
 
 

ANUNȚ 
 

Referitor la reînmatricularea studentilor  
care nu au achitat taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020/2021   

 
 În vederea reînmatriculării  studenților care au fost exmatriculați pentru neplata taxei de 
școlarizare  la termenele prevăzute în anul universitar 2020-2021, studenții vor  transmite 
cererea numai la adresa de e-mail a secretarei de an, conform specializării, formei de 
învățământ și anului de studiu în care este studentul: 
 

Anul de studii și 
specializarea 

Secretar de an Adresa de e-mail Telefon 

Drept IF (zi) anul I Veronica Țâștea veronica.tastea@drept.ucv.ro 0351.177.115 

Drept IF (zi) anul II Ionela Nina Țurnă nadia.turna@drept.ucv.ro 0351.177.117 

Drept IF (zi) anul III Mădălina Geanina 
Dăbuleanu 

madalina.dabuleanu@drept.ucv.ro 0351.177.117 

Drept IF (zi) anul IV Cristina 
Teodorescu 

cristina.teodorescu@drept.ucv.ro 0351.177.115 

Drept IFR anul I Cristina 
Teodorescu 

cristina.teodorescu@drept.ucv.ro 0351.177.115 

Drept IFR anul II Mădălina Geanina 
Dăbuleanu 

madalina.dabuleanu@drept.ucv.ro 0351.177.117 

Drept IFR anul III Ionela Nina Țurnă nadia.turna@drept.ucv.ro 0351.177.117 

Drept IFR anul IV Veronica Țâștea veronica.tastea@drept.ucv.ro 0351.177.115 

Administrație 
publică anii I-III 
(Craiova) 

Cristina Bălosu cristina.balosu@drept.ucv.ro 0351.177.114 

Administrație 
publică anii I-III 
(Drobeta Turnu 
Severin) 

Mihaela Udrea drept.cudts@gmail.com 0252.319.303 

Master toate 
specializările, anii I-
II 

Cristina Bălosu cristina.balosu@drept.ucv.ro 0351.177.114 

Secretar șef Vasilica Foamete-
Gabroveanu 

secretariat@drept.ucv.ro 
 

0351.177.100 

 

Cererea va fi completată după modelul atașat. 
 

 Dupa primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate, studentul  va efectua 
plata taxei de reînmatriculare ( în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin 
una din următoarele modalități: 
 

- numerar la Casieria Centrala a Universității din Craiova, str. Libertății nr.19 
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- virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile 
următoare: 

 

Titular cont: Universitatea din Craiova 
C.I.F. 4553380  
IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON) 
Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, 
facultate”; 

 

Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea tranșei restante din taxa de 
școlarizare și a taxei de reînmatriculare. 

 

CONDUCEREA, 
 

 După primirea pe e-mail a cererii aprobate de către facultate, studentul  va efectua 
plata taxei de reînmatriculare ( în cuantum de 75 de lei) și a taxei de școlarizare restante prin 
una din următoarele modalități: 

 numerar la Casieria Centrală a Universității din Craiova, str. Libertății nr.19 
 

 virament bancar în contul Universității din Craiova, ținând cont de specificațiile 
următoare: 

 

Titular cont: Universitatea din Craiova 
C.I.F. 4553380  
IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON) 
Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, 
facultate”; 
 
 numerar la ghișeul băncii, în contul Universității din Craiova, ținând cont de 

specificațiile următoare: 
 

Titular cont: Universitatea din Craiova 
C.I.F. 4553380  
IBAN: RO47BRDE170SV71982041700 (RON) 
Mențiune: ,,plată taxă școlarizare, taxă reînmatriculare, nume și prenume, CNP, 
facultate”; 
 

 

Studentul va fi reînmatriculat numai după achitarea tranșei restante din taxa de 
școlarizare și a taxei de reînmatriculare. 

 

 
CONDUCEREA 

 
 

 
 

 


