
 
 

 

DECIZIA 

CONSILIULUI FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE POLITICE 

privind taxele de școlarizare în anul universiatr 2021/2022 

 

Nr.  210 / 15 07 2021 

 

 

 

Taxele se achită în conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 25 din 19.03.2021 

Taxele de școlarizare aferente anului universitar 2021/2022 sunt: 

 

 

ANUL I licență 

Taxa de şcolarizare este de 3500 lei și se plăteşte în trei tranşe după cum urmează: 

a) prima tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna octombrie 2021; 

b) a doua tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna ianuarie 2022;      

c) a treia tranşă (1100 lei) se plăteşte în luna mai 2022. 

 

 

ANUL II licență 

Taxa de şcolarizare este de 3500 lei și se plăteşte în trei tranşe după cum urmează: 

a) prima tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna octombrie 2021; 

b) a doua tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna ianuarie 2022;      

c) a treia tranşă (1100 lei) se plăteşte în luna mai 2022. 

 

 

ANUL III licență 

Taxa de şcolarizare este de 3500 lei și se plăteşte în trei tranşe după cum urmează: 

a) prima tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna octombrie 2021; 

b) a doua tranşă (1200 lei) se plăteşte în luna ianuarie 2022;      

c) a treia tranşă (1100 lei) se plăteşte în luna mai 2022. 

 

 

ANUL I master 

Taxa de şcolarizare este de 4000 lei și se plăteşte în trei tranşe după cum urmează: 

a) prima tranşă (1300 lei) se plăteşte în luna octombrie 2021; 

b) a doua tranşă (1300 lei) se plăteşte în luna ianuarie 2022;      

c) a treia tranşă (1400 lei) se plăteşte în luna mai 2022. 

 

 

ANUL II master 

Taxa de şcolarizare este de 4000 lei și se plăteşte în trei tranşe după cum urmează: 

a) prima tranşă (1300 lei) se plăteşte în luna octombrie 2021; 

b) a doua tranşă (1300 lei) se plăteşte în luna ianuarie 2022;      

c) a treia tranşă (1400 lei) se plăteşte în luna mai 2022. 

 

DPPD 

Nivelul I (studii universitare de licență) - 900 lei 

Nivelul II (studii universitare de master) - 900 lei 

Nivelul I (postuniversitar) - 2000 lei 

Nivelul II (postuniversitar) - 2000 lei 



 
 

 

Cuantumul taxelor de admitere, înscriere, restanţă/reexaminare, mărire de notă, licenţă/disertaţie 

sunt: 

1.   Taxă de admitere IF               80 lei    

2.   Taxă de înmatriculare IF         100 lei   

3.   Taxă de restanţă/reexaminare IF**        40 lei 

4.   Taxă pentru mărirea notei IF                      20 lei 

5.   Taxă pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie IF    200 lei 

6.   Taxă de repetare a examenului de licenţă/disertaţie IF                200 lei 
**) În cazul neprezentării la restanţe/ reexaminări, chitanţa justificativă nu este valabilă şi la următoarea sesiune de 

restanţe/ reexaminări. 

 

Contravaloarea altor servicii prestate de SNSPA către candidaţi sau studenți,  se achită în 

conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 25 din 19.03.2021. 

 

- Studenții din anul terminal vor putea susține examene de restanță și în luna septembrie. În 

acest caz se va achita taxa de restanță în valoare de 40 lei/disciplină, la licență, respectiv 

80 lei/disciplină, la master. 

 

- În cazul studenților care solicită prelungirea școlarității, pentru recuperarea unui număr 

mai mic de 60 credite, plata restanțelor din anii I, II și III licență și anii I și II master, se 

calculează după cum urmează: 

 

Taxa anuala de școlaritate / numărul total de credite pe an  x  numărul de 

 credite alocat disciplinei. 

 

- În cazul studenților care solicită prelungirea școlarității, și au de recuperat un număr mai 

mare de 60 de credite, se va achitat taxa de scolarizare integral. În acest caz plata 

restanțelor din anii I, II licență și anul I master, este de 40 lei, respectiv 80 lei. 

 

 

 

                    

DECAN, 

 

Conf. dr. Cristian PÎRVULESCU 

 
 


