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INFORMARE  
cu privire la achitarea taxelor de studii și a taxelor de reexaminare  

 
Taxe de studii 

Studenții  înmatriculați pe un loc cu taxă  trebuie să achite cea de-a doua tranșă din 
taxa de studii,  respectiv a treia, în cazul studenților din anul I de studii, după cum urmează: 

 pentru studenții din anul I de studii: 
o ciclul de studii universitare de licență - a treia tranșă din taxa de studii 

 50% din valoarea taxei -  se achită până la data de 15 martie 2022, de 
către studenții de la învățământul cu frecvență care rămân pe loc cu 
taxă în urma reclasificării pe locuri finanțate de la bugetul de stat și 
pe locuri cu taxă ce va fi efectuată în urma sesiunii de examene B-I; 

 30% din valoarea taxei  - se achită până la data de 15 ianuarie 2022, de 
către studenții de la învățământul cu frecvență redusă. 

o ciclul de studii universitare de masterat - a treia tranșă din taxa de studii - 
30% din valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 2022. 

 pentru studenții din anii II, III și IV ai ciclului de studii universitare de licență, 
respectiv anul II al ciclului de studii universitare de masterat - a doua tranșă 
din taxa de studii - 50% din valoarea taxei - se achită până la data de 15 ianuarie 
2022. 

Cuantumul taxelor de studii aferente anului universitar 2021/2022 sunt: Ciclul de 
licență, anii I și II : 3500 lei; anul III: 3000 lei; Ciclul de master, anii I și II: 4000 lei. 

Taxele pot fi achitate prin intermediul platformei online StudentWeb accesând 
secțiunea Financiar -> Plăți. 

Neplata taxei de studiu în termenele stabilite are ca efect suspendarea producerii 
efectelor juridice - drepturi și obligații - ce decurg din contractul de studii. Astfel, studenții 
care până la data de 15 ianuarie 2022 nu au achitat toate tranșele din taxa de studii 
scadente până la acel moment, în conformitate cu contextul lor educațional, nu vor 
putea susține examenele în sesiunile aferente semestrului I al acestui an universitar, 
nefiind înscriși în cataloagele de examen, contractul de studii fiind suspendat până la 
achitarea tranșelor din taxa de studii restante. 
 
Taxe de reexaminare 
Termenele limită pentru achitarea taxei de reexaminare sunt: 

12.01.2022 - pentru sesiunea A-I (15.01.2022-06.02.2022); 
09.02.2022 - pentru sesiunea B-I (14.02.2022-20.02.2022). 
Pentru susținerea examenelor restante nu este necesară depunerea unei cereri, ci 

doar achitarea taxei anterior menționate. Examenele din anii anteriori pot fi susținute în 
oricare sesiune de examene aferentă semestrului în care se derulează disciplina. 

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de 
reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă sesiune de examene 
din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se 
restituie. 
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Pentru a putea susține examenul de reexaminare, trebuie să aveți îndeplinite 
standardele minimale ce decurg din fișa disciplinei, care să vă permită prezentarea la 
examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat 
disciplina, aceasta trebuie să fie recontractată (cererile de recontractare se pot depune doar 
la începutul anului universitar). 

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină 
aferentă semestrului I, respectiv au achitat taxa de recontractare în termenul stabilit, și 
care au îndeplinit pe parcursul acestui semestru obligațiile și standardele minimale 
menționate în fișa disciplinei, pot susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile 
A-I și B-I la disciplina respectivă. 

 
 


