ANEXA 1

LISTA TAXELOR
APLICATE IN ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI VALABILE
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

I. Taxe pentru înscrierea la concursurile de admitere
Pentru candidaţii proveniţi din România şi din alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene:
Programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu 100 lei (primele
frecvenţă (sunt incluse primele două opţiuni); mai mult de două opţiuni
două opțiuni);
40 lei/opţiune
Programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu
125 lei
frecvenţă redusă şi la distanţă (indiferent de numărul opţiunilor solicitate de către
candidat)
125 lei
Anul pregătitor pentru învățarea limbii române
Programele de studii universitare de masterat
250 lei
Programele de studii universitare de masterat organizate de către Bucharest Business
300 lei
School
Programele de studii universitare de doctorat
500 lei
Pentru candidaţii proveniţi din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene
300 euro
Programele de studii universitare de licenţă
300 euro
Anul pregătitor pentru învățarea limbii române
Programele de studii universitare de masterat
400 euro
Programele de studii universitare de doctorat
560 Euro
Alte programe de studii
125 lei
Programe de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă
125 lei
Programe de formare profesională a adulților

II. Taxe de școlarizare pentru studii universitare de licență
a. Anii I-III de studii universitare de licență, cu frecvență pentru studenții
din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană
b. Anii I-III de studii universitare de licență, la distanță sau cu frecvență
redusă, pentru studenții din România și din alte state membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană

An I 4.000 lei/an
universitar
An II,III 3.500 lei/an
universitar
An I 3.500 lei/an
universitar
An II,III 3.200 lei/an
universitar

c. Anii I-III de studii universitare de licență, cu frecvență, pentru studenții

An I 2.700 euro/an
universitar (300
din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic
euro/lună)
European sau din Confederația Elvețiană
An II,III 2.250 euro/an
universitar
(250 euro/lună)
d. Anii I-III de studii universitare de licență, la distanță sau cu frecvență
An I 900
redusă, pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene,
euro/an
ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
universitar (100
euro/lună)
AN II,III 750 euro/an
universitar
(83 euro/lună)
e. Anul suplimentar la studii universitare licență, cu frecvență, cu frecvență
625 lei taxă
redusă sau la distanță, pentru studenții din România și din alte state membre
de înscriere pentru
anul suplimentar
ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din
400 lei/evaluare
Confederația Elvețiană1
f. Anul suplimentar la studii universitare de licență, cu frecvență pentru An I 300 euro taxă de
înscriere pentru anul
studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spa țiului
suplimentar
Economic European sau din Confederația Elvețiană
300 euro /evaluare An
II,III 250 euro taxă de
înscriere pentru anul
suplimentar
250 euro /evaluare
g. Anul suplimentar la studii universitare licență cu frecvență redusă sau
300 euro taxă de
la distanță, pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii
înscriere pentru anul
suplimentar
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
300 euro /evaluare
h. Verificarea suplimentară a lucrărilor de licență, prin soft-ul de
50 lei
identificare a similitudinilor
Obs.: Studenții cetățeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiți de taxa de școlarizare doar
pentru durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile normale.
III. Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat
a. Anii I-II de studii universitare de masterat, cu frecvență, pentru studenții
din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană.
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An I 5.000 lei/an
universitar
An II 4.500 lei/an
universitar

Pentru punctele e, f si g Cap II, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar.
Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului.
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b. Anul I-II studii universitare de masterat, cu frecvență, pentru cetățeni
din state care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spațiul Economic
European și Confederația Elvețiană, inclusiv la programele prezentate la
litrele c, f, g și j
c. Anii I și II la programul de masterat internațional „Contabilitatea
afacerilor (în limba engleză)”

d. Programul de masterat „MBA Româno-Canadian (în limba engleză)”
e. Anii I și II la programul de masterat „MBA româno-german Management
antreprenorial" - în limba germană”
f. Anii I și II la programul de masterat „Tehnici actuariale” 2

g. Anul I la programul de masterat „Comerț Exterior”
h. Anii I și II la programul de masterat „Antreprenoriat și administrarea
afacerilor în domeniul energiei, cu predare în limba engleză”
i. Anii I și II la programul de masterat “MBA Româno-Francez INDE” – în
limba engleză (forma de învățământ cu frecvență)

j. Anul I la programul de masterat “MBA Româno-Francez INDE” – în
limba engleză (forma de învățământ cu frecvență redusă)
k. Anul I și II la programul de masterat Business Services

l. Anul suplimentar la studii universitare de masterat pentru studenții din
România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European sau din Confederația Elvețiană3

2
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An I 3.600 euro/an
universitar
(400 euro/lună)
An II 2.700 euro/an
Universitar
(300 euro/lună)
An I 2.000 euro/an
universitar
An II 1.500 euro/an
universitar
7.500 euro/ an
universitar
An I 4.000 euro/an
universitar
An II 3.500 euro/an
universitar
An I 7.000 lei/an
universitar
An II 6.500 lei/an
universitar
6.000 lei/an
universitar
2.000 euro/an
universitar
An I 3.000 euro/an
universitar
An II 2.500 euro/an
universitar
4.000 euro/an
universitar
An I 7.000 lei/an
universitar
An II 6.000 lei/an
universitar
1.250 lei taxă de
înscriere pentru anul
suplimentar
500 lei/evaluare

Din suma de 7000 de lei, 2000 de lei se virează către instituţia parteneră ASE pentru programul de masterat;
Pentru punctele l si m Cap III, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar.
Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului.
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m. Anul suplimentar la studii universitare de masterat, pentru studenții din
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic
European sau din Confederația Elvețiană

An I 400 euro taxă de
înscriere pentru anul
suplimentar
400 euro /evaluare
An II 300 euro taxă
de înscriere pentru
anul suplimentar
300 euro /evaluare
50 lei

n. Verificarea suplimentară a lucrărilor de disertație, prin soft-ul de
identificare a similitudinilor
Obs.: ASE poate acorda reduceri de taxe cu aprobarea BCA
Obs.: Studenții de la programele de masterat, cetățeni străini pe cont propriu nevalutar sunt scutiți
de taxele de școlarizare doar pentru durata normală de studii și pentru evaluările din sesiunile
normale.
IV. Taxe de școlarizare pentru studii universitare de doctorat
a. Anii I, II și III, pentru doctoranzii din România și din alte state membre
ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din
Confederația Elvețiană
b. Pentru doctoranzii din România și din alte state membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
aflați în perioada de prelungire4
c.4 Pentru doctoranzii din România și din alte state membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
aflați în perioada de grație
d. Anii I, II și III, pentru doctoranzii din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană, pe cont propriu valutar

e. Pentru doctoranzii din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană, aflați în perioada de prelungire
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An I 10.000 lei/an
universitar
An II 8.000 lei/an
universitar
An III 6.500 lei /an
universitar
5.000 lei/an
universitar
2.000 lei/an
universitar

An I 5.000 euro/an
universitar (555
euro/lună)
An II 4.000 euro /an
Universitar (445
euro/lună)
An III 3.150 euro/an
Universitar (350
euro/lună)
2.000 Euro /an
Universitar (225
euro/lună)

Taxa de școlarizare se plătește semestrial. În cazul în care teza de doctorat este depusă pentru susținere până la finalul

semestrului I al anului universitar atunci nu se va mai achita taxa de școlarizare pentru semestrul al doilea ;
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f. Pentru doctoranzii din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană, aflați în perioada de grație

1.000 Euro /an
Universitar (112
euro/lună)

g. Verificarea suplimentară a tezelor de doctorat, prin soft-ul de
identificare a similitudinilor

150 lei

h. Verificarea suplimentară a cărților și articolelor, prin soft-ul de
identificare a similitudinilor

1 leu / pagină

10.000 lei

i. Taxa pentru susținerea tezelor de abilitare 5

V. Taxe de școlarizare pentru anul pregătitor pentru învățarea limbii române
a. Anul pregătitor pentru studenții din state membre ale Uniunii Europene,
4.000 lei/an
universitar
ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană și pentru
românii de pretutindeni
b. Anul pregătitor pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii
2.700 euro/an
universitar (300
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
euro/lună)
Elvețiană, pe cont propriu valutar
c. Anul suplimentar la anul pregătitor pentru învățarea limbii române
625 lei taxă de
înscriere pentru anul
pentru studenții din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
suplimentar
6
400 lei/evaluare
Economic European sau din Confederația Elvețiană
d. Anul suplimentar la anul pregătitor pentru învățarea limbii române
pregătitor, pentru studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană

300 euro taxă de
înscriere pentru anul
suplimentar
300 euro /evaluare

VI. Taxe de școlarizare minime pentru studii postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă
a. Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională
6.000 euro / program
continuă „Managementul Strategic al Ospitalității” (198 de ore)
b. Programul postuniversitar de formare și dezvoltare continuă
“Managementul situațiilor de urgență și a strategiei de continuitate a
afacerii” (180 de ore)
c. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă (91-180 ore)
d. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă (60-90 ore)
e. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională

5.000 dolari / program

3.000 lei / program
2.000 lei / program
1.700 lei / program

continuă (40-59 ore)
5
6

Cadrele didactice, angajate ca titulari ASE, nu plătesc taxa pentru susținerea tezei de abilitare pentru o singură susținere;
Pentru punctele c si d Cap V, Evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea înscrierii în anul suplimentar.
Evaluările semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului.
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f. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă (30-39 ore)
g. Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă (20-29 ore)
h. Anul suplimentar la programele postuniversitare de formare și

1.500 lei / program
900 lei / program
1.250 lei / an

dezvoltare profesională continuă
Obs.: Pentru programele organizate în parteneriat taxele se stabilesc de către CA, dar nu pot fi mai
mici decât cele de la capitolul VI
VII. Taxe de școlarizare minime pentru programe de formare profesională a adulților
a. Programe de formare profesională a adulților (24 ore)
400 lei / program
b. Programe de formare profesională a adulților (48 ore)
700 lei / program
c. Programe de formare profesională a adulților (72 ore)
1.400 lei / program
d. Programe de formare profesională a adulților (144 ore)
2.000 lei / program
Obs: Programele de formare profesională a adulților vor funcționa cu o formație de minimum 28 de
cursanți.
VIII. Taxe de școlarizare pentru programele de formare psihopedagogică organizate în cadrul
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
a.

Nivelul I (studenți înscriși la programul de licență cu frecvență) –
durata studiilor: 3 ani

b.

Nivelul II (destinat studenților de la studiile universitare de
masterat), durata studiilor: 2 ani

c.

Cursul postuniversitar de pregătire psihopedagogică (Nivel I, II),
durata 10 luni
Taxe reevaluare Pentru Nivelul I (licență)
disciplină
Pentru Nivelul II (masterat)

d.

Pentru postuniversitar
Taxe reevaluare
finală

e.

Evaluare finală (Nivelul I, Nivelul II – licență și
masterat)
Evaluare finală (Nivelul I, Nivelul II postuniversitar)

150 lei / disciplină
2.000 lei ( 1.000
lei/an, cu plata în
două tranșe)
2.000 lei
75 lei/ disciplină
75 lei/ disciplină
Nivelul I, II: 75 lei/
disciplină

150 lei
175 lei

Pentru gradele didactice I și II
-

cursurile de pregătire pentru examene de obținere a gradului
didactic II (cursurile sunt facultative)
înscriere la examenele pentru obținerea gradului didactic II
înscriere la probele pentru obținerea gradului didactic I adeverințe (participare probe grade didactice)
6

250 lei
200 lei
200 lei
50 lei

f.

Verificarea suplimentară a a lucrărilor metodico - științifice pentru
acordarea gradului didactic I, prin soft-ul de identificare a
similitudinilor

IX. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor
a. Taxă pentru examenul de licență susținut de absolvenții ASE din an

100 lei

900 lei

suplimentar și din promoțiile anterioare
b. Taxă pentru examenul de disertație susținut de absolvenții ASE din an

1.000 lei

suplimentar și din promoțiile anterioare
c. Taxă pentru examenul de licență pentru cetățenii din afara Uniunii

300 euro

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, susținut
de absolvenți ai programelor de studii universitare de licență, organizate la
forma de învățământ la distanță
d. Taxă pentru examenul de licență pentru cetățenii din afara Uniunii

300 euro

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene,
absolvenți ai ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare
e. Taxă pentru examenul de disertație pentru cetățenii din afara Uniunii

400 euro

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene,
absolvenți ai ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare
f. Taxă pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățenii din statele
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din
Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului român și pe cont
propriu nevalutar7
g. Taxă pentru susținerea tezei de doctorat, pentru cetățenii din afara Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și Confederației
Elvețiene, pe cont propriu valutar
h. Taxă resusținere teză de doctorat, pentru cetățenii din statele membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din
Confederația Elvețiană și cetățenii străini bursieri ai statului român și pe cont
propriu nevalutar
i. Taxă resusținere teză de doctorat, pentru cetățenii pe cont propriu valutar

7

3.000 lei

1.000 euro

6.000 lei

2.000 euro

Personalul din învăţământ şi cercetare plăteşte jumătate din taxa pentru susţinerea tezei de doctorat; Personalul ASE nu
plăteşte taxa pentru susţinerea tezei de doctorat.
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X. Taxe pentru susținerea probelor de evaluare a studenților
a. Evaluările nepromovate sau la care s-a absentat (exceptând cazul în care
studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare semestrului
în care este programată disciplina) de către studenţii de la studii universitare
de licenţă şi masterat, de la studii postuniversitare şi de la programele de
formare profesională a adulţilor8
b. Evaluările disciplinelor de diferență, rezultate ca urmare
a
reînmatriculării, revenirii după întrerupere de studii sau a transferului, de
către studenţii de la studii universitare de licenţă
c. Evaluările disciplinelor de diferență, rezultate ca urmare a reînmatriculării
sau a revenirii după întrerupere de studii, de către studenţii de la studii
universitare de masterat
d. Evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele
de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din România și din alte
state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau
din Confederația Elvețiană
e. Evaluările din sesiunea de reprogramare și de diferență pentru rapoartele
de cercetare doctorală susținute de către doctoranzii din afara Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, pe cont
propriu valutar
f. Disciplina facultativă din curricula de licență
g. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenții străini pe cont
propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I-III de studii universitare
de licență)
h. Evaluările din sesiunile de reprogramare pentru studenții străini pe cont
propriu valutar pentru anul universitar în curs (anii I-II de studii universitare
de masterat)
i. Evaluările de diferență și pentru disciplinele nepromovate din anii
anteriori, pentru studenții străini pe cont propriu valutar din anul II-III de
studii universitare de licență
j. Evaluările de diferență și pentru disciplinele nepromovate din anii
anteriori, pentru studenții străini pe cont propriu valutar din anul II de studii
universitare de masterat
k. Testarea pentru studenții străini a cunoștințelor de limbă (română și
străină) și eliberarea atestatului
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75 lei/evaluare

400 lei/evaluare

500 lei/evaluare

550 lei/evaluare

350 euro/evaluare

100 lei/disciplină
300 euro / 30 zile *
(nr. zile calendaristice
aferente sesiunii de
reprogramare)
400 euro / 30 zile *
(nr. zile calendaristice
aferente sesiunii de
reprogramare)
100 euro/evaluare

125 euro/evaluare

300 euro pentru
studiile universitare
de licență
400 euro pentru
studiile universitare
de masterat

Nu se aplică taxă pentru evaluările la disciplinele la care studenţii au absentat în sesiunea de examinare corespunzătoare

semestrului în care este programată disciplina, conform planului de învăţământ aferent anului universitar în care sunt
înscrişi, la studiile universitare de licenţă şi masterat.
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l. Testarea pentru studenții români a cunoștințelor de limbi străine și
eliberarea atestatului
m. Reevaluările pentru mărire de notă

XI. Taxe pentru transferuri/mobilități definitive și reînmatriculări
a. Transferul/mobilitatea definitivă de la alte instituții de învățământ superior
la ASE
b. Transferul/mobilitatea definitivă studenților străini pe cont propriu valutar
de la alte instituții de învățământ superior la ASE

100 lei / evaluare
50 lei/ evaluare

2.000 lei
500 euro

c. Reînmatricularea la studii universitare de licență pentru studenții din
state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau
din Confederația Elvețiană 9

1.250 lei +
400 lei/evaluare

d. Reînmatricularea la studii universitare de masterat pentru studenții din
state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau
din Confederația Elvețiană

1.250 lei +
500 lei/evaluare

e. Reînmatricularea la programele postuniversitare de formare și dezvoltare
profesională continuă pentru cursanții din state membre ale UE, ale Spațiului
Economic European sau din Conf. Elvețiană
f. Reînmatricularea în anul pregătitor pentru studenții din state membre ale
Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația
Elvețiană10
g. Reînmatriculare pentru studenții străini pe cont propriu valutar, pentru

1.250 lei +
300 lei/evaluare

programele de licență
h. Reînmatriculare pentru studenții străini pe cont propriu valutar, pentru
programele de masterat
i. Reînmatricularea în anul pregătitor pentru învățarea limbii române pentru
studenții din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale
Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană
j. Transferul/mobilitatea definitivă de la ASE către alte instituții de
învățământ superior
k. Taxa de evaluare a dosarelor persoanelor care solicita echivalarea studiilor
efectuate anterior (CRID)

1.250 lei +
300 lei/evaluare
300 euro +
300 euro/evaluare
400 euro +
400 euro/evaluare
300 euro +
300 euro/evaluare
1.000 lei
1.000 lei

Obs.: Transferul de la un program de studiu la altul, care fac parte din același domeniu, între facultățile ASE,
este gratuit.
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Pentru punctele c, d, e și f Cap XI, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea reînmatriculării. Evaluările
semestrului al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului de plată a taxelor.
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Pentru punctul f Cap XI, evaluările semestrului I se plătesc odată cu aprobarea reînmatriculării. Evaluările semestrului
al II-lea se plătesc la începutul acestuia, conform graficului de plată a taxelor.
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XII. Taxe pentru păstrare/arhivare documente
a. Diploma de licență, de master, de doctor, de studii postuniversitare de
specializare/aprofundare, certificate de definitivat, gradul II, gradul I, atestat
de formare continuă a personalului și alte tipuri de diplome, ridicate după 24
luni de la absolvire11
b. Certificat de absolvire a DPPD ridicat după 36 luni de la absolvire
c. Duplicatul diplomei de licență, de master, de doctor, de studii
postuniversitare de specializare/aprofundare, certificatului de definitivat
gradul II;I, certificatului de absolvire a DPPD, atestatului de formare
continuă a personalului și a altor tipuri de diplome
d. Duplicatul suplimentului la diplomă/foii matricole

200 lei

200 lei
200 lei

150 lei
150 lei

e. Foi matricole, suplimente la diplome neînso țite de diplome pentru
absolvenți
f. Programa analitică / fișa disciplinei

50 lei (+1 leu/pag)

g. Adeverințe diverse de la Arhivă, cu excepția adeverințelor necesare la Casa
de pensii

150 lei

h. Situații școlare conținând informații extrase din documente arhivate
i. Corespondența cu alte universități sau instituții care conține documente de
studii, la cererea titularului. Expedierea o face titularul.
j. Verificarea autenticității actelor de studii, solicitată de companiile
specializate în verificarea informațiilor specificate de către absolvenți

200 lei
150 lei
50 lei

Obs.: Situațiile școlare solicitate de absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor până la
data de 30 septembrie a anului universitar în care a fost susținut acesta, se eliberează fără aplicarea vreunei
taxe. Adeverința care atestă calitatea de student în cadrul studiilor universitare de licență, masterat sau doctorat
se eliberează fără aplicarea vreunei taxe.

XIII. Taxe pentru legitimații
a. Duplicatul cardului de student
b. Duplicatul legitimației de călătorie pentru transportul local
XIV. Taxe pentru card/legitimație acces în bibliotecă
a. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală și împrumut la domiciliu
în Biblioteca Centrală și filiale, pentru cadrele didactice asociate
b. Eliberare permis pentru servicii de lectură la sală, pentru utilizatorii externi

c. Viza anuală a permisului, pentru utilizatorii externi
d. Eliberare duplicat permis, pentru utilizatorii externi

25 lei
5 lei

30 lei
1 zi – 5 lei
1 săptămână – 15 lei
1 lună – 25 lei
2-6 luni –40 lei
1 an – 75 lei
75 lei
50 lei

XV. Taxe pentru nerespectarea regulamentului de funcționare a bibliotecii
a. Introducerea și consumul alimentelor și băuturilor în bibliotecă;
b. Nerespectarea curățeniei în incinta spațiilor bibliotecii
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Foaia matricolă/suplimentul la diplomă care însoţeşte diploma se eliberează gratuit.
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100 lei
75 lei

c. Nerespectarea liniștii și ordinii în bibliotecă, inclusiv utilizarea telefonului
mobil în sălile de lectură și studiu

50 lei

d. Deteriorarea publicațiilor (subliniere, notare pe text, extragere de pagini și
orice alte tipuri de deteriorări)

200 lei la care se
adaugă prețul
publicației
În conformitate cu
prevederile Legii
bibliotecilor nr. 334
din 2002, art. 67(2)

e. Pierderea publicațiilor

f. Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de
utilizatori
XVI. Taxe pentru alte servicii - Bibliotecă
a. Scanare
b. Elaborare de bibliografii la cerere

2 lei / publicație / zi de
întârziere

2 lei/pagină
0,5 lei/titlu

Selectarea și listarea titlurilor din catalogul online (pentru utilizatorii
externi)
c. Elaborare de bibliografii la cerere
Selectarea și listarea titlurilor din baze de date științifice (pentru utilizatorii
externi)
d. Împrumut interbibliotecar

2 lei/titlu

Taxe poștale

XVII. Taxe pentru servicii de tipografie
a. Servicii de legătorie și copertare a unei teze de doctorat
20 lei
b. Print copertă – SRA3 250 g/mp
1,50 lei / SRA3
c. Broșură la cald+finisare
1 leu / exemplar
Observație generală:
Taxele de școlarizare se plătesc în două rate egale, în primele trei săptămâni ale fiecărui semestru
universitar.

Președinte Senat,

Rector,

Prof. univ. dr. Pavel Năstase

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor
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