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Nr. 
crt. 

Taxa Valoarea Observaţii 

1. Taxa de înmatriculare 40 lei 
Se plăteşte pentru 
înmatriculare în caz de 
transfer 

2. Taxa de reînmatriculare 100 lei  

3. 
Taxa de reluare a studiilor 
după întrerupere 

20 lei 
 

4. Taxa de penalizare 

 Pentru debite mai mici de 100 lei, 
penalizarea este de 10 lei 

 Pentru debite mai mari de 100 lei, 
penalizarea este de 15% din 
valoarea taxei fara a depasi 150 lei 

Se plăteşte pentru 
neachitarea debitelor 
în termenele fixate 

5. 

Taxa pentru susţinere a 
examenelor/colocviilor/ 
proiectelor în cadrul 
programării 3 

25 lei 

 

6. 
Taxa de recuperare a lucrărilor 
de laborator 

5 lei / oră 

Se plăteşte pentru 
recuperările efectuate 
doar în şedinţele 
speciale de recuperare 

7. 

Taxa pentru recuperarea 
dosarului cu acte personale, 
neridicat de la secretariatele 
facultăţilor 

10 lei 
Se aplică după 6 luni de 
la absolvire 

8. 
Taxa pentru eliberare 
programe analitice 

 200 lei – în regim normal 
 300 lei – în regim de  urgenţă 

 

9. 
Taxa pentru eliberare 
duplicate acte de studii 

80 lei 
 

10. 
Taxa pentru eliberarea de 
adeverinţe de fost student al 
UPT     ' 

10 lei 

Adeverinţe eliberate, 
necesare pentru 
publicarea pierderii 
actelor de studii în MO 
al României, pentru 
pensionare 

11. 
Taxa pentru eliberarea foilor 
matricole / supliment diplomă 

 20 lei – în regim normal 
 40 lei – în regim de urgenţă 

 

12. 
Taxa pentru eliberarea în 
regim normal a diplomei şi foii 
matricole 

 50 lei - diplomă 
 20 lei - foaie matricolă 

 

13. 
Taxa pentru eliberarea în 
regim de urgenţă a diplomei şi 
foii matricole 

 100 lei - diplomă 
 40 lei - foaia matricolă 

 

 

 


