
 

 

 

 
 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

 

  nr. 43 din 30.09.2020 

privind cuantumul Taxelor de studii pentru anul universitar 2020 – 2021 

 

▪ În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  

▪ În conformitate cu prevederile Cartei Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, 

▪ În baza Notei de fundamentare privind cuantumul taxelor de studii din cadrul UED Lugoj pentru 

anul universitar 2020 – 2021 

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, reunit în ședința din 30 septembrie 2020, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se aprobă cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar 2020 – 2021 aferente studiilor 

universitare de licenţă, masterat, studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, 

valoarea ratelor şi termenele de achitare, prevăzute în Anexa la prezenta Hotărâre. 

Art. 2. (1) Se aprobă taxa de studii pentru studenţii aflaţi în prelungire de şcolarizare parţială de la ciclul 

de studii universitare de licenţă. Aceasta se stabileşte pentru fiecare student în parte în funcţie de 

numărul de credite restante, valoarea unui credit fiind de 56 lei. 

(2) Studenții aflați în situația menționată la aliniatul precedent, vor achita şi taxa de examen 

creditat. 

Art. 3. Penalitățile privind neachitarea la termen a ratelor aferente taxelor de studii sunt de 25 

lei/săptămână. 

Art. 4. Se aprobă introducerea următoarelor taxe:  

- taxă înmatriculare pentru continuarea studiilor în cadrul UED -  500 lei;  

- taxă eliberare duplicat diplomă, certificat, atestat – 250 lei.  

- taxă eliberare documente universitare*  în caz de pierdere, deteriorare, distrugere  -  250 lei. 
*Documente universitare de tip - supliment la diplomă, supliment descriptiv sau supliment Europass la 

diplomă, foaie matricolă, situație școlară, adeverință privind școlarizarea/absolvirea fără examen de 

finalizare a studiilor, adeverință de autenticitate, adeverință privind finalizarea studiilor. 

Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica Rectorului UED Lugoj, spre a fi adusă la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 

 

 



 

 

 
Anexa la Hotărârea Senatului universitar 

nr. 43 din 30.09.2020 

 

Cuantumul taxelor de studii pentru anul universitar  2020 –  2021,  

mărimea ratelor şi termenele de achitare 

 

 
1) STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

Anul de  
studii 

Taxa de 
şcolarizare  

Mărimea ratelor şi termenele de achitare 

I 3.350 lei 

Rata I 1.000 lei până în data de 30 septembrie 2020 

Rata a II-a 800 lei până în data de  7 decembrie 2020 

Rata a III-a 800 lei până în data de 29 martie 2021 

Rata a IV-a  750 lei până în data de 24 mai 2021 

II,III şi  IV 3.350 lei 

Rata I 1.200 lei până în data de 26 octombrie 2020 

Rata a II-a 700 lei până în data de 25 ianuarie 2021 

 700 lei până în data de 29 martie 2021 

Rata a IV-a 750 lei până în data de 24 mai 2021 
 

 
2) STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

 

Anul de  
studii 

Taxa de 
şcolarizare 

Mărimea ratelor şi termenele de achitare 

I 3.450 lei 

Rata I 1.000 lei până în data de 30 septembrie 2020 

Rata a II-a 800 lei până în data de 7 decembrie 2020 

Rata a III-a 800 lei până în data de 29 martie 2021 

Rata a IV-a 850 lei până în data de 24 mai 2021 

II 
(cu durata de 2 semestre, 
Management financiar, 

Ştiinţe Economice) 

3.450 lei 

Rata I 1.300 lei până în data de 26 octombrie 2020 

Rata a II-a 700 lei până în data de 25 ianuarie 2021 

Rata a III-a 700 lei până în data de 29 martie 2021 

Rata a IV-a 750 lei până în data de 24 mai 2021 

II  

(cu durata de 1 semestru, 
Managementul investigației 

penale, Drept) 

2.400 lei 
Rata I 1.200 lei până în data de 26 octombrie 2020 

Rata a II-a 1.200 lei până în data de 25 ianuarie 2021 

 
 
 
 
 

3) STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 

Anul de  
studii 

Taxa de 
şcolarizare 

Mărimea ratelor şi termenele de achitare 

I 1.500 lei 
Rata I 750 lei până în data de 23 noiembrie 2020 

Rata a II-a 750 lei până în data de 29 martie 2021 

 


