
 

 

 

                                                                         ANEXA Nr.1 la Decizia nr. 299/19.02.2021 
                                                           

Taxe în LEI pentru anul universitar 2021-2022 
Art. 1 TAXE DE STUDII ÎN LEI 

 

Nr. Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 
Taxa de studii la specializarile: Medicină, Medicină Dentară anul I 

8.500 lei 
 

2 Taxa de studii la specializarile: Medicină, Medicină Dentară anii II-VI 7.500 lei 

3 Taxă de studii la specializarea Farmacie 7.500 lei 

4 Taxa de studii la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anul I 5.500 lei  

5 Taxa de studii la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii II-IV 5.000 lei 

6 Taxa de studii la specializările cu 180 credite (durata studiilor 3 ani) 4.000 lei  

7 Taxa studii - masterat 1.500 lei/semestru 

8 Taxa studii an complementar an terminal pentru specializările Medicina , 
Medicina Dentara și Farmacie (după alinierea la planul de învățământ, cu 
maximum 15 credite restante) 

2.500 lei 

9 Taxa studii an complementar an terminal la specializările cu 240 credite (după 
alinierea la planul de învățământ, cu maximum 15 credite restante) 

1.800 lei 

10 Taxa studii an complementar an terminal la specializările cu 180 credite (după 
alinierea la planul de învățământ, cu maximum 15 credite restante) 

1.500 lei 

 

 Art. 2. Taxele se plătesc conform prevederilor contractului de studii, inclusiv pentru perioadele de practică prevăzute în planurile de 

învăţământ, astfel: 

Tranşa I - maximum 15 octombrie 2021  

Tranşa II - maximum  21 ianuarie 2022 

Tranşa III – maximum  3 iunie 2022 

Art. 3.   Cuantumul tranșelor este: 

• la specializările Medicină, Medicină Dentară anul I: tranșa I – 3000 lei, tranșa II – 3000 lei, tranșa III – 2500 lei. 

• la specializările Medicină, Medicină Dentară anii II-VI și Farmacie: tranșa I – 2500 lei, tranșa II – 2500 lei, tranșa III – 2500 lei 

• la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anul I : tranșa I – 2000 lei, tranșa II – 2000  lei, tranșa III – 1500 lei. 

• la specializările cu 240 credite (durata studiilor 4 ani) anii II -IV : tranșa I – 2000 lei, tranșa II – 1500  lei, tranșa III – 1500 lei. 

• la specializările cu 180 credite (durata studiilor 3 ani): tranșa I – 1500 lei, tranșa II – 1500  lei, tranșa III – 1000 lei. 

Art. 4.  Taxele pentru an complementar an terminal, se plătesc până la 15 octombrie 2021. 

 



 

 

 

Art. 5. TAXE PENTRU DOCUMENTE DUPLICATE 

Nr. Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 Carnet student 20 lei 

2 Legitimaţie student 10 lei 

3 Foaie matricolă 250 lei 

4 Diplomă 250 lei 

5 Cartelă acces în spaţiul universitar 50 lei 

 
 
Art. 6. TAXE ÎN LEI PENTRU PROCESUL DIDACTIC 

Nr. Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 Taxă înmatriculare (include înscrierea, înmatricularea, situația școlară, 
carnetul de student, legitimația de călătorie, înscriere examen licență prima 
sesiune) 

200 lei 

2 Refaceri LP,stagii 20 lei/oră 

3 Examen creditat, examen restanță 30 lei/credit 

4 Examen diferenţă 20 lei/credit 

5 Taxă eliberare diploma alte colegii (publice/private) care au susţinut 
examenul de absolvire la U.M.F."Grigore T.Popa" din Iași 

300 lei 

6 Taxă consultare arhivă 50 lei 

7 Taxă atestat competențe în informatică 100 lei 

8 Atestat competențe lingvistice (cu excepția atestatului pentru examenul de 

admitere, examenul de licență și a atestatului solicitat de cadrele didactice) 

100 lei 

9 Taxă înscriere examen de licenţă, absolvenți  2020 (februarie 2021) 150 lei 

10 Taxă înscriere examen finalizare studii, susţinut în afara celor două sesiuni 
din anul absolvit. 

300 lei 

11 Taxă emitere situație școlară (primul exemplar este gratuit) 150 lei 

 
Art. 7. TAXE ADMITERE - taxe nereturnabile 

Nr.Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 Specializari: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie  400 lei 

2 
Specializări cu 240 (durata studiilor 4 ani) și  
180 credite (durata studiilor 3 ani) 

300 lei 

3 Taxă admitere la masterat 300 lei 

5 
Taxă admitere la doctorat pentru cetățeni români și cetățeni membri ai 
UE,SEE și Confederației Europene 

400 lei 

   



 

 

 

Art. 8. TAXE ÎN LEI PENTRU SPAȚII ÎNCHIRIATE 

Nr. Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 Aula  300 lei/ora minim 3 ore 

2 Amfiteatru cu instalaţie audio-video 200 lei/ora minim 3 ore 

3 Alte spații din Universitate (Săli de curs, laboratoare,holuri) 100 lei/ora minim 3 ore 

4 Camera protocol (cămin) 50 lei/zi / persoană 

5 Casa Buțureanu: 
-               - camera dubla,cu baie proprie 
-               - camera dubla,cu baie in comun 
                - camera single, cu baie in comun 

 
      100 lei/zi 

    80 lei/zi 
    40 lei/zi 

 
 
Art. 9. TAXE BIBLIOTECĂ 

Nr. Crt. Denumire Cuantum taxa 

1 Taxă permis pentru anul universitar 2021-2022: 

- pentru persoane din afara U.M.F. 
100 lei/an sau 25 lei/săpt. 

2 Taxă schimbare permis deteriorat/pierdut (completare date, barcodare, 

plasti fiere) 
15 lei 

3 Taxă barcodare, reînregistrare publicaţie înlocuita (cu publicaţie identica) 10 lei 

4 Amendă întârziere restituire publicaţii împrumutate 1 leu/zi/publicaţie 

5 Taxă elaborare bibliografii la cerere şi salvare pe suport electronic 10 lei/bibliografie 

6 Taxă xerocopiere/tiparire la imprimantă 1 lei/pag A4 

7 Taxă scanare 1 lei/pag A4 

8 Taxă împrumut interbibliotecar intern 20 lei/publicaţie 

 
 
Art. 10. TAXE DOCTORANZI - CETĂŢENI ROMÂNI şi CETĂŢENI UE 

Nr.Crt. Anul admiterii la doctorat Cuantum taxa pentru forma de 
studiu cu frecventa 

Cuantum taxa pentru forma 
de studiu cu frecventa 

Cuantum taxa pentru 
forma de studiu cu 
frecventa redusa 

1 2021/2022   9500 lei 

2 2020/2021   9500 lei 

3 2019/2020   9500 lei 

4 2018/2019   9500 lei 

5 2017/2018   9500 lei 

6 2016/2017 - - 9000 lei 

7 2015/2016 - - 9000 lei 

8 2013/2014, 2014/2015 9000 lei - - 

9 2012/2013 7500 lei - - 



 

 

 

ANEXA Nr.2 la Decizia nr. 299/19.02.2021 
 

Art.1. Taxe în valută pentru anul universitar 2021-2022, pentru cetăţenii NON-UE, astfel: 
 

Studii universitare de licenţă Cuantum taxe de studii 
Taxă studii pentru anul I 7500 euro/an 
Taxă studii pentru anii II-VI 5000 euro/an   
Taxa studii an complementar an terminal (după alinierea la planul de 
învățământ, cu maximum 15 credite restante) 1500 euro 

Taxă studii Balneofiziokinetoterapie – studiu în limba engleză 3000 euro/an 

Alte taxe: 
- examen credit sau diferenţă 80 euro/credit sau diferenţă, 

dar nu mai mult de 500 euro 

   - taxă refaceri LP 10 euro/oră 
-atestat competență lingvistică  75 euro 

- taxă examen de licenţa pentru absolvenţii care susţin licenţa în altă 

sesiune, nu în anul când au terminat 
1000 euro 

Studii postuniversitare 
Masteranzi – taxă studii 2500 euro/an 
- examen dizertatie maşter (august-septembrie) 550 euro /examen 

Rezidenţi – taxă studii 700 euro /lună 

Doctoranzi – taxă studii 700 euro/lună 

 
Art.2. Taxe în valută pentru anul universitar 2021-2022 pentru cetăţenii statelor membre UE, astfel: 

Studii universitare de licenţa Cuantum taxe de studii 
Taxă studii pentru anul I 7500 euro/an 
Taxă studii pentru anii I-VI 5000 euro/an   
Taxa studii an complementar an terminal (după alinierea la planul de 
învățământ, cu maximum 15 credite restante) 1500 euro 

Taxă studii Balneofiziokinetoterapie – studiu în limba engleză 3000 euro/an 

Alte taxe: 

- examen credit sau diferenţă 80 euro/credit sau diferenţă,  
dar nu mai mult de 500 euro 

- atestat competență lingvistică  75 euro 

- taxa examen de licenţă pentru absolvenţii care susţin licenţa în 
altă sesiune, nu  în anul când au terminat 

1000 euro 

-  taxă refaceri LP 10 euro/oră 

Studii postuniversitare 

Masteranzi – taxă studii 2500 euro/an 

- examen dizertaţie master 550 euro /examen 

 Doctoranzi – taxă studii 700 euro/luna 

- colocviu admitere doctorat 100 euro/sesiune admitere 

 

Art.3. Taxele se plătesc conform prevederilor contractului de studii, inclusiv pentru perioadele de practică 

prevăzute în planurile de învăţământ, astfel: 

Tranşa I - maximum 15 octombrie 2021 (anii II-VI - 1500 euro) 

Tranşa II - maximum  12 ianuarie 2022 ( anii II-VI - 1500 euro) 

Tranşa III – maximum  3 iunie  2022 (anii II-VI - 2000 euro) 

Art.4. Studenții admiși în anul I, an universitar 2021-2022, vor achita integral taxa de școlarizare, la momentul  

confirmării locului. 



 

 

 

Art. 5. Taxele pentru anul complementar an terminal se plătesc pana la 15 octombrie 2021. 

 

         ANEXA Nr.3 la Decizia nr. 299/19 .02.2021 
 

 

Cămin Adresa Tarif cazare (lei) 
/ loc / lună 
pentru studenții 
bugetați 

Tarif cazare (lei)/ loc / lună 
pentru studenții cu părinți 
cadre didactice, personal 
didactic auxiliar, orfan de 
unul sau ambii părinți, aflați 
în protecție socială, străini 
bursieri ai statului român, 
studenți fără plata taxelor de 
școlarizare 

Tarif cazare (lei)/ 
loc / lună pentru 
studenții cu taxă 
și alte categorii 

E 1 Str. Codrescu nr.13 280 200 350 

E 5 Str. Gheorghe 
Asachi nr.14 

280 200 380 

1 Mai A Str. Sărărie nr.220 150 gratuit 230 

1 Mai B Str. Sărărie nr.220 370 300 480 

1 Decembrie 
pavilion 9 

Str. Petre Andrei 
nr.9 

200 125 300 

1 Decembrie 
pavilion 10 

Str. Petre Andrei 
nr.7 

200 125 300 

T 22 Complex Tudor 
Vladimirescu 

480 480 480 

C9 – C10 Șoseaua Națională 
nr. 64-66 

- - 500 

  
 
ALTE TARIFE: 

- Tarif cazări ocazionale (cazări admitere, cazări protocol) – 50 lei/pers/zi; 

- Taxă custodie bunuri studenţi în cămine (aparate frigorifice) – 50 lei 

- Regie pentru Bufet:  

o 20% pentru studenţi; 

o 40 % alte categorii (salariaţi Universitate, medici rezidenți) 

 

 


