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Nr. 
crt. 

Denumire taxă Taxa în lei 
de achitat 

1.  Taxă înscriere admitere la studii de licenţă şi master 200 
2.  Taxă analiză dosar admitere cetăţeni străini (inclusiv cetăţenii moldoveni) 250 
3.  Taxă procesare dosar pentru obținerea atestatului de echivalare a diplomei 250 
4.  Taxă înscriere admitere la studii de doctorat 1500 
5.  Transfer la alte universităţi / eliberare dosar 1000 
6.  Transfer de la alte universităţi 500 
7.  Transfer în interiorul universității 250 
8.  Reluare studii 300 
9.  Reînmatriculare 300 
10.  Reprogramare examen (Reexaminare) 200 

11.  

Taxă susţinere examen de licenţă:  
 DREPT 
 ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERLOR 
 RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE  

 
1500 
1500 
1500 

12.  Eliberare dosar licenţă (pentru înscrierea la alte universităţi) 1000 
13.  Taxă verificare suplimentară antiplagiat lucrare disertație 80 
14.  Susţinere disertaţie  700 
15.  Taxă verificare suplimentară antiplagiat teză doctorală 250 
16.  Susţinere teză doctorat 5000 

17.  

Eliberare programe analitice/ fişe discipline:  
 1 an de studiu sau 2 ani de studiu 
 pentru pachet studiu complet (pentru 3 ani) 
 pentru pachet studiu complet (pentru 4 ani / 5 ani) 
 o programă analitică (fişa disciplinei) 

 
450 
800 
1000 
50 

18.  
Eliberare situaţie şcolară 

 1 an de studiu sau 2 ani de studiu 
 mai mult de 2 ani de studiu 

 
200 
250 

19.  Eliberare situaţie şcolară absolvenţilor care nu au susţinut examenul de 
finalizare studii sau studenţilor exmatriculaţi 

300 

20.  Eliberare foaie matricolă cu precizarea numărului de credite pentru fiecare 
disciplină 

300 

21.  Eliberare adeverinţă cazare cămin 50 
22.  Eliberare adeverinţă de achitare a taxei de şcolarizare 50 
23.  Eliberare adeverinţă autenticitate acte de studii (supliment la diplomă) 50 
24.  Eliberare adeverinţă autenticitate acte de studii (diploma ) 50 
25.  Eliberarea duplicat adeverinţă de finalizare a studiilor (licenţă/master) 50 
26.  Eliberare duplicat diplomă de licenţă /disertaţie/ supliment la diplomă 300 
27.  Arhivarea diplomelor după 18 luni de la absolvire 250 
28.  Eliberare duplicat carnet de student 50 
29.  Eliberare duplicat legitimaţie de călătorie pentru transportul în comun 50 
30.  Eliberare duplicat permis bibliotecă 50 
31.  Evidenţe din arhiva universităţii  100 

32.  Taxă (bibliotecă) pentru pierderea cărţilor şi a altor publicaţii  
(valoarea cărţilor pierdute se va plăti separat, conform prevederilor legale) 

100 

33.  
Taxă (bibliotecă) pentru deteriorarea cărţilor şi a altor publicaţii (sublinieri, 
notări pe text, tăieri sau rupturi de foi, etc.) 
(Cărţile deteriorate major se vor plăti conform prevederilor legale) 

100 

34.  TAXELE DE CAZARE ÎN CĂMINUL STUDENŢESC SUNT FLUCTUANTE, ÎN FUNCŢIE DE 
VARIAŢIA PREŢURILOR LA UTILITĂŢI ŞI SERVICII 

 PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 
Prof. univ. dr. Ion NEAGU 


