Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”

ANUNȚ
privind achitarea taxelor în anul universitar 2020/2021
Studenții care au de achitat taxa de înmatriculare, de reînmatriculare, de
şcolarizare, de reexaminare, pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un
program didactic suplimentar față de cel normat (lucrări de laborator, seminarii,
proiecte, etc., potrivit fișei disiplinei), pentru refacerea disciplinelor nepromovate în
vederea susținerii restanțelor, etc, le vor achita: prin transfer bancar, prin intermediul
Internet Banking, la Poșta Română (mandat poștal) etc.
Date transfer bancar:
BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
COD FISCAL: 4701606
NUME STUDENT ȘI OBIECTUL PLĂŢII – se va completa conform exemplelor
următoare:
 Pentru taxa de înmatriculare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa inmatriculare
 Pentru taxa de reînmatriculare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa
reinmatriculare
 Pentru taxa de școlarizare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa scolarizare
 Pentru taxa de reexaminare: NUME STUDENT FICPMCS Taxa reexaminare
(Fizica/CA1/ CF1/FDT1, etc.)
 Pentru taxa pentru refacerea aplicațiilor: NUME STUDENT FICPMCS taxa
refacere laborator/seminarii/ proiect (Fizica/CA1/CF1/FDT1, etc.)
 Pentru taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate: NUME STUDENT
FICPMCS taxa refacere disciplina nepromovata (Fizica/CA1/CF1/FDT1, etc.)
Dovada pentru achitarea taxei se va transmite secretariatul facultatii
(icpm.studenti@tuiasi.ro), iar in cazul taxei de reexaminare și a taxei de refacere
aplicații se va trasmite și cerere de reexaminare respectiv cerere de refacere aplicații,
conform formularelor tip atașate
(cererile vor fi semnate de titularii disciplinelor la secretariat)
Pentru stabilirea numărului de aplicații care sunt necesare de refăcut și a
programului de refacere, studenții vor contacta cadrul didactic titular.
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Cuantum taxe 2020/2021, conform H.S. nr. 81/07.07.2020:
Nr.
crt.

Taxa

Valoarea taxei (lei)

1.

Taxa de școlarizare

2.
3.

Taxa de înmatriculare
Taxa de înmatriculare în urma transferului de la alte
universități
Taxa pentru refacerea unor activități didactice ce necesită un
program didactic suplimentar față de cel normat (L, S, P, etc.)
Taxa pentru refacerea disciplinelor nepromovate
Taxa de reexaminare
Taxa pentru susținerea examenelor de diferență, nenormate
Taxa de reînmatriculare
Taxa pentru reînscriere după întreruperea studiilor
a) din motive medicale
b) din motive personale
Taxa de resusținere a examenului de finalizare a studiilor
Taxa de susținere a examenului de: grad didactic I, grad
didactic II

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Licență – 2500 lei
Master – 3000 lei
30 lei
50 lei
25 lei/oră
50 lei/credit
50 lei/probă
25 lei/probă
200 lei
30 lei
70 lei
100 lei/probă
100 lei
Cuantumul finanțării/student
pentru anul de studii respectiv

Contravaloarea serviciilor de școlarizare
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