
 

 

                                   CERERE CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN AN SUPERIOR LA STUDII DE LICENȚĂ 
 
 
      Către 

U N I V E R S I T A T E A  „ D I M I T R I E  C A N T E M I R ”  D I N  T Â R G U  M U R E Ş  
 

 
Subsemnatul __________________________________________________, student al Universităţii „Dimitrie 

Cantemir” din Târgu Mureş, înscris la Facultatea _____________________, programul de studii 
________________________, nr. matricol_______, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea în anul _________ de studiu, cursuri 
de zi, anul universitar 2021-2022, declarând că am luat la cunoştinţă următoarele: 

a) taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de 3.600 lei și se se poate achita în 6 rate egale, 

respectiv câte 600 lei/rată. 

b) achitarea taxelor de şcolarizare se va face eşalonat, la casieria Universităţii, după cum urmează: 

- rata   I. - până la 30 septembrie 2021 pentru anul II-IV; 
- rata  II. - până la 29 octombrie 2021; 
- rata III. - până la 26 noiembrie 2021; 
- rata IV. - până la 28 februarie 2022; 
- rata  V. - până la 31 martie 2022; 
- rata VI. - până la 29 aprilie 2022; 

c) taxele de şcolarizare sunt stabilite de conducerea Universităţii potrivit normelor şi relementărilor sale interne; 
d) neplata unei rate din taxa de şcolarizare atrage după sine neprimirea la examene şi perceperea unei penalităţi de 

întârziere de 0,25% /zi de întârziere din suma datorată, începând cu data scadenţei până la achitarea integrală a debitului; 
e) neplata a două rate succesive ori desfăşurarea unor activităţi contrare Cartei şi altor reglementări interne ale 

Universităţii poate determina exmatricularea; 
f) despre introducerea sistemului de credite transferabile, modul de aplicare a acestui sistem şi modalităţile de 

absolvire a studiilor, respectiv despre introducerea anului de lichidare ca an cu plată; 
g) în situaţia întreruperii studiilor, indiferent de motiv, taxele și orice alte sume plătite de student Universității nu se 

restituie; 
h) taxa de şcolarizare nu cuprinde taxele ori impozitele, stabilite prin diverse acte normative, care nu au fost avute în 

vedere la data înregistrării prezentei cereri. În cazul în care, pe parcursul anului universitar, intervin astfel de taxe/impozite 
ori modificări ale acestora, stabilite prin acte normative emise înainte sau după semnarea prezentei convenţii, taxa de 
şcolarizare se majorează corespunzător prin hotărâri ale Consiliului de Administrație al Universităţii; 

i) că, pentru toate examenele susţinute în sesiuni de restanţă sau reexaminare se achită taxe separate, în cuantumul 
stabilit prin hotărârea Senatului Universităţii; 

Faţă de cele de mai sus, mă angajez: 
- să respect Carta Universitară şi Regulamentele interne ale Universităţii şi să mă preocup de însuşirea temeinică a 

cunoştinţelor necesare exercitării profesiei alese; 
- să achit taxele de şcolarizare în condiţiile şi la termenele stabilite, conform celor de mai sus; 
- ca, în cazul retragerii, exmatriculării ori a nepromovării examenelor să nu am nici o pretenţie patrimonială faţă de 

Universitate. 
Prin semnarea prezentei solicitări am luat la cunoștință și sunt de acord : 

- să-mi comunic numărul de telefon mobil propriu și adresa de poștă electronică personală, necesare pentru înmatriculare, 
înscrierea în sistemele de învățare online, ofertele școlare etc; 

- să fiu cuprins în evidențele școlare (cataloage, liste de prezență etc) care să fie afișate la avizier ori publicate pe site; 
- ca eventualele imagini/poze/înregistrări în care apar să fie folosite cu titlu gratuit pe site-ul ori paginile de socializare ale 

instituției.  

Prezenta cerere de înmatriculare are caracterul unei convenţii de şcolarizare direct şi liber negociată de părţi, fiind 
completată în două exemplare originale, din care unul este remis solicitantului, azi, __________________. 
 
Numele și semnătura ________________________________ 
 

 
Confirm că, in conformitate cu sistemul de credite transferabile, studentul a promovat anul de studiu anterior. 

Secretar facultate____________                   Semnătura persoanei care a preluat cererea _______________ 


