„Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
„UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE
„ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ
„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI
“University of Applied Life Sciences and Environment”

D E C I Z I A Nr. 103 /20.07.2015
Având `n vedere prevederile legale în vigoare şi hotărârea Senatului din 17.07.2015, în
baza avizului Senatului din 01.03.2012 [i a confirm\rii `n func]ie prin ordinul M.E.C.T.S. nr.
3480 din 08.03.2012, Rectorul Universit\]ii de {tiin]e Agricole [i Medicin\ Veterinar\ "Ion
Ionescu de la Brad" din Ia[i,
D E C I D E:
A. TAXE DE ŞCOLARIZARE
Art. 1. Pentru studen]ii `nmatricula]i `n anul I de studii, anul univ. 2015/2016 se
stabilesc urm\toarele taxe de [colarizare :
Pentru studii universitare de licen]\
Facultatea de Agricultur\:
Specializ\rile: Agricultur\, Montanologie, Exploatarea maşinilor
şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară
- 2.550 lei
Specializarea Inginerie economic\ `n agricultur\
- 2.750 lei
Specializarea Tehnologia prelucr\rii produselor agricole,
Protecţia consumatorului şi a mediului
- 3.450 lei
Specializarea Biologie
- 2.550 lei
Facultatea de Horticultur\
Specializ\rile: Horticultur\; Peisagistic\
- 2.550 lei
Ingineria mediului
- 2.750 lei
Facultatea de Zootehnie:
Specializarile: Zootehnie; Piscicultur\
- 2.550 lei
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism - 2.750 lei
Controlul şi expertiza produselor alimentare
- 3.450 lei
Facultatea de Medicin\ veterinar\
- 4.500 lei
Susţinerea examenului de diplom\/ licenţă
(absolvenţi care au studiat cu taxă)
- 500 lei
Pentru ~nv\]\mântul la Distan]\:
Facultatea de Agricultur\
Specializarea Agricultur\
- 2.500 lei
- 2.700 lei
Specializarea Inginerie economic\ `n agricultură
Facultatea de Horticultur\
- 2.500 lei
Facultatea de Zootehnie
- 2.500 lei
Susţinerea examenului de diplomă
- 500 lei
- Pentru toate facult\]ile [i specializ\rile:
Taxa de `nmatriculare
- 100 lei
Taxa de re`nmatriculare
- 300 lei
Taxa de transfer:
- la USAMV Iaşi
- 100 lei
- de la USAMV Iaşi, la alte universităţi
- 150 lei
Plata taxelor de studii se va face pe tran[e, astfel:
Tran[a I-a se va achita la `ncheierea contractului de studii `n urma concursului de admitere,
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`n urm\torul cuantum:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 700 lei
Domeniul Biologie
- 700 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltare rurală - 750 lei
Domeniul Ingineria mediului
- 750 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 1.000 lei
Domeniul Medicin\ veterinar\
- 1.350 lei
Tran[a a II-a se va achita până la data de 1 octombrie 2015:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 600 lei
Domeniul Biologie
- 600 lei
Domeniul Ingineria mediului
- 635 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltare rurală - 635 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 750 lei
Domeniul Medicin\ veterinar\
- 1.010 lei
Tran[a a III-a se va achita `nainte de sesiunea de iarn\:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 920 lei
Domeniul Biologie
- 920 lei
Domeniul ingineria mediului
- 990 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltare rurală - 990 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 1.350 lei
Domeniul Medicin\ veterinar\
- 1.630 lei
Tran[a a IV-a se va achita în primele 15 zile ale semestrului al doilea:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 330 lei
Domeniul Biologie
- 330 lei
Domeniul Ingineria mediului
- 375 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltare rurală - 375 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 350 lei
Domeniul Medicin\ veterinar\
- 510 lei
~nv\]\mânt la Distan]\
Tran[a I-a se va achita la `ncheierea contractului de studii `n urma concursului de admitere,
`n urm\torul cuantum:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 1.250 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltate rurală - 1.350 lei
Tran[a a II-a se va achita `nainte de sesiunea de iarn\:
Domeniile Agricultur\, Horticultur\, Zootehnie
- 1.250 lei
Domeniul Inginerie [i management în agricultură şi dezvoltate rurală - 1.350 lei
Susţinerea examenului de diplom\/licenţă
- 500 lei
Pentru studii universitare de masterat
Facultatea de Agricultur\
Domeniul Agronomie
- 2.600 lei
Domeniul Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - 2.600 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 2.700 lei
Domeniul Biologie
- 2.600 lei
Facultatea de Horticultur\, domeniul Horticultură
- 2.600 lei
Facultatea de Zootehnie, domeniul Zootehnie
- 2.600 lei
Pentru toate facult\]ile [i programele de studii
Taxa de `nmatriculare
- 100 lei
Taxa de re`nmatriculare
- 300 lei
Plata taxelor de studii se va face pe tran[e, astfel:
Tran[a I-a se va achita la `ncheierea contractului de studii `n urma concursului de admitere,
`n urm\torul cuantum:
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Domeniile Agricultur\, Inginerie şi management în agricultură
şi dezvoltare rurală, Horticultur\, Zootehnie
- 720 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 740 lei
Tran[a a II-a se va achita la `nceperea anului universitar.
Domeniile Agricultur\, inginerie şi management în agricultură
şi dezvoltare rurală, Horticultur\, Zootehnie
- 520 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 530 lei
Tranşa a III-a se va achita `nainte de sesiunea de iarn\.
Domeniile Agricultur\, Inginerie şi management în agricultură
şi dezvoltare rurală, Horticultur\, Zootehnie
- 960 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 980 lei
Tran[a a IV-a se va achita primele 15 zile ale semestrului al doilea:
Domeniile Agricultur\, Inginerie şi management în agricultură
şi dezvoltare rurală, Horticultur\, Zootehnie
- 400 lei
Domeniul Ingineria produselor alimentare
- 450 lei
Susţinerea examenului de disertaţie
(absolvenţi care au studiat cu taxă)
- 300 lei
Pentru studii universitare de doctorat
I. Înscrierea la doctorat
- 150 lei
II. Pentru studii doctorale cu tax\:
a) `nv\]\mânt f\r\ frecven]\:
- taxa de [colarizare
- 7.950 lei (înmatriculaţi în 2009)
- sus]inerea tezei de doctorat
- 2.500 lei
b) `nv\]\mânt cu frecven]\ cu taxă:
- taxa de [colarizare
- 12.000 lei
- sus]inerea tezei de doctorat
- 2.500 lei
c) învăţământ cu frecvenţă redusă cu taxă:
- taxa de şcolarizare
- 7.950 lei
- sus]inerea tezei de doctorat
- 2.500 lei
- susţinerea tezei de doctorat pentru doctoranzii cu frecvenţă care
au depăşit perioada legală de doctorat
- 2.500 lei
III. Taxa de susţinere a tezei de doctorat pentru doctoranzii admi[i
conf. H.G.37/1999
- 2.500 lei
IV. Susţinerea tezei de abilitare
- 5.000 lei
(Pentru candidaţi din USAMV Iaşi)
- 2.500 lei
Seminar pedagogic
Frecventarea seminarului pedagogic
de c\tre studen]ii cu tax\
- 200 lei/an
Frecventarea seminarului pedagogic de c\tre absolven]i
nivelul I
- 1.800 lei (200 lei/disciplină)
nivelul II
- 1.400 lei (200 lei/disciplină)
taxă de echivalare
75 lei
taxă de înscriere
- 50 lei
Pentru colocviul de admitere la gradele didactice I, II - 250 lei
IV. Taxa pentru programul în limba engleză,
la Facultatea de Medicină Veterinară
- 4.500 euro/an
B. ALTE TAXE
I. Pentru eliberarea actelor de studii
- Foaie matricolă/supliment la diplomă - duplicat
- 100 lei
- Foaie matricolă/supliment la diplomă - la cerere
- 100 lei
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- 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 . Pentru înscriere la:
Concurs pentru postul de:
- Asistent
- 50 lei
- Şef de lucrări
- 100 lei
- Conferenţiar
- 150 lei
- Profesor
- 300 lei
III. Alte taxe
- Carnet de student – duplicat
- 30 lei
- Legitimaţie de student – duplicat
- 20 lei
- Susţinerea examenului de diplomă, licenţă,
absolvire, la cerere
- 500 lei
- Repetarea examenelor nepromovate:
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
- Primele două sesiuni ordinare sunt gratuite
- Reexaminare pentru mărirea notei (a 3-a prezentare) - 25 lei
- Examen de diferenţă
- 15 lei
- Refacerea lucrărilor practice
- 30 lei/oră
- Refacerea practicii
- 10 lei/oră
- Susţinerea examenului de limba română pentru
- 175 Euro
cetăţeni care provin din ţări U.E.
- Atestatul de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională
eliberarea atestatului
- 25 lei
avizarea atestatului eliberat de o altă instituţie specializată recunoscută - 10 lei
Taxe Bibliotecă
-Taxă pentru întârziere (nerestituirea la timp a publicaţiilor
împrumutate)
- l,5 lei/săptămână
- Duplicat permis
- 10 lei
- Taxă permis pentru utilizatori nespecifici
(cei din afara universităţii)
- 15 lei/lună; 25 lei/3 luni
- Viză pentru utilizatorii nespecifici
- 10 lei
Art. 2. Pentru ceilalţi ani rămân în vigoare taxele de studii stabilite în anul
înmatriculării. Taxele se vor achita în 3 tranşe, astfel:
Tranşa I-a, în cuantum de 50% - la începerea anului universitar
Tranşa a II-a, în cuantum de 30 % - înainte de sesiunea de iarnă
Tranşa a III-a, în cuantum de 20 % - în primele 15 zile ale semestrului al doilea.
Art. 3. Taxele prevăzute la cap. B, intră în vigoare începând cu semestrul I, anul univ.
2015/2016.
Art. 4 – Neplata taxei de studii `n termen de 15 zile de la data scadent\ duce la
exmatricularea studentului.
R E C T O R,
Prof. univ. dr. Vasile VÎNTU
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