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Anexa 6 la Hotărârea Senatului nr. 191 din 22 iunie 2022 

Președintele Senatului UDJG, 

Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

 

 

TAXELE PENTRU SERVICII PRESTATE 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 
 
 

ELIBERĂRI ACTE DE  STUDII ȘI DOCUMENTE UNIVERSITARE 

• Duplicat diplomă licenţă, inginer, absolvire, master 200 lei 

• Duplicat diplomă de doctor 200 lei 

• Duplicat certificate, diplome postuniversitare, atestate 200 lei 

• Supliment/foaie matricolă (anexă la diplomă), foaie matricolă (la cerere) solicitată 
în cazul pierderii, distrugerii sau plastifierii 

100 lei 

• Certificate grade didactice şi definitivat 50 lei 

• Certificat de pregătire pedagogică pentru absolvenţii programului postuniversitar 50 lei 

• Diplomă de conversie profesională, diplomă de specializare postuniversitară, 
certificat perfecţionare, formare continuă, calificare, certificat de atestare a 
competențelor profesionale 

50 lei 

• Acte în regim de urgenţă 200 lei 

• Programe analitice  100 lei 

• Foaie matricolă itinerantă pentru foşti studenţi 50 lei 

• Adeverinţă echivalare vechime 20 lei 

• Adeverinţă atestare acte de studii, echivalare studii, definitivat, grade didactice 50 lei 

• Copii confirmate după diplomă/anexă la diplomă 50 lei / 1 exemplar 

• Atestate Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic 30 lei 

• Copie lucrare licență în format letric 150 lei 

• Copie lucrare licență în format pdf 50 lei 

• Adeverință arhivă 50 lei 

• Certificate de atestare a cunoaşterii limbilor străine:  

- pentru personalul Universităţii şi pentru şomeri 

- pentru studenţii Universităţii 

- pentru studenţi şi elevi 

- pentru cadrele didactice din învăţământul de stat şi cercetare, 

pensionari 

- pentru burse de studiu sau cercetare, înscriere la doctorat, alte 

scopuri ştiinţifice sau educaţionale 

- pentru solicitări în domeniul turismului, dosare de promovare sau 

angajare, alte situaţii 

                  

100 lei 

25 lei 

100 lei 

100 lei 

 

150 lei 

 

200 lei 
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