
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
FACULTATEA DE DREPT 

A N U N Ţ 
privind susținerea examenelor restante,  

a examenelor credite și diferențe din anii I-III  
pentru studenții din anul IV Drept și anul III Administrație publică 

  

➢ Studenții din anii terminali (anul III Administrație publică, respectiv anul IV Drept), vor susține 
examenele restante și examenele credite/diferență ( din anul în curs și din anii anteriori) în sesiunea 
de restanțe (credite și diferențe) din perioada 13.06.2022-19.06.2022; 

➢ Examenele restante, credite și diferențe din anii anteriori se susțín numai în baza unei cereri; 
➢ Cererile se vor depune la Secretariat Ghișeu Unic - SGU, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte 

de susținerea primului examen restant, conform programului de lucru cu studenții, în intervalul 
orar 1000-1200 și 1400-1500 . Vor fi însoţite de dovada plăţii taxei de ”examen restanță”:  50 lei 
pentru fiecare examen restant din anul anterior, 100 lei pentru fiecare examen restant de acum 2 ani 
și 150 lei pentru fiecare examen restant de acum 3 ani; 

➢ Cererile însoţite de dovada plăţii taxei de ”examen restanță/examen de diferență”, pot fi transmise și 
electronic  numai la adresa de e-mail a secretarei de an, conform specializării, formei de învățământ 
și anului de studiu în care este studentul, cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de susținerea 
primului examen restant, în intervalul orar 900- 1400; 

➢ Nu este necesară cererea și nu se achită taxă  pentru examenele restante din anul curent (anul IV 
Drept, anul III Administrație publică) 

Anul de studii și 
specializarea 

Secretar de an Adresa de e-mail 

Drept IF (zi) anul IV Mădălina Geanina Dăbuleanu madalina.dabuleanu@drept.ucv.ro 

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

Administrație publică anii I-III 
(Craiova) 

Cristina Bălosu cristina.balosu@drept.ucv.ro 

Administrație publică anii I-III 
(Drobeta Turnu Severin) 

Mihaela Udrea drept.cudts@gmail.com 

Taxa de ”examen restanță”/”examen de diferență” 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: ,, taxă examen restanță/taxă examen de diferență, 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: ,, taxă examen restanță/taxă examen de diferență, nume și prenume, CNP, facultate”. 

 
Conducerea facultății 
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