Ținând cont de măsurile luate pentru preîntâmpinarea răspândirii COVID - 19, începând cu
data de 18.05.2020, eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactcie emise de
Universitatea din Craiova se va face EXCLUSIV pe bază de programare pe e-mail. Absolvenții trebuie
să trimită cererea de eliberare a certificatului însoțită de Certificatul de naștere, Cartea de
identitate și procura (unde este cazul), în format electronic, la următoare adresă de e-mail:
Perfectionare.ucv@gmail.com
Data, ora la care se va elibera certificatul cât și alte informații suplimentare vor fi
comunicate, ulterior, pe e-mailul de pe care s-a făcut solicitarea. Neprezentarea la data şi ora
comunicate, duce la anularea programării și la obligativitatea reprogramării.
Eliberarea certificatelor pentru acordarea gradelor didactice emise de către Universitatea
din Craiova se face la sediul Universității din Craiova, strada A.I. Cuza, Nr. 13, parter, camera 278 ,
intrarea de la Teatrul Național, conform programării de pe email.
În incinta instituției este permis accesul exclusiv al persoanei care are programare pentru
eliberarea actelor de studii și aceasta nu va putea fi însoțită de alte persoane. În cazul în care actele
de studii vor fi eliberate pe bază de procură, trebuie comunicat și numele persoanei împuternicite.
Program eliberări certificate grad didactic:
Luni până Joi
12.00 - 14.00 - eliberare certificate pentru gradele didactice;

Documente necesare eliberare acte de studii :



Carte de identitate sau paşaport valabile (în original);
Dovada achitării taxei de arhivare sau de eliberare a actelor de studii.

Taxele percepute sunt următoarele:
Taxă eliberare certificate de acordare a gradelor didactice, diploma de reconversie –
institutori, certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare (modul psihopedagogicDPPD);
Taxă arhivare certificate grad didactic – neridicat după un an de la validare prin OMEC

50 lei
200 lei

Taxele de eliberare a actelor de studii se pot plăti prin virament bancar, în contul
Universității din Craiova, deschis la BRD, IBAN: RO48BRDE170SV46910431700, CIF: 4553380, prin
mandat poștal IBAN RO68TREZ29120F331700XXXX CIF: 4553380 și la casieria Universităţii din
Craiova, lângă Facultatea de Agricultură, program – Luni- Joi, între orele 8,30-12,30.
În cazul în care plata se va face prin virament bancar sau mandat poștal, se va preciza în mod
clar ce reprezintă suma virată (de exemplu: taxă eliberare certificat grad didactic) și vă rugăm să
treceți pe chitanță și numele din certificatul de naștere.
Actele de studii se eliberează personal, titularului. În situaţia în care titularul nu se poate
prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată
la notariat/ împuternicire avocațială, în original și în copie.

