Anexa 6

Taxe privind alte activităţi legate de procesul de învăţământ
Denumire
I. Taxa reînmatriculare sau trecere de la regimul cu taxă la regim fară taxă prin ordin al
rectorului
II. Susţinere examen de licenţã, diplomă, absolvire, disertaţie
1. pentru absolvenţii cu taxa si cei care nu au susţinut în primele 3 sesiuni de examene
programate (inclusiv sesiunea de iarnă) sau care repeta examenul
2. pentru absolvenţii instituţiilor autorizate provizoriu sau alte universități
III. Taxa procesare documente pentru transfer
De la altă universitate la USV
De la USV la altă universitate
Intre diferite facultăți ale USV
IV. Taxa eliberare diploma pentru studenții în regim cu taxă la programele cu diploma
dublă
V. Îndrumare (examinare) proiect de diplomă pentru persoanele care vin din alte
universități
VI . Taxa eliberare duplicate/ alte exemplare în original ale documentelor universitare:
1. diplome
2. supliment la diplomă/ foaie matricolă – anexă la diplomă
3. certificate de perfecționare (grade didactice), certificate DSPP/ foaie matricolă – anexă la
certificatul DSPP
4. atestate de studii generale universitare
5. rezultatele examenului de licenţă, diplomă, absolvire
6. carnet de student, legitimaţie de călătorie
VII. Taxa procesare date în regim de urgenţă :
1. diplomă
2. supliment la diplomă/ foaie matricolă – anexă la diplomă
3. certificate de perfecţionare (grade didactice), certificate DSPP/ foaie matricolă – anexă la
certificatul DSPP
VIII. Taxa eliberare situaţii şcolare, la cerere
IX. Taxă eliberare foi matricole la cerere (doar pentru absolvenții din promoțiile pentru
care nu se eliberau la absolvire)
X. Taxă eliberare adeverinţă de autenticitate a actelor de studii (pentru Minister, ambasade,
alte instituţii, publicarea actului de studii în Monitorul Oficial)
XI. a) Eliberare set programe analitice/fisa disciplinei
b) Eliberare programă analitică/fișa disciplinei
XII. Obţinerea atestat/certificat competenţă lingvistică
1. Taxa obţinere atestat competenţă ligvistică - pentru doctorat
2. Taxa obţinere atestat competenţă lingvistică - pentru uz propriu
XIII. Taxa pentru recuperare a activităţii didactice practice (seminarii, laboratoare,
proiecte)
XIV. Taxa de reexaminare
1. pentru I reexaminare
2. pentru a II a reexaminare
3. pentru a III a reexaminare și următoarele

Taxă
400 lei
500 lei
2000 lei
GRATUIT
500 lei
100 lei
1000 lei
1000 lei
400 lei
400 lei
300 lei
300 lei
150 lei
50 lei
100 lei
100 lei
100 lei
100 lei
100 lei
50 lei
1000 lei
50 lei + 20 lei x nr. programe/fise
100 lei
200 lei
30 lei/ora fizică
100 lei
200 lei
300 lei
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XV.a) Taxa pentru repetare disciplină nepromovată din ani anteriori și pentru discipline
facultative: numărul de credite aferent disciplinei x taxa aferentă unui credit

b) Taxa pentru repetare disciplină nepromovată din ani anteriori la Departamentul de
Specialitate cu Profil Psihopedagogic si pentru discipline facultative: numărul de
credite aferent disciplinei x taxa aferenta unui credit

Taxa aferenta unui credit =
(A+B)/120, unde
A = suma alocată prin FB pe
SEU în anul financiar precedent
(cf. contract instituțional);
B = taxa de școlarizare aferentă
anului curent pentru programul
de studiu care cuprinde
disciplina repetata (Anexa 1).
Taxa aferenta unui credit =
(0,16*A+B)/120, unde
A = suma alocata prin FB pe
SEU în anul financiar precedent
(cf. contract institutional);
B = taxa de scolarizare aferentă
anului curent pentru programul
de studiu care cuprinde
disciplina repetată (Anexa 1).

Taxă cursuri limbă română pentru străini din Uniunea Europeană sau studenți străini CPL (cu
4000 lei/an
plata în lei) / an
XVI. Activități de traducere și consultanță lingvistică desfășurate de Centrul de limbi şi culturi străine SYNERGIA
LINGUARUM
Traducere de texte de specialitate
6-10 Euro/pagina
Traducere de texte literare
(în funcţie de complexitatea
Asistență pentru evaluarea și validarea traducerilor
textului şi de termenele limită)
XVII. Taxa de susținere publică a tezei de doctorat pentru studenții cu taxă
Taxa de studii pentru perioadele de prelungire a studiilor universitare de doctorat ce
depășesc durata de școlarizare
XVIII. Alte taxe
Taxă eliberare set rezumate programe analitice în limba engleză pentru studii universitare de
masterat (2 ani)
Taxă procesare dosar recuperare contravaloare servicii școlarizare
Taxă recuperare la bugetul de stat a serviciilor de școlarizare
Taxe eliberare set rezumate programe analitice/ fișe ale disciplinelor în limba engleză, pentru
studii universitare de licență (4 ani)
Taxa de penalizare pentru intarzierea la plata a taxelor
Taxă procesare și furnizare documente privind informații de interes public, în fotocopie (taxa
reprezintă contravaloarea serviciilor de selecție a documentelor, copiere ca manoperă, hârtie,
tonner, amortizarea echipamentelor etc.)
Evaluarea dosarelor depuse pentru recunoaşterea diplomei și titlului de doctor în științe, a
calității de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate*
Eliberare a duplicatului atestatului de recunoaştere a diplomei și titlului de doctor în științe/a
calității de conducător de doctorat*

5000 lei
400 lei/luna

200 lei
450 lei
Cuantum cfrm. Metodologiei de
calcul a cotravalorii serviciilor de
școlarizare
400 lei
0,1%/zi de intarziere
0,05% X salariul minim pe
economie în vigoare/ pagină
GRATUIT
100 lei
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