
Taxe acte de studii 

 

 

Denumire taxă Cuantum taxă 

Foaie matricolă la cerere (foile matricole la cerere se eliberează numai  absolvenţilor din seriile iunie 

1983 – februarie 1994) 

35 lei 

Acte de studii în regim de urgenţă 150 lei 

Diplome de licenţă pentru absolvenţi de învăţămînt privat sau ai altor universităţi care au susţinut 

examenul de licenţă la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

150 lei 

Duplicate ale actelor de studii  100 lei per act 

Duplicate ale actelor de studii, în regim de urgenţă 100 + 50 lei per act 

Adeverinţă de autenticitate (în limba română) 70 lei 

Adeverinţă de autenticitate (în limbile engleză sau franceză) 175 lei 

Acte de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 7 ani până la 10 ani  

 

50 lei 

Acte de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 10 ani până la 20 ani  

 

100 lei 

Acte de studii pentru absolvenţii din promoţiile mai vechi de 20 ani  

 

150 lei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe traduceri 

 
Nr. 

crt 

Denumire taxă Taxă Observaţii 

1.  Traduceri diplome 50 lei Taxa este pentru un exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

2.  Traduceri foi matricole 20 lei /pag. Taxa este pentru un exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 10 lei. 

3.  Traduceri anexa 2 20 lei Taxa este pentru un exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

4.  Traduceri situaţii şcolare 20 lei /pag. Taxa este pentru un exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 10 lei. 

5.  Traduceri programe analitice 20 lei /pag. Taxa este pentru un exemplar.  



Pentru exemplare suplimentare: 35 lei. Pentru traduceri cu un grad 

de dificultate sporit se va aplica o taxă de dificultate de 30%-80%. 

6.  Traduceri procese-verbale de la şedinţa de 

susţinere publică a doctoratului 

20 lei /pag. Taxa este pentru 2 exemplare.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

7.  Traduceri procese-verbale privind 

calificativele acordate doctoranzilor 

35 lei Taxa este pentru 2 exemplare.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

8.  Traduceri adeverinţe de confirmare a titlului 

de doctor 

35 lei Taxa este pentru 2 exemplare.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

9.  Traduceri adeverinţe pentru doctoranzi 35 lei Taxa este pentru 2 exemplare.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. 

10.  Traduceri plan de învăţămînt 20 lei /pag. Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Pentru traduceri cu un grad 

de dificultate sporit se va aplica o taxă de dificultate de 30%-80%. 

11.  Traduceri adeverinţe pentru studenţi (atestarea 

statutului de student) 

20 lei Taxa este pentru 1 exemplar. 

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă este de 50% 

(eliberarea traducerii în aceeaşi zi). 

12.  Traduceri adeverinţe de absolvire 35 lei Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă este de 50% 

(eliberarea traducerii în aceeaşi zi). 

13.  Traduceri adeverinţe pentru studenţi (atestarea 

statutului de student şi menţionarea unor 

obiecte de studiu şi a notelor) 

35 lei Taxa este pentru 2 exemplare.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă este de 50% 

(eliberarea traducerii în aceeaşi zi). 

14.  Traduceri certificate (grad, definitivat, modul 

psiho- pedagogic etc) 

35 lei Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă este de 50% 

(eliberarea traducerii în aceeaşi zi).. 

15.  Traduceri adeverinţe de confirmare definitivat 20 lei Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă, dacă 

numărul de pagini o permite,  este de 50% (eliberarea traducerii în 

aceeaşi zi).. 

16.  Traduceri adeverinţe de confirmare grade 

didactice 

20 lei Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă, dacă 

numărul de pagini o permite, este de 50% (eliberarea traducerii în 

aceeaşi zi).. 

17.  Traduceri adeverinţe de confirmare definitivat 

şi grade didactice 

50 lei  Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 7 lei. Taxa de urgenţă, dacă 

numărul de pagini o permite, este de 50% (eliberarea traducerii în 

aceeaşi zi).. 

18.  Traduceri cu antetul şi ştampila universităţii 

(alte tipuri de adeverinţe, contracte, decizii 

etc) 

20 lei Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 10 lei.. Taxa de urgenţă, dacă 

numărul de pagini o permite, este de 50% (eliberarea traducerii în 

aceeaşi zi) sau de 30% (eliberarea traducerii în 2, 3 zile) în funcţie 

de volumul lucrării. Pentru traduceri cu un grad de dificultate 

sporit se va aplica o taxă de dificultate de 30%-80%. 

19.  Traduceri fără antetul şi ştampila universităţii, 

dacă programul o permite 

10 lei /pag. Taxa este pentru 1 exemplar.  

Pentru exemplare suplimentare: 10 lei. Taxa de urgenţă, dacă 

numărul de pagini o permite, este de 50% (eliberarea traducerii în 

aceeaşi zi) sau de 30% (eliberarea traducerii în 2, 3 zile) în funcţie 

de volumul lucrării. Pentru traduceri cu un grad de dificultate 

sporit se va aplica o taxă de dificultate de 30%-80%. 

 


