
 
 

 
 

Cod Taxa 

03 Taxă de studii 

15 Taxă susţinere examen/probă de verificare an curent (Restanta I) 

80 Taxă susţinere examen/probă de verificare an curent - sesiunea extraordinară (Restanta II) 

83 Taxa pentru examen nepromovat din anii anteriori ( ECTS ) 

28 Taxă examen de diferenţă 

27 Taxă mărire de notă 

25 Taxă refacere lucrare de laborator (absenţă) 

56 Taxă refacere(absenta)laborator in afara perioadei de desfasurare a activitatii didactice.Farmacie 

49 Taxă eliberare duplicat carnet student 

41 Taxă retragere de la studii, la cerere 

11 Taxă retragere dosar pentru studenţii exmatriculaţi 

16 Taxă mobilitate de la o facultate la alta în cadrul UTM 

14 Taxă mobilitate de la o specializare la alta în cadrul aceleiaşi facultăţi 

17 Taxă mobilitate de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleiaşi facultăţi 

12 Taxă mobilitate de la o alta institutie ( universitate, IOSUD ) 

19 Taxă reînmatriculare pentru foşti studenţi ai UTM 

20 Taxă înmatriculare in an superior pentru foşti studenţi de la alte universităţi 

70 Taxă susţinere examen licenţă  

32 
Taxă întocmire dosar absolvenţi care solicită individual susţinerea examenului de finalizare studii la 
alte universităţi 

71 Taxă susţinere examen licenţă 

44 Taxă susţinere examen de disertaţie 

62 Taxă susţinere portofoliu didactic 

69 Taxă susţinere teze doctorat 

40 Taxa pentru sustinerea tezei de abilitare in cadrul scolii doctorale 

59 Taxa de sustinere a evaluarii finale(examen de certificare) 

07 Taxă întocmire şi depunere dosar MEC 

22 Taxă întocmire şi eliberare adeverinţă în vederea obţinerii Certificatului de Conformitate 

48 Taxă întocmire şi eliberare duplicate acte studii 

47 Taxă pentru întocmire şi eliberare acte studii in regim de urgenta 

58 Taxă eliberare diplomă de studii obţinută anterior intrării în vigoare a Legii 1/2011 

90 Taxă eliberare foaie matricolă cu asimilare credite transferabile - anterior aplicarii ECTS 

18 Taxa eliberare supliment la diploma in format EUROPASS 

43 Taxa realizare transcriere pentru documente privind scolaritatea 

57 Taxa eliberare la cerere, situatie scolara descriptiva ( discipline, note, nr.ore, ECTS ) 

50 Taxă întocmire şi eliberare set de programe analitice/fisele disciplinelor 

51 Taxa pentru transmiterea documentelor solicitate de terti prin servicii specializate de curierat 

 


