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A N U N Ţ 
privind sesiunea specială de restanțe pentru studenții care nu întrunesc numărul de credite pentru 

promovare în an superior  
din perioada 19-25 septembrie 2022 

   
 Având în vedere structura anului universitar 2021-2022, studenţii anilor I-III Drept și anilor I-II 
Administraţie publică, care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru a promova în an superior, pot 
susţine în perioada 19-25 septembrie 2022 reexaminări la disciplinele nepromovate. 
   
 Studenţii vor depune cereri, cu menţionarea examenelor pe care doresc să le susţină, până la data de 
16 septembrie 2022 - ora 1200.  

Cererile se vor depune personal la secretariat și vor fi însoţite de dovada plăţii taxei 
de ”reexaminare”, de 100 lei pentru fiecare examen.  
 

 Pot depune cereri numai studenții care nu întrunesc numărul de credite transferabile pentru a promova 
în an superior. 
 

 Condițiile de promovare ale studenților în anul universitar 2021-2022 
https://drept.ucv.ro/images/despre/secret/2021-2022/Conditii_promovare.pdf 

1. Pentru promovarea anului I de studiu, an universitar 2021-2022, este necesară acumularea unui 
număr minim de 30 credite. Studentul care la finele anului I nu a acumulat minim 30 credite este 
exmatriculat. 

2. Pentru promovarea anului II de studiu, an universitar 2021-2022, este necesară: 
- promovarea tuturor examenelor din anul I (acumularea numărului total de credite aferente 
disciplinelor obligatorii din anul I, respectiv 66 la specializarea Drept şi 64 la specializarea 
Administraţie publică);  
- acumularea unui număr minim de 30 de credite aferente anului II.  

3. Pentru promovarea anului III de studiu (numai pentru specializarea Drept), an universitar 2021-
2022, este necesară: 
- promovarea tuturor examenelor din anul I şi II (acumularea numărului total de credite aferente 
disciplinelor obligatorii din anul I şi II, respectiv 66 pentru anul I şi 63 pentru anul II); 
- acumularea unui număr minim de 30 de credite aferente anului III. 

Pentru promovare nu se vor lua în calcul creditele alocate disciplinelor facultative. Acestea sunt 
suplimentare creditelor prevăzute pentru disciplinele obligatorii. 
 

 Taxa de ”reexaminare”, 100 lei/examen, se achită prin una din următoarele modalități : 

➢ numerar la Casieria Centrală a Universităţii din Craiova (lângă Facultatea de Agricultură, Căminul nr. 
4 parter), str. Libertății nr. 19. 

➢ numerar la casieria CUDTS, Str. Traian, nr. 277A, Drobeta Turnu Severin 
➢ 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:  ,, CNP, taxă reexaminare, nume și prenume, 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:,, CNP, taxă reexaminare, nume și prenume, facultate”. 
 
 

Conducerea facultății 

https://drept.ucv.ro/images/despre/secret/2021-2022/Conditii_promovare.pdf

