
TAXE ADMINISTRATIVE 

pentru anul universitar 2016/2017 

 

1. Cuantumul taxei de şcolarizare în anul universitar 2016/2017 (stabilit pentru fiecare 

program de studiu în criteriile de admitere):  

Taxă anuală (Euro) Taxă anuală (RON) 

250 1126 

350 1576 

400 1800 

450 2026 

500 2250 

700 3150 

750 3376 

2. Alte taxe administrative (anul universitar 2016/2017): 

  

Denumirea taxei 

 

Suma (RON) 

 

Observaţii 

1.  Taxă înscriere la admitere 40-80 Stabilită anual prin decizia 

Senatului 

2. Taxă reînscriere după exmatriculare 100 Peste taxa de studiu 

3. Taxă de reluare a studiilor după întrerupere  100  

4. Taxă de prelungire de şcolaritate, dacă în 

durata normală de studiu studentul nu a 

realizat disciplinele din contractele de studiu  

100+ taxă de 

repetare a 

disciplinei  

Stabilită după nr. de 

credite a disciplinei în 

cauză 

5. Taxă de transfer între specializările din cadrul 

universităţii 

100  

6. Taxă pentru repetarea unei discipline 30*nr. credite  

7. Taxă de urgenţă 30  

8. Taxă eliberare duplicat de diplomă, foaie 

matricolă sau supliment la diplomă, la cerere 

100  

9. Taxă examinare în sesiunea de reexaminare 

suplimentară din toamnă 

45  

10. Programa analitică a specializării 200  

11. Examene de diferenţă 45  

12. Taxă autentificare acte de studii 10  

13. Organizarea de lucrări de laborator 

suplimentare, la cerere 

20/oră  

14. Taxă şcolarizare după a doua înscriere 2250 Conform art. 26, pct.5 şi 6 

15. Taxă de şcolarizare după a treia înscriere 3150 Conform art. 26, pct.5 şi 6 

16. Taxă examen de finalizare a studiilor 450 * 

17. Taxă modul pedagogic DSPP 300/an Conform art. 1.9.11 din 

Regulamentul de 

funcţionare a DSPP 

18. Taxă examen de competenţă lingvistică 

LinguaSap 

60 La a doua înscriere 

19. Taxă de procesare date 20/disciplină Întârzierea gestionării 

datelor proprii în sistemul 

Neptun 

*Plătibilă la a doua înscriere la examenul de finalizare de studiilor organizat într-un alt an, 

decât prima ocazie 

Decizia Senatului nr. 

1866/2016.06.24 


