
Taxe pentru examene şi alte servicii oferite studenţilor, anul universitar 2022-2023 
 
 

Nr. 

crt. 

Tipuri de activităţi Cuatum taxe 

(lei) 

1. Examen de licenţă: 1.100 

2. Examen de licenţă susţinut de absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior la 

facultăţile din cadrul U.C.D.C. 

1.100 

3. Examen de disertaţie 700 

4. Examen – restanţă 150 

5. Examen – reexaminare 150 

6. Examen – credit 150 

7. Examen de diferenţă 150 

8. Repetarea examenului de licenţă cu recunoaşterea probei scrise 500 

9. Eliberare de duplicate ale documentelor(adeverinţă de absolvire, situaţii şcolare) 100 

10. Eliberare programe analitice/fişe discipline: 
- 1 an de studiu 
- 2 ani de studiu 
- 3 ani de studiu 

- 4 ani de studiu 

- o programă analitică (fişa disciplinei) 

 
350 

600 

800 

1000 

25 

11. Pentru întocmirea dosarului absolventului care solicită individual susţinerea 

examenului de licenţă la altă universitate 

700 

12. Transfer – pe bază de puncte – credite: 

-la alte universităţi 

-de la alte universităţi 

 
750 

250 

13. Reînmatriculare / Repetare 250 

14. Eliberare adeverinţă pentru Registrul Comerţului, vize ambasade 50 

15. Eliberare duplicat carnet de student 50 

16. Mărire de notă pentru o disciplină 80 

17. Taxa eliberare recomandare 50 

18. Arhivare dosare/diplome după 24 luni de la absolvire 250 

19. Duplicat legitimaţie de călătorie 50 

20. Eliberare evidenţe- documente din arhivă 70 

21. Eliberare duplicat adeverinţă de finalizare a studiilor de licenţă/disertaţie 50 

22. Eliberare situaţie şcolară pentru absolvenţii care nu au susţinut examen de finalizare a 

studiilor 

250 

23. Eliberare situaţie şcolară pentru 1 sau 2 ani 200 

24. Eliberare situaţie şcolară pentru mai mult de 2 ani 250 

25. Eliberare adeverinţă achitare taxă şcolară 15 

26. Eliberare adeverinţă absolvenţilor care nu au susţinut examen de finalizare a studiilor 50 

27. Taxă pentru deteriorarea cărţilor şi a altor publicaţii (sublinieri, notări de text, tăieri sau 

rupturi de foi, etc) 

50 

28. Eliberare foaie matricolă cu numărul de credite pentru fiecare disciplină 250 

29. Taxă înscriere an suplimentar 100 

 


