginerie economică 
industrială 

240 zi

INGINERIA ŞI 
MANAGEMENTUL 
SISTEMELOR 
TEHNOLOGICE 
DROBETA – 
TR.SEVERIN 

INGINERIA MATERIALELOR 15  10 Ştiinţa materialelor  240 zi 

Media anilor de liceu – 80% 
Media examenului de 
bacalaureat – 20% 

 

• Perioada de înscriere: 10 – 23 iulie a.c.;  Afişarea rezultatelor:  24 iulie a.c. 
• Taxă de înscriere concurs admitere =   80 RON – zi/FR 
• Taxă de studiu  =  1800 RON – zi/FR 

Nota 
A. Taxă de înscriere la concursul de admitere: Sunt scutite de taxe concurs de admitere studii universitare licenţă, următoarele categorii: 
a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit 

printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat); 
b) copiii personalului didactic Legea 128/1997, art.108, al.2; 
c) copiii personalului nedidactic încadrat la Universitatea din Craiova. 
Taxele încasate nu se restituie. Beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere. 
Taxa de studii: În cazul nefolosirii taxei din motive obiective (deces în familie, spitalizare) ea poate fi restituită în termen de 30 de zile de la data 

încasării, cu reţinerea unui comision de 30%. Taxele încasate nu se restituie. 
 B. Vă rugăm să verificaţi şi să ne confirmaţi, în scris, exactitatea datelor, inclusiv repartizarea cifrei de şcolarizare pe domenii de licenţă. 
   
 

      RECTOR,        SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 
Prof.univ.dr. Ion Vladimirescu        Conf.univ.dr. Mircea Zăvăleanu 
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