B. TAXE PENTRU ELIBERĂRI DOCUMENTE ȘCOLARE
1

Eliberare duplicate (Pentru refacerea unor acte de studiu ca urmare a constatării, după eliberarea acestora, a
unor greșeli, date incomplete sau eronate, nu se percep taxe)
Duplicat după acte de studiu (diplome de licență/inginer/absolvire, diplome de master,
150 lei/duplicat
diplome de doctor, certificate, atestate)
Duplicate după anexe la actele de studiu (suplimente la diplome, foi matricole)

150 lei/duplicat

Duplicat după adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă/masterat, adeverinţa de
absolvire a modulului psihopedagogic nivel I şi II interni/externi
Duplicate după certificatul pentru obţinerea gradului didactic I şi II
Duplicat carnet de student

100 lei/duplicat
150 lei
50 lei

Duplicat legitimaţie de student / legitimaţie de reducere pentru transport

50 lei

Duplicat certificat de competență lingvistică. Duplicatul se eliberează doar în perioada

100 lei

de valabilitate a certificatului

5

Duplicate sau copii după documentele aflate în dosarul doctorandului sau în dosarele
arhivate privind studiile universitare de doctorat: planului de activitate, procese verbale ale
examenelor/referatelor susţinute, duplicate/copii din arhiva doctorandului
Duplicate după situaţii şcolare sau alte documente eliberate
Eliberare în regim de urgenţă a diplomei de licenţă /absolvire/ de inginer, a diplomei
de masterat, însoţite de anexele aferente (supliment la diplomă, foaie matricolă)
Taxa se aplică în perioada de 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a
studiilor, iar termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de
eliberare în regim de urgenţă.
Eliberarea în regim de urgență este condiționată de primirea formularelor actelor de studii
de la instituția autorizată cu tipărirea lor
Eliberare în regim de urgenţă a diplomei de doctor
Taxa se aplică în perioada de 2 luni de la emiterea ordinului de acordarea a titlului
științific de doctor, iar termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea
cererii de eliberare în regim de urgenţă.
Eliberarea în regim de urgență este condiționată de primirea formularelor actelor de studii
de la instituția autorizată cu tipărirea lor
Eliberare în regim de urgenţă a certificatului pentru parcurgerea programului de
pregătire psihopedagogică însoțit de foaia matricolă
Taxa se aplică în perioada de 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a
studiilor, iar termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de
eliberare în regim de urgenţă.
Eliberarea în regim de urgență este condiționată de primirea formularelor actelor de studii
de la instituția autorizată cu tipărirea lor
Eliberare programe analitice

6

Eliberare plan de învăţământ personalizat

7

Păstrarea şi arhivarea documentelor originale aflate în dosarele absolvenţilor/a
studenţilor exmatriculaţi/a candidaţilor la admitere (acte de studii, certificate etc.)
a) pentru primul an nu se percep taxe
b) pentru următorii 2 ani de stocare
c) peste 3 ani.
Perioadele se calculează de la data examenului de finalizare a studiilor/ a emiterii deciziei
de exmatriculare/a finalizării admiterii până la data cererii de eliberare a documentelor.
Nu se aplică taxe de păstrare și arhivare pentru persoanele care solicită eliberarea
acestora în vederea reluării studiilor/admiterii în cadrul UAB
Eliberarea la cerere a adeverințelor de autenticitate și certificare a actelor de studii
(diplome,
suplimente,
certificate,
foi
matricole)

2

3

4

8
9

Trimiterea în afara tării a scrisorilor de confirmare a studiilor efectuate, a copiilor
certificate conform cu originalele după actele de studiu/anexe ale actelor de studiu/planuri
de învățământ personalizate/programele analitice, solicitate la cerere

20 lei/ pag
100 lei
300 lei

50 lei

100 lei

40 lei + 2 lei/pagină
100 lei

0 lei
50 lei
200 lei

50 lei pentru
fiecare adeverinţă
eliberată
150 lei

