„Ministerul Educaţiei și Cercetării
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

D E C I Z I A Nr. 337/28.07.2020
Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare, Carta USAMV Iași (art. 50 (g), 88 (e), aprobată de Senat în
27.07.2011 și avizată favorabil prin adresa MECTS prin adresa nr. 50224/06.09.2011, cu
modificările și completările ulterioare, hotărârea Consiliului de Administrație din
22.07.2020, hotărârea Senatului din 27.07.2020, ordinul M.E.C.T.S. nr. 3385 din
03.03.2020 privind confirmarea în funcție, Rectorul Universității de Științe Agricole și
Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași,
D E C I D E:
Art. 1. - Pentru anul universitar 2020/2021 se stabilesc la toți anii de studii, următoarele
taxe pentru Învățământul la Distanță:

Facultatea de Agricultură
Specializarea Agricultură
- 3.900 lei
Specializarea Ingineria și managementul afacerilor agricole/
Inginerie economică în agricultură
- 3.900 lei
Facultatea de Horticultură
- 3.900 lei
Facultatea de Zootehnie
- 3.900 lei
Susţinerea examenului de diplomă
- 550 lei
Taxa de înmatriculare
- 100 lei
Taxa de reînmatriculare
- 300 lei
Taxa de transfer:
- la USAMV Iaşi
- 100 lei
- de la USAMV Iaşi, la alte universităţi
- 150 lei
Tranșa I-a se va achita la încheierea contractului de studii în urma concursului de
admitere, în cuantum de
- 1.950 lei
Tranșa a II-a se va achita înainte de sesiunea de iarnă,
în cuantum de
- 1.950 lei
B. ALTE TAXE
I. Pentru eliberarea actelor de studii:
- Foaie matricolă/supliment la diplomă - duplicat
- Foaie matricolă/supliment la diplomă - la cerere
- Diplome, certificate etc. – duplicate
- Situaţie şcolară - la cerere
- Adeverinţă de autentificare a actelor de studii
- Certificat de studii universitare de licenţă (la cerere)
- Broşura cu programe analitice – la cerere
III. Alte taxe:
- Carnet de student – duplicat
- Repetarea examenelor nepromovate:
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- 100 lei
- 100 lei
- 100 lei
- 100 lei
- 30 lei
- 100 lei
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a II-a repetare (a III-a sesiune ordinară)
- 50 lei
a III-a şi a IV repetare (a IV-a şi a V-a sesiune ordinară)
- 100 lei
Sesiunea deschisă
- 150 lei
Sesiunea specială
- 150 lei
Primele două sesiuni ordinare sunt gratuite
- Examen de diferenţă
- 15 lei
- Refacerea lucrărilor practice
- 30 lei/oră
- Refacerea practicii
- 10 lei/oră
- Atestatul de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională
- 25 lei
- Avizarea atestatului eliberat de o altă instituţie specializată recunoscută
- 10 lei
Taxe Bibliotecă:
- Taxă pentru întârziere (nerestituirea la timp a publicaţiilor împrumutate) - l,5 lei/săpt
- Duplicat permis
- 10 lei
- Taxă permis pentru utilizatori nespecifici (cei din afara universităţii)
- 15 lei/lună;
- 25 lei/3 luni
- Viză pentru utilizatorii nespecifici
- 10 lei
Art. 2. - Taxele intră în vigoare începând cu semestrul I, anul univ. 2020/2021.
Art. 3. – Neplata taxei de studii în termen de 15 zile de la data scadentă duce la
exmatricularea studentului.

R E C T O R,
Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU
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