DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
A UNIVERSITĂŢII DIMITRIE CANTEMIR din TÂRGU MUREŞ
nr. 369 din 4 februarie 2022
Subsemnații conf.univ.dr.ing. Alexandru Bogdan Murgu, Președintele Consiliului de Administraţie al
Universităţii Dimitrie Cantemir din Târgu Mureş, împreună cu prof.univ.dr. Mircea Simionescu și ing.
Liliana Carmen Murgu, membrii ai Consiliului de Administrație al Universității Dimitrie Cantemir din
Tîrgu Mureș, în conformitate cu dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi ale Cartei Universitare,
luăm prezenta

DECIZIE
Privitoare la taxele percepute pentru activitățile de secretariat
1.

Dat fiind faptul că la nivelul instituției sunt stabilite, prin diferite acte și decizii ale organelor de

conducere ale Universității, taxe pentru activitățile de secretariat și cele conexe activității de învățământ,
prin prezenta decizie se procedează la unificarea lor în cadrul unui singur document, după cum urmează:

Solicitarea

Suma

1

Eliberare foaie matricolă la cerere

100 lei

2

Eliberare extrase din programa analitică

1 leu / pagină

3

Eliberarea situației școlare

350 lei

4

Recuperarea absențelor la orele de
practică și/sau laborator (provenite din
absențe nemotivate)

50 lei

5

Reexaminări – specializări non medicale

100 lei/ reexaminare I.

Explicații

- Pachet ce cuprinde situația
școlară la zi și programele
analitice ale materiilor studiate
- Taxa este stabilită/oră fizică
- Recuperarea se face în
conformitate cu
programarea efectuată de
cadrul didactic

150 lei/reexaminare II.
200 lei/reexaminare III.
250 lei/sesiune specială
6

Reexaminări – specializări medicale

200 lei/ reexaminare
250 lei/reexminare II

7

Examene și colocvii de diferență
(în caz de transfer)

50 lei

- Medicină Dentară
- BFK
- APS
Pentru fiecare examen,
colocviu ori verificare

8

Reînmatriculare student
exmatriculat/retras

100 lei

9

Transfer de la sau la UDC Târgu Mureş

500 lei

10 Eliberarea unui nou carnet de student
respectiv a unei noi legitimatii de student
(în caz de pierdere)

50 lei

11 Sustinerea examenului de finalizare a
studiilor

1.200 lei – licență

12

300 lei

Eliberarea pachetului de programe
analitice

800 lei - master

13 Adeverinţe pentru absolvenţi privind
atestarea unor date din arhiva Universităţii

50 lei/adeverință

14 Eliberare duplicate acte de studii (diplomă
de licenţă+ foaia matricolă/supliment la
diplomă)

250 lei

15 Eliberare acte justificative pentru
absolvenţi, la solicitarea sau pentru
instituții din străinătate

100 lei

16

Înscrierea candidaților

500 lei - pt specializările
din domeniul medicină
100 lei - pentru celelalte
specializări

17 Înmatriculare studenți/masteranzi/cursanți
postuniversitar
2.

100 lei

Serviciile de mai sus se solicită de către persoanele interesate, taxa achitându-se anticipat la casieria

instituției.
3.

Pentru situații speciale, când taxa se achită prin transfer de la instituții bancare din afara României,

plata se face în moneda euro, la cursul BNR + 2%.
4.

Prezenta decizie se publică pe site-ul instituției și se comunică Secretariatelor și Serviciului

Contabilitate din cadrul Universității.
Consiliul de Administraţie al Universității Dimitrie Cantemir :
- conf.univ.dr.ing. Alexandru Bogdan Murgu
- prof.univ.dr. Mircea Simionescu
- ing. Liliana Carmen Murgu

