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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 121 din data 17 iunie 2013
cu privire la aprobarea unor taxe pentru anul universitar 2013-2014

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în
şedinţa din 17.06.2013,

Hotărăşte:
Art.1 Aprobarea următoarelor taxe pentru anul universitar 2013-2014:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Denumirea taxei
Taxă de înscriere concurs admitere / Taxă înmatriculare în anul I
Taxă an de graţie (an refacere)
Prima reînmatriculare
A doua reînmatriculare
A treia reînmatriculare
Examen de diferenta şi examene creditate
Refacerea lucrarilor de laborator (2h)
Înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la Universitatea din
Piteşti
Taxa de transfer intern de la o specializare la alta în aceeaşi facultate sau de
la o facultate la alta facultate din Universitate sau de la o formă de
învăţământ la alta
Taxa de transfer de la Universitatea din Piteşti la alte universităţi
Eliberare copii acte din arhivă
Taxă întrerupere studii la cerere (pentru studenţii “cu taxă” şi “fără taxă”)
Repetarea examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă/master
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii “cu taxă”
de la specializări acreditate
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
specializări acreditate care au absolvit pe baza legii 84/1995 și pentru
studenții din alte universitați care se înscriu individual.

Anul universitar 2013/2014
(RON)
100/100
150 înscriere şi 30 pentru fiecare
p.c. nepromovat
200
400
600
60
40
100
100
200
10/pagina
200
400
200
1000

Nr.
crt.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Denumirea taxei
Taxă înscriere la examenul de finalizare a studiilor pentru studenţii de la
specializări acreditate care au absolvit și nu au susținut examenul de
finalizare studii în primii trei ani de la absolvire.
Duplicat diploma /certificat
Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă
Eliberare foaie matricolă “LA CERERE”
Eliberare situaţie şcolară, la cerere
Duplicat carnet de student
Taxă eliberare supliment la diplomă la cerere pentru absolvenţi (înainte de
2006)
Taxă eliberare diplomă/certificat în regim de urgenţă
Taxă procesare dosar pentru obţinere viză CNRED pentru absolvenţii altor
universităţi
Taxă programă analitică
Taxă înscriere şi înmatriculare gradul I
Taxă înscriere şi înmatriculare gradul II
Taxă de logistică pentru absolvenții universitaților cu programe autorizate să
funcționeze provizoriu.
Taxă de confirmare a autenticităţii diplomei (începând cu al doilea exemplar
eliberat)
Taxă de confirmare a autenticităţii foii matricole/suplimentului la diplomă
(începând cu al doilea exemplar eliberat)
Taxă de arhivare pentru absolvenţii care nu au ridicat actele studii în maxim
doi ani la susţinerea examenului de finalizare

Anul universitar 2013/2014
(RON)
500
300
100
200 înainte de 1995
100 după 1995
40
40
400
200
50
100
300
160
Minim 400
40
40
200

Art.2 Conducerea executivă şi Directorul general administrativ vor duce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Jr. Doina Moraru

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

