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D E C I Z I A  Nr. 133/15.06.2021 

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 aprobate de Senat în data de 19.04.2019,  hotărârea Consiliului 

de Administrație din  16.02.2021, hotărârea Senatului din 26.02.2021, ordinul M.E.C. 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 2021/2022 se stabilesc următoarele taxe:  

  

A. TAXE DE ŞCOLARIZARE 
 

A1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU FRECVENȚĂ 

 

Facultatea de Agricultură: 

- Specializările: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor  

şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară   - 3.500 lei 

- Specializarea Ingineria și managementul afacerilor agricole   - 3.700 lei  

- Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole,  

Protecţia consumatorului şi a mediului     - 4.450 lei 

- Specializarea Biologie       - 3.500 lei 

Facultatea de Horticultură 

- Specializările: Horticultură; Peisagistică     - 3.500 lei  

               Ingineria mediului      - 3.500 lei 

    Biotehnologii agricole     - 3.500 lei 

Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare       

- Specializarile: Zootehnie; Piscicultură     - 3.500 lei 

- Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism   - 3.700 lei 

- Controlul şi expertiza produselor alimentare     - 4.450 lei 

Facultatea de Medicină veterinară       - 6.250 lei 

Susţinerea examenului de diplomă/licenţă (absolvenţi care au studiat cu taxă,  

de la toate facultățile și specializările)       -     550 lei 

Taxa pentru programul în limba engleză, la Facultatea de Medicină Veterinară -  4.500 euro/an 

Taxa pentru susținerea examenului de licență pentru programul de studii în  

limba engleză la Facultatea de Medicină Veterinară    -   320 euro 

Taxe de şcolarizare în valută, pentru cetăţenii din state terţe care studiază pe cont propriu valutar: 



 

2 
 

- Facultățile de Agronomie, Horticultură, Zootehnie,    - 300 euro/lună 

- Medicină Veterinară        - 395 euro/lună 

Taxa pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru cetățenii care studiază pe 

cont propriu valutar:        

- Domeniul Științe inginerești, Biologie      - 270 euro 

- Domeniul Medicină Veterinară       - 320 euro 

 

Pentru toate facultățile, specializările și Școlile doctorale: 

- 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 

 Pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar   - 300 Euro 

Plata taxelor pentru studenții înmatriculați în anul I, studii de licență, se va face astfel: 

Tranșa I se va achita la încheierea contractului de studii în urma concursului de admitere: 

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Biotehnologii, Zootehnie, Biologie -   950 lei  

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         - 1.000 lei 

- Domeniul Ingineria mediului       -   950 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare     - 1.266 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară      - 1.875 lei 

Tranșa a II-a se va achita în în primele 2 săptămîni de la începerea anului universitar: 

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Biotehnologii, Zootehnie, Biologie - 845 lei 

- Domeniul Ingineria mediului       - 845 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         -   888 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare        - 1.015 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară         - 1.565 lei 

Tranșa a III-a se va achita înainte de sesiunea din ianuarie-februarie, în următorul cuantum: 

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Biotehnologii, Zootehnie, Biologie - 1.250 lei 

- Domeniul Ingineria mediului           - 1.250 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         -  1.332 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare     -  1.693 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară       -  1.875 lei 

Tranșa a IV-a se va achita în primele 10 zile ale semestrului al doilea, în următorul cuantum:  

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Biotehnologii, Zootehnie, Biologie -    455 lei 

- Domeniul Ingineria mediului        -    455 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală        -    480 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare        -    476 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară         -    935 lei 

 

Plata taxelor de studii pentru anii II-IV-VI studii de licență, se va face în 3 tranșe astfel:   

 

Tranșa I se va achita în primele 2 săptămâni de la începerea anului universitar, în următorul 

cuantum: 
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- Domeniile Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Biologie   - 1.750 lei  

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         - 1.850 lei 

- Domeniul Ingineria mediului       - 1.750 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare     - 1.950 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară      - 3.125 lei 

Tranșa a II-a se va achita înainte de sesiunea de iarnă, în următorul cuantum: 

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Biologie   - 1.050 lei 

- Domeniul Ingineria mediului       - 1.050 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         -  1.110 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare        -  1.610 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară         -  1.875 lei 

Tranșa a III-a se va achita se va achita primele 10 zile ale semestrului al doilea, în următorul 

cuantum: 

- Domeniile Agricultură, Horticultură, Zootehnie, Biologie   -    700 lei 

- Domeniul ingineria mediului           -    700 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală         -    740 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare     -    890 lei 

- Domeniul Medicină Veterinară       - 1.250 lei 

 

A2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT CU FRECVENȚĂ 

 

Facultatea de Agricultură 

- Domeniul Agronomie        - 3.625 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură 

și dezvoltare rurală        - 3.625 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare     - 3.750 lei 

- Domeniul Biologie        - 3.250 lei 

Facultate de Horticultură        - 3.625 lei 

Facultatea de Zootehnie        - 3.625 lei 

 

Pentru toate facultățile și specializările: 

- Taxa de înmatriculare                     -    100 lei 

- Taxa de reînmatriculare                  -    300 lei 

Susţinerea examenului de disertație (absolvenţi care au studiat cu taxă)   -    350 lei       

- Domeniul Ingineria mediului          -    365 lei 

- Domeniul Inginerie și management în agricultură şi  

dezvoltare rurală        -    390 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare        -    380 lei 

 

Pentru studenții înmatriculați în anul I, plata taxelor se va face pe tranșe, astfel: 

Tranșa I se va achita la încheierea contractului de studii, în urma concursului de admitere: 

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

şi dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie           -  1.000 lei  

- Domeniul Biologie        -     900 lei 
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- Domeniul Ingineria produselor alimentare         -  1.060 lei 

Tranșa a II-a se va achita în primele 2 săptămîni de la începerea anului universitar: 

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

şi dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie            - 750 lei 

- Domeniul Biologie        - 650 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare         - 810 lei 

Tranșa a III-a se va achita înainte de sesiunea din ianuarie-februarie, în următorul cuantum: 

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

şi dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie            -  1.315 lei 

- Domeniul Biologie        -  1.200 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare         -  1.315 lei 

Tranşa a IV-a se va achita în primele 10 zile ale semestrului II, în următorul cuantum:  

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

și dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie            -  560 lei 

- Domeniul Biologie        -  500 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare           -  565 lei 

 

Pentru studenții înmatriculați în anul II, plata taxelor se va face în trei tranșe, astfel: 

Tranșa I se va achita în primele 2 săptămîni de la începerea anului universitar: 

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

şi dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie           - 1.812 lei  

- Domeniul Biologie        - 1.625 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare         - 1.875 lei 

Tranșa a II-a se va achita înainte de sesiunea din ianuarie-februarie, în următorul cuantum: 

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

şi dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie            - 1.088 lei 

- Domeniul Biologie        -    975 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare         - 1.125 lei 

Tranşa a III-a se va achita primele 10 zile ale semestrului al doilea, în următorul cuantum:  

- Domeniile Agricultură, Inginerie şi management în agricultură  

și dezvoltare rurală, Horticultură, Zootehnie           - 725 lei 

- Domeniul Biologie        - 650 lei 

- Domeniul Ingineria produselor alimentare           - 750 lei  

-  

Pentru toate facultățile și specializările: 

- 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 

 Pentru cetățenii care studiază pe cont propriu valutar   - 300 Euro 

 

A3. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT  

I.  Înscrierea la doctorat                -     150 lei 

II. Taxa de înmatriculare        -     100 lei 

III. Pentru studii doctorale cu taxă: 

a. învățământ cu frecvență cu taxă: 

   - taxa de școlarizare               -  12.000 lei 
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- susținerea tezei de doctorat       -    2.500 lei 

b. învăţământ cu frecvenţă redusă cu taxă: 

- taxa de şcolarizare                -  9.940 lei 

- susținerea tezei de doctorat              -  2.500 lei 

IV. Susţinerea tezei de doctorat pentru doctoranzii cu frecvenţă care au depăşit perioada  

legală de elaborare a tezei de doctorat      - 2.500 lei 

        

V. Susţinerea tezei de abilitare                -  5.000 lei 

- pentru candidaţi din USV/USAMV Iaşi      -  2.500 lei 

 

A4. SEMINAR PEDAGOGIC 

Frecventarea seminarului pedagogic de către studenți : 

– studenți cu frecvență          gratuit 

– studenți cu taxă:       - 200 lei/an 

Frecventarea seminarului pedagogic de către absolvenți  

- Nivelul I       -  2.250 lei (250 lei/disciplină) 

- Nivelul II       -  1.750 lei (250 lei/disciplină) 

(exceptați de la taxă, masteranzii USV care au absolvit Nivelul I) 

- taxă de refacere seminare       -  50 lei/oră lei 

- taxă de înscriere        -  50 lei 

Colocviul de admitere la gradele didactice I, II       - 250 lei 

 

A5. ALTE TAXE 

I. Eliberare acte studii: 

- Foaie matricolă/supliment la diplomă - duplicat      - 100 lei 

- Foaie matricolă/supliment la diplomă - la cerere        - 100 lei 

- Diplome, certificate etc. – duplicate                - 100 lei 

- Situaţie şcolară - la cerere         - 100 lei 

- Adeverinţă de autentificare a actelor de studii     -   30 lei 

- Certificat de studii universitare de licenţă (la cerere)     - 100 lei 

- Broşura cu programe analitice – la cerere       - 300 lei  

II. Proces didactic 

       - Repetarea examenelor nepromovate:  

- Primele două sesiuni ordinare      gratuite 

- 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 

- Examen de diferenţă         - 15 lei 

- Refacerea lucrărilor practice         - 50 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 

Carnet de student – duplicat            - 50 lei 

Legitimaţie de student – duplicat            - 20 lei  

III. Înscrierea la concursuri didactice : 

- Asistent            - 50 lei 
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- Şef de lucrări            - 100 lei 

- Conferenţiar            - 150 lei 

- Profesor            - 300 lei 

 

IV. Bibliotecă: 

- Taxă pentru întârziere (nerestituirea la timp a publicaţiilor  împrumutate)   -   7 lei/săpt 

- Duplicat permis              - 25 lei 

- Taxă permis pentru utilizatori nespecifici  (din afara universităţii) : 

 -  o lună        - 35 lei 

- trei luni       - 100 lei 

-     Viză pentru utilizatorii nespecifici                                        - 20 lei/lună 

- Taxe pentru scanarea documentelor proprietatea Bibliotecii U.S.A.M.V. Iași, 

pentru utilizatorii nespecifici: 

Documente vechi   - 6 lei/imagine 

Manus cris  - 10 lei/imagine 

Monografie  - 2 lei/imagine 

Prelucrare imagine - 15 lei/oră   

 

Art. 2.  - Taxele intră în vigoare începând cu semestrul I, anul univ. 2021/2022. 

Art. 3.  -   Neplata taxei de studii în termen de 15 zile de la data scadentă duce la 

exmatricularea studentului. 

Art. 4. – Prezenta decizie s-a emis în 8 exemplare, trimise la: facultăți, Serviciul Financiar- 

Contabilitate, Serviciul Social și Rectorat 

     

 

     

          R E C T O R, 

        Prof. univ. dr. Gerard JITĂREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


