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TAXE ȘI TARIFE VALABILE  

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII  

„ȘTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

 
Taxele prevăzute în anexele prezentului plan de taxe și tarife intră în vigoare la data de 1 iunie 2021, 
cu excepția taxelor și tarifelor specificate în Anexa 1 – TAXE DE SCOLARIZARE și Anexa 8 - TARIFE 
CAZARE ȘI UTILITĂȚI CĂMINE, care intră în vigoare odată cu începutul anului universitar 2021-2022. 
 

 
 
 
 
 
 
Aprobate conform Hotărârii Senatului nr. 122 din 5.11.2020  
Anexa 3 modificată prin H.S. 46/2021 
Anexa 4 completată prin H.S. 133/26.11.2020 modificată prin H.S. 46/2021 (taxe 
CEFIMAR) 
Anexa 5 și Anexa 8 completată și modificată prin H.S. 59/24.06.2021 
Anexa 1 și Anexa 8 completată și modificată prin H.S. 75/22.07.2021  
Anexa 2 modificată prin H.S. 35/24.03.2022 
Anexa 1 modificată prin H.S. 48/26.05.2022 
Anexa 8, Anexa 9, Anexa 11 modificate prin H.S. 67/30.06.2022 
Anexa 11 corectată prin ERATA înregistrată cu nr. 21264/28.09.2022 
Anexa 5 modificată prin H.S. 123/21.12.2022 
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Anexa 1 – modificată conform H.S. 75/2021 și H.S.48/26.05.2022 

TAXE DE ŞCOLARIZARE 
 

Denumire Taxă 
școlarizare 
anuală (lei) 

FACULTATEA DOMENIU/PROGRAM DE STUDIU  

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE 
ADMINISTRATIVE 

LICENŢĂ ZI 
Stiinte administrative 3300 

Drept 3900 

LICENŢĂ ID - Stiinte administrative 3900 

MASTERAT  

Management și administrație europeană 
3500 

Drept european/ Drept penal si criminalistica 
4200 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT 

LICENŢĂ 
Educaţie fizică şi sportivă 3500 

Kinetoterapie şi motricitate specială 3900 

MASTERAT  
Educație fizică școlară și activități extracurriculare 

3900 
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 

FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE 
BIOLOGICE 

LICENȚĂ  

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 4500 

Nutriție și dietetică 4200 

Asistență medicală generală 4800 

Tehnică dentară 4500 

Biologie 3500 

Biochimie 3500 

MASTERAT  Nutriție și recuperare medicală 4800 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ALIMENTARĂ 

LICENŢĂ  3500 

MASTERAT  3900 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ 
ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR 

LICENŢĂ 

Calculatoare 3900 

Automatică şi informatică aplicată 3500 

Electronică aplicată / Rețele și software de telecomunicații 3500 

Managementul energiei / Energetică și tehnologii informatice 3500 

Sisteme electrice 3500 

Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule 3500 

Echipamente și sisteme medicale 3500 

MASTERAT  3900 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE INGINERIE 
MECANICĂ MECATRONICĂ ŞI 
MANAGEMENT 

LICENŢĂ, cu excepția programului de studii Autovehicule rutiere 3500 

LICENȚĂ – programul de studii Autovehicule rutiere 3900 

MASTERAT  3900 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

LICENŢĂ ZI 

Geografie 3500 

Geografia turismului 3500 

Relaţii internaţionale şi studii europene 3300 

Istorie 3300 

Filosofie 3300 

Asistenţă socială 3500 

Resurse umane 3500 

LICENŢĂ ID 3900 

MASTERAT 3500 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE 
COMUNICĂRII 

LICENŢĂ ZI  3300 

LICENŢĂ ID 3900 

MASTERAT   3500 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ 

LICENŢĂ ZI 
Silvicultură 3500 

Ecologie şi protecţia mediului 3300 

LICENŢĂ ID 4200 

MASTERAT  3900 

DOCTORAT 5000 
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FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

LICENŢĂ ZI, cu excepția programului de studii Informatică economică  3300 

LICENŢĂ ZI – programul de studii Informatică economică 3500 

LICENŢĂ ID  3900 

MASTERAT  3500 

DOCTORAT 5000 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

LICENŢĂ  
Pedagogia învățământului școlar și preșcolar 3500 

Psihologie 3500 

MASTERAT  3500 

DSPP 
Nivel I sau nivel II  750 

Nivel I sau nivel II postuniversitar 2400 

 

Notă: Taxele de școlarizare pentru licență se aplică și pentru programele de conversie profesională 
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Anexa 2 – modificată prin H.S.  35/2022 

 

 

TAXE ÎN VALUTĂ,  

pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, 

precum și din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană* 

 

1. CUANTUMUL MINIM AL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, ÎN VALUTĂ,  

Domeniul de învățământ 

Învățământ universitar de 
licență, de masterat, 

rezidențiat 
euro/lună** 

Învățământ postuniversitar, doctorat 
(euro/lună)** 

Tehnic, agronomic, științe, sport 270 290 

Socio-uman, economic, an pregătitor 220 240 

Medicină/Sănătate 320 340 

 

* Taxa de înscriere și procesare a dosarului de admitere este de 100 euro  

** Se va achita după eliberarea scrisorii de accept de către Ministerul Educației, pentru 10 luni, în avans. 

 

2. TAXA DE SUSȚINERE A TEZEI DE DOCTORAT, ÎN VALUTĂ, (conform Legii 1/2010) 
 

A. Pentru domeniile: Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Geografie, Ingineria materialelor, Ingineria 
produselor alimentare, Inginerie electrică, Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, 
Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Silvicultură: 

540 euro 

B. Pentru domeniile: Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Filologie, Filozofie, Istorie: 
440 euro 
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Anexa 3 modificată prin H.S. nr. 46/2021 

 

 

TAXA DE ABILITARE 

 

Taxa pentru susținerea tezei de abilitare 12.000 lei 

 

din care: 

Taxă pentru verificarea dosarului și a îndeplinirii standardelor minimale  3.000 lei 

Taxă pentru susținerea tezei de abilitare  9.000 lei 

 

Personalul care are încheiat Contract individual de muncă cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava este scutit de taxă; 

cheltuielile legate de abilitare vor fi suportate din Venituri Proprii Rectorat. Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava poate 

acorda maxim o scutire de la plata taxei pentru personalul angajat. 
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Anexa 4 completată prin H.S. nr. 133/26.11.2020 modificată prin H.S. nr. 46/2021  

 

 

Taxe cursuri postuniversitare de perfecţionare şi cursuri de specializare  

Facultatea Denumire curs Taxă  (lei) 

Drept și Științe 
Administrative 

Protecția datelor cu caracter personal  2900 lei 

Inginerie Electrică și 
Știința Calculatoarelor 

Cursuri postuniv. Academia CISCO 

-  CCNA (4 semestre) 500 lei/cursant/semestru 

-  CCNA Security (1 semestru) 600 lei/cursant/semestru 

-  CCNP (3 semestre) 750 lei/cursant/semestru 

-  pentru elevi si studenţi reducere 200 lei 

Silvicultură Cursuri de specializare paznici vânătoare 600 lei 

Ştiinţe Economice şi 
Administraţie Publică 

Curs Manager de proiect acreditat ANC 
- 400 lei/student sau angajat USV 
- 700 lei/ alti cursanti decat studentii si angajatii USV 

Curs Competenţe antreprenoriale acreditat 
ANC 

- Gratuit dacă disciplina exista în planul de 
învăţământ 
- 300 lei/student sau angajat USV 
- 600 lei/ alti cursanţi decât studenţii şi angajaţii USV 

Facultatea de Științe 
ale Educației 

Curs Management curricular – optimizare și 
creativitate în educație 

1600 lei (96 ore) 

 
Taxe programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă în domeniul 

Securității Informaționale 
Facultatea Denumire curs Durată curs Taxă  (lei) 

Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor 

Fundamentele securității cibernetice 60 de ore 1200 lei/cursant 

Securitatea sistemelor informatice 90 de ore 1800 lei/cursant 

Managementul incidentelor de 

securitate cibernetică 
60 de ore 

1200 lei/cursant 

Nota 1: Pe serie de minim 12 cursanți  se pot acorda 2 reduceri de maxim 50% pentru salariații universității. 
Nota 2: Maxim 2 angajați ai USV vor putea urma aceste cursuri cu plata din bugetul Rectoratului în vederea asigurării perfecționării 

profesionale 

 
Taxe pentru perfectionare si grade didactice  

- pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar-  
Facultatea Denumire curs Taxă (lei) 

Toate facultatile 
Curs de pregătire pt. perfecţionarea cadrelor didactice din 
invăţământul preuniversitar (gradul didactic I, II) 

400 lei /cursant/modul de 
4 ore 

Toate facultatile Taxa participare Școala de vară 200 lei/ cursant 

Toate facultatile Taxa inscriere şi înmatriculare gradul I 400 lei/ cursant 

Științe ale educației 
Taxa consiliere psihopedagogica 

100 lei/ ședintă/participant 
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Cursuri organizate de Centrul de limbi şi culturi străine SYNERGIA LINGUARUM 
 

Facultatea Denumire curs Taxă (lei) 

Litere și Științe ale 
 Comunicării* 

Cursuri de pregătire pentru obținerea certificatelor 
internaționale (CAMBRIDGE, PET, FCE, CAE, PCE, DELF, 
DALF, DaF, ZD) 

500 lei/50 ore/cursant 

 - pentru studenţii și angajaţii USV 300 lei/50 ore/cursant 

 - pentru liceeni, pentru studenţii altor universităţi, membrii fundaţiei 
Alumni USV, precum şi pentru şomeri. 

400 lei/50 ore/cursant 

Cursuri de limbi străine specializate pe diverse domenii 500 lei/50 ore/cursant 

 - pentru studenţii și angajaţii USV 300 lei/50 ore/cursant 

 - pentru liceeni, pentru studenţii altor universităţi, membrii fundaţiei 
Alumni USV, precum şi pentru şomeri. 

400 lei/50 ore/cursant 

Cursuri de pregătire în vederea susținerii examenului de 
admitere la programe de studii universitare și postuniversitare 

500 lei/50 ore/cursant 

 - pentru studenţii și angajaţii USV 300 lei/50 ore/cursant 

 - pentru liceeni, pentru studenţii altor universităţi, membrii fundaţiei 
Alumni USV, precum şi pentru şomeri. 

400 lei/50 ore/cursant 

 

Cursuri de pregătire pentru elevi în vederea promovării  
examenelor de admitere la clasele bilingve, bacalaureat ș.a. 

500 lei/50 ore/cursant 

 - pentru studenţii și angajaţii USV 300 lei/50 ore/cursant 

 - pentru liceeni, pentru studenţii altor universităţi, membrii fundaţiei 
Alumni USV, precum şi pentru şomeri. 

400 lei/50 ore/cursant 

Teste de diagnosticare 200 lei/2 ore/ cursant 

 - pentru studenţii și angajaţii USV 100  lei/2 ore/cursant 

 - pentru liceeni, pentru studenţii altor universităţi, membrii fundaţiei 
Alumni USV, precum şi pentru şomeri. 

150 lei/2 ore/cursant 

*20% din încasări va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de regie a USV. 
 
 
 
 

 
 
 

 Cursuri organizate de DEPARTAMENTUL DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII –  
 

Facultatea Denumire curs Taxă (lei) 

Litere și Științe ale 
 Comunicării 

Cursuri de învăţare a limbii române (cetăţeni al căror statut este 
altul decât cel de student). 

2500 lei/50 ore /cursant 

 

 

 

 

 



    

7 

 

 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI TAXELE AFERENTE CENTRULUI DE FORMARE ÎN INGINERIE MECANICĂ ȘI AUTOVEHICULE 
RUTIERE (CEFIMAR) – FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ȘI MANAGEMENT 

 
 

Tipul de activitate Durata Tarif 
Forma de 
evaluare 

Document 
eliberat 

1. Cursuri de inițiere/cursuri intensive de cunoaștere a 
unor programe CAD 

Conform 
planurilor 

de 
învățământ 

Taxa pentru o disciplină 
este taxa valabilă pentru 
disciplinele facultative din 
Planul de Taxe și tarife, 
valabile în cadrul USV 

Examen / 
Colocviu 

Certificat 
de absolvire 

2. Cursuri de formare necesare pentru atestarea ca 
inspector tehnic: 

 

2.1 pentru studenții FIM de la studii de licență care au 
prevăzute în planurile de învățământ în vigoare, la 
„discipline facultative” disciplinele care fac obiectul 
acestor cursuri 

Conform 
planurilor 

de 
învățământ  

Taxa pentru o disciplină 
este taxa valabilă pentru 
disciplinele facultative din 
Planul de Taxe și tarife, 
valabile în cadrul USV 

Examen / 
Colocviu 

Certificat 
de absolvire 

2.2 pentru studenții FIM din anul IV, anul universitar 
2020/2021, care nu au în planul lor de învățământ 
disciplinele care fac obiectul acestor cursuri 
 
2.3 pentru studenții USV din afara FIM 

1770 lei 

2.4 pentru absolvenții de studii universitare de licență sau 
de lungă durată 

2270 lei 

3. Traduceri de documentații tehnice 
Convenită 
de comun 

acord 

30 lei per pagină a 
documentului original  

de tradus 
- Document tradus 

Nota 1:  Formația minimă este de 15 cursanți, iar cea maximă de 30.  
Nota 2: Tipurile de cursuri vor fi diversificate ulterior, pe măsură ce FIM își va lărgi gama de activități și relațiile de colaborare. 
Nota 3: Tarifele pot fi modificate în funcție de taxele de școlarizare anuale prevăzute în Planul de Taxe și tarife, valabile în cadrul USV 
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Anexa 5 – completată prin H.S. 59/2021 și modificată prin H.S.123/ 21 decembrie 2022 

 

Taxe pentru concursul de admitere 
(înscriere, înmatriculare şi avansul din taxa de şcolarizare) 

 

FACULTATEA Taxă înscriere 

FACULTATEA DE ECONOMIE, ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 
FACULTATEAD E DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
FACULTATEA DE LITERE ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 
FACULTATEA DE MEDICINĂ ȘI ȘTIINȚE BIOLOGICE 
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

Înscriere pentru orice program sau formă: 
225 lei pentru înscriere la maxim 2 
programe de studii dintr-o facultate + 50 lei 
pentru înscrierea la fiecare program de 
studii suplimentar. 

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR 
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ȘI ROBOTICĂ 
FACULTATEA DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE 

Înscriere pentru orice program sau formă: 
250 lei pentru înscriere la maxim 4 
programe de studii dintr-o facultate + 50 lei 
pentru înscrierea la fiecare program de 
studii suplimentar. 

 

Înscrierea romanilor de pretutindeni: GRATUIT pentru înscriere la maxim 2 programe de studii din universitate + 50 lei 
pentru înscrierea la fiecare program de studii suplimentar 
 
Înmatricularea la orice program sau formă: 150 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare în anul curent 
la concursul „Student pentru o zi” 
 
Înmatricularea românilor de pretutindeni: GRATUIT 
 
Avans de plată1 pentru studenții înmatriculați cu taxa: 500 lei la orice program sau forma de învățământ, cu excepția 
programelor Drept și Asistență medicală generală, la care avansul este de 1000 lei. 
 
Taxe de înmatriculare specifice Programelor de formare psihopedagogică ale Departamentului de Specialitate cu Profil 
Psihopedagogic, Facultatea de Științe ale Educației: 

 Taxă înmatriculare Nivel I și II zi – 50 lei; 

 Taxă înmatriculare Nivel I și II Postuniversitar – 150 lei; 
 

 

1) Avansul din taxa de școlarizare nu se returnează după începutul anului universitar. 
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Anexa 6 

Taxe privind alte activităţi legate de procesul de învăţământ 

Denumire Taxă  

I.   Taxa reînmatriculare sau trecere de la regimul cu taxă la regim fară taxă prin ordin al 
rectorului 400 lei 

II. Susţinere examen de licenţã, diplomă, absolvire, disertaţie   

1. pentru absolvenţii cu taxa si cei care nu au susţinut în primele 3 sesiuni de examene 
programate (inclusiv sesiunea de iarnă) sau care repeta examenul  500 lei 

2. pentru absolvenţii instituţiilor autorizate provizoriu sau alte universități 2000 lei 

III. Taxa procesare documente pentru transfer  

 - De la altă universitate la USV GRATUIT  

- De la USV la altă universitate 500 lei 

- Intre diferite facultăți ale USV 100 lei 

IV. Taxa eliberare diploma pentru studenții în regim cu taxă la programele cu diploma 
dublă 

1000 lei 

V. Îndrumare (examinare) proiect de diplomă pentru persoanele care vin din alte 
universități  

1000  lei 

VI . Taxa eliberare duplicate/ alte exemplare în original ale documentelor universitare:   

1. diplome  400 lei 

2. supliment la diplomă/ foaie matricolă – anexă la diplomă 400 lei 

3. certificate de perfecționare (grade didactice), certificate DSPP/ foaie matricolă – anexă la 
certificatul DSPP 300 lei 

4. atestate de studii generale universitare  300 lei 

5. rezultatele examenului de licenţă, diplomă, absolvire 150 lei 

6. carnet de student, legitimaţie de călătorie 50 lei 

VII. Taxa procesare date în regim de urgenţă :   

1. diplomă 100 lei 

2. supliment la diplomă/ foaie matricolă – anexă la diplomă 100 lei 

3. certificate de perfecţionare (grade didactice), certificate DSPP/ foaie matricolă – anexă la 
certificatul DSPP 100 lei 

VIII. Taxa eliberare situaţii şcolare, la cerere 100 lei 

IX. Taxă eliberare foi matricole la cerere (doar pentru absolvenții din promoțiile pentru 
care nu se eliberau la absolvire) 

100 lei 

X. Taxă eliberare adeverinţă de autenticitate a actelor de studii (pentru Minister, ambasade, 
alte instituţii, publicarea actului de studii în Monitorul Oficial) 

50 lei  

XI.  a) Eliberare set programe analitice/fisa disciplinei 1000 lei 

      b) Eliberare programă analitică/fișa disciplinei  50 lei + 20 lei x nr. programe/fise 

XII. Obţinerea atestat/certificat competenţă lingvistică   

1. Taxa obţinere atestat competenţă ligvistică - pentru doctorat  100 lei 

2. Taxa obţinere atestat competenţă lingvistică - pentru uz propriu  200 lei 

XIII. Taxa pentru recuperare a activităţii didactice practice  (seminarii, laboratoare, 
proiecte) 30 lei/ora fizică 

XIV. Taxa de reexaminare    

1. pentru I reexaminare  100 lei 

2. pentru a II a reexaminare   200 lei 

3. pentru a III a reexaminare și următoarele  300 lei 
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XV.a) Taxa pentru repetare disciplină nepromovată din ani anteriori și pentru discipline 
facultative: numărul de credite aferent disciplinei x taxa aferentă unui credit 

Taxa aferenta unui credit = 
(A+B)/120, unde  
A = suma alocată prin FB pe 
SEU în anul financiar precedent 
(cf. contract instituțional); 
B = taxa de școlarizare aferentă 
anului curent pentru programul 
de studiu care cuprinde 
disciplina repetata (Anexa 1). 

      b) Taxa pentru repetare disciplină nepromovată din ani anteriori la Departamentul de 
Specialitate cu Profil Psihopedagogic si pentru discipline facultative: numărul de 
credite aferent disciplinei x taxa aferenta unui credit 

Taxa aferenta unui credit = 
(0,16*A+B)/120, unde  
A = suma alocata prin FB pe 
SEU în anul financiar precedent 
(cf. contract institutional); 
B = taxa de scolarizare aferentă 
anului curent pentru programul 
de studiu care cuprinde 
disciplina repetată (Anexa 1). 

Taxă cursuri limbă română pentru străini din Uniunea Europeană sau studenți străini CPL (cu 
plata în lei) / an 

4000 lei/an 

XVI. Activități de traducere și consultanță  lingvistică desfășurate de Centrul de limbi şi culturi străine SYNERGIA 
LINGUARUM 

Traducere de texte de specialitate 
Traducere de texte literare 
Asistență pentru evaluarea și validarea traducerilor 

6-10 Euro/pagina 
(în funcţie de complexitatea 
textului şi de termenele limită) 

XVII. Taxa de susținere publică a tezei de doctorat pentru studenții cu taxă 5000 lei 

Taxa de studii pentru perioadele de prelungire a studiilor universitare de doctorat ce 
depășesc durata de școlarizare  

 400 lei/luna 

XVIII. Alte taxe 

Taxă eliberare set rezumate programe analitice în limba engleză pentru studii universitare de 
masterat (2 ani) 

200 lei 

Taxă procesare dosar recuperare contravaloare servicii școlarizare 450 lei 

Taxă recuperare la bugetul de stat  a serviciilor de școlarizare 
Cuantum cfrm. Metodologiei de  

calcul a cotravalorii serviciilor de 
școlarizare 

Taxe eliberare set rezumate programe analitice/ fișe ale disciplinelor în limba engleză, pentru 
studii universitare de licență (4 ani) 

400 lei 

Taxa de penalizare pentru intarzierea la plata a taxelor 0,1%/zi de intarziere 

Taxă procesare și furnizare documente privind informații de interes public, în fotocopie (taxa 
reprezintă contravaloarea serviciilor de selecție a documentelor, copiere ca manoperă, hârtie, 
tonner, amortizarea echipamentelor etc.) 

0,05% X salariul minim pe 
economie în vigoare/ pagină 

Evaluarea dosarelor depuse pentru recunoaşterea diplomei și titlului de doctor în științe, a 
calității de conducător de doctorat şi a funcţiilor didactice obţinute în străinătate*  

 GRATUIT  

Eliberare a duplicatului atestatului de recunoaştere a diplomei și titlului de doctor în științe/a 
calității de conducător de doctorat*  

100 lei 
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Anexa 7 

Taxe privind activităţile organizate în cadrul 

 Centrului de scriere academică şi scriere creatoare 

Nr. 
Crt. 

Denumire activitate Taxă 

1. Activităţi cu studenţii şi elevii 

1.1. 
Tutoriale despre paşii elaborării lucrărilor de diplomă şi dizertaţie  
(4 şedinţe a câte 50 de minute) 

20 lei/student 

1.2. 
Pregătire profesională pentru studenți (restanţe, reexaminări, sesiune) 
( 5 şedinţe individuale a câte 50 de minute) 

30 lei/student 

1.3. 
Modul de şedinţe individuale  
(un modul cuprinde 5 şedinţe de tutoriat  a câte 50 minute) 

20 lei/modul/student 

1.4. 
Cursuri facultative pentru 11studenți  
(12 cursuri a câte 100 minute) 

50 lei/semestru/student 

1.5. 
Cursuri pentru elevi 
(Modul 5 cursuri a câte 90 minute) 

50 lei/modul/elev 

2. Activităţi cu cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi cu alte categorii de personal 

2.1. Cursuri pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar – 50 ore 300 lei 

2.2. 
Module de cursuri pentru personalul din exteriorul USV (elaborare CV-uri, 
scrisori intenţie, cursuri de comunicare, de redactare documente oficiale) – 50 
ore 

200 lei/ modul 5 cursuri/ cursant 

400 lei/ modul 10 cursuri/ cursant 

3. Activităţi cu cadrele didactice din USV 

  Servicii de corectură (proof-reading) pentru cadre didactice: 

3.1. 
Basic (corectura greşelilor gramaticale sau de ortografie)  
1 pagină=2000 caractere 

3 lei/pagină – limba română 
6 lei/ pagină – limba engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, ucraineană 

3.2. 
Intermediar (greşeli gramaticale sau de ortografie, coeziune fraze, paragrafe, 
eliminare structure redundante) 
1 pagină=2000 caractere 

4 lei/ pagină – limba română 
7 lei/ pagină – limba engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, ucraineană 

3.3. 

Complet (greşeli gramaticale sau de ortografie, coeziune fraze, paragrafe, 
reformulare, structurare lucrare, respectarea regulilor impuse de editori / 
organizatori conferinţă) 
1 pagină=2000 caractere 

7 lei/ pagină – limba română 
9 lei/ pagină – limba engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, ucraineană 

3.4. 
Acordarea de asistenţă cadrelor didactice în elaborarea corespondenţei 
oficiale (asigurarea comunicării într-o limbă străină cu edituri, organizatori 
conferinţe etc.) 

10 lei/oră 

4. Activităţi cu instituţii publice şi mediul privat 

4.1. 
Consultanţă interinstituţională – colaborarea 11directă cu instituţii în oferirea 
de asistenţă în elaborarea de materiale scrise (materiale publicitare, proiecte, 
scrisori oficiale, communicate presă etc.) 

50 lei/oră 

4.2. 
Elaborare texte pentru instituţii publice, firme private (materiale publicitare, 
proiecte, scrisori oficiale, discursuri, communicate presă etc.) 

50 lei/oră 
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Anexa 8 – modificată prin HS 59/2021, prin HS 75/2021 și prin HS 67/2022 

 

TARIFE CAZARE ÎN CĂMINELE USV 
 

Căminul nr.1 – modul de 2 camere cu câte 3 locuri Tarif/persoană/lună 

Studenţi fără taxă   320 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 250 lei 

Studenţi cu taxă 450 lei 

Căminul nr.1 – cameră simplă cu 3 locuri  

Studenţi fără taxă 400 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 520 lei 

Căminul nr.1 – modul de 2 camere cu câte 2 locuri pentru persoane cu dizabilități  

Studenţi fără taxă 400 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 520 lei 

Căminul nr.1 – camere oficiale  

Facultăți 700 lei 

Cazare în regim single 70 lei/loc/zi 

Cazare în regim double 50 lei/loc/zi 

Căminul nr.2 – camera cu 3 şi 4 locuri  

Studenţi fără taxă 320 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 250 lei 

Studenţi cu taxă 450 lei 

Căminul nr.3 – camera cu 2 locuri  

Studenţi fără taxă 360 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 290 lei 

Studenţi cu taxă 490 lei 

Căminul nr.4 – camera cu 2 și 3 locuri   

Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Căminul nr.5 – camera cu 2 locuri  

Studenţi fără taxă 390 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 330 lei 

Studenţi cu taxă 530 lei 

Cămin nr. 6 – camera cu 1 loc  

Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Cămin nr. 6 – camera cu 2 locuri  

Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Cămin nr. 6 – camera cu 3 locuri  

Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Cămin nr. 6 – camera cu 4 locuri  

Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Cămin nr. 6 – camera cu 2 locuri pentru persoane cu dizabilităţi  
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Studenţi fără taxă 410 lei 

Studenţi cu părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare 340 lei 

Studenţi cu taxă 540 lei 

Cămine USV  

Camere Pentru facultăţi  700 lei/lună 

Pentru studenţi sportivi  350 lei/loc/lună 

Căminul nr.2  

Apartamente oficiale Studenți/profesori USV 70 lei/zi 

Studenți/profesori din alte universități 100 lei/zi 
 
 

 Tarif/persoană 

Studenți beneficiari ai programului ERASMUS+ și studenți care studiază pe cont propriu valutar.  540 lei/loc/lună 

NOTĂ *Studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, cei aflaţi în regim de protecţie specială, studenţii cu dizabilităţi şi studenţii străini fără plata taxelor de 
şcolarizare, bursieri ai statului român, sau fără bursă, învăţământ de zi vor achita acelaşi tarif ca studenţii care au părinţi cadre didactice sau didactice auxiliare. 
**Tarifele de cazare includ și cheltuielile cu utilitățile și reparațiile curente 

 
TARIFE CAZARE STUDENȚI / CADRE DIDACTICE PENTRU PERIOADA DE VARĂ 

A. Camere oficiale: Tarif/pe persoană 

a. garsonieră cu 2 locuri 
cămin C4 + cămin nr.5  

50 lei/loc/zi în regim double 

b. garsonieră cu 2 locuri 70 lei/loc/zi în regim single 

      

B. Camere de cazare în cămin: Tarif 

a. cameră cu 3(4) locuri şi grup sanitar propriu cămin C2 25 lei/loc/zi în regim double sau triple 

b. cameră cu 3(4) locuri şi grup sanitar propriu cămin C2  35 lei/loc/zi în regim single  

c. cameră cu 2 locuri şi grup sanitar propriu cămin C3 30 lei/loc/zi în regim double 

d. cameră cu 2 locuri şi grup sanitar propriu cămin C3 40 lei/loc/zi în regim single 

e. garsonieră cu 2-3 locuri şi grup sanitar propriu 
cămin C4 + cămin nr.5  

30 lei/loc/zi în regim double sau triple 

f. garsonieră cu 2-3 locuri şi grup sanitar propriu 40 lei/loc/zi în regim single 

g. cameră cu 3 locuri şi grup sanitar propriu cămin C1 
30 lei/loc/zi în regim double sau triple 

40 lei/loc/zi în regim single 

h. cameră cu 3(4) locuri şi grup sanitar propriu cămin C6 
25 lei/loc/zi în regim double sau triple 

35 lei/loc/zi în regim single 

h. cameră cu 1(2) locuri şi grup sanitar propriu cămin C6 
30 lei/loc/zi în regim double sau triple 

40 lei/loc/zi în regim single 
 

C. Studenţii universităţii care solicită cazare în perioada restanţelor sau examenelor de diplomă, 
grade didactice, studenţii din alte centre universitare care solicită cazare în cămin pentru 
perioada de practică precum şi candidaţii la admitere: 

Tarif 

a. cămin nr. 2    25 lei/loc/zi 

b. cămin nr. 3    25 lei/loc/zi 

c. cămin nr. 4 + cămin nr.5    30 lei/loc/zi 

d. cămin nr. 1 + cămin nr. 6  30 lei/loc/zi 
 

D. Studenţii universităţii care locuiesc în cămin pe perioada vacanţei*: Tarif 

a.  doctoranzi   540 lei/lună 

b. alţi studenţi solicitanţi   540 lei/lună 

*Tarifele propuse, acoperă integral toate cheltuielile legate de funcţionarea căminelor, întrucât pe perioada vacanţei nu se primesc subvenţii de la bugetul statului. 
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Anexa 9, punctul D modificat prin HS 67/2022  
 

UTILIZARE SPAŢII ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
A. Tarif utilizare spaţii învăţământ: 

  - Aula -294 locuri – Corp A; 350 lei/h 

  - amfiteatre FIM 1, FIM 2 - 124 locuri – Corp B; 250 lei/h 

  - amfiteatru FIESC - 88 locuri - Corp D; 200 lei/h 

  - amfiteatre cu 80 – 100 locuri – Corp A; 150 lei/h 

  - sală curs 40 – 80 locuri – Corp A, B, D, C2, J; 100 lei/h 

  - sală seminar – 30 locuri – Corp A, D; 100 lei/h 

  - sală consiliu B 214 – 43 locuri – Corp B; 200 lei/h 

  - sala consiliu – 20 locuri – Corp D 200 lei/h 

  - sală D.Leonida – 99 locuri – Corp D; 250 lei/h 

  - laborator 15 calculatoare -  200 lei/h 

  - sală Auditorium  corp F   

               - pentru perioada de iarnă 500 lei/h 

               - pentru perioada de vară 400 lei/h 

  - sală de şedinţe – corp F    100 lei/h 

 

B. Tarif utilizare spații Complex Natație si Kinetoterapie pentru studenții USV* 

Sala K201(laborator de kinetoterapie şi masaj) 20 lei/h  

Sala K202(laborator de kinetoterapie şi masaj) 20 lei/h 

Sala K203 (laborator de kinetoterapie şi masaj) 20 lei/h  

Sala K210 ( kinetoterapie şi recuperare)  
40 lei/h  

 250 lei abonament -
8h 

* Activitatea se va desfășura în aceste spații numai sub supravegherea unui cadru didactic al Facultății de Educație Fizică și Sport. 

Pentru alte persoane, tariful pentru fiecare dintre sălile de mai sus este de 100 lei/h  
 

C. Tarif utilizare Laborator de Compatibilitate Electromagnetică – Corp G –  

Descriere*  

 - Măsurarea perturbaţiilor radiate (conform EN 55032); 340 EUR 

 - Măsurarea perturbaţiilor conduse (conform EN 55032); 220 EUR 

 - Încercări de imunitate la descărcări electrostatice (conform EN 61000-4-2); 280 EUR 

 - Încercări de imunitate la perturbaţii radiate RF (conform EN 61000-4-3); 420 EUR 

 - Încercări de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune  RF 
(conform EN 61000-4-11); 

220 EUR 

 - Elaborare plan de test pentru încercările acreditate; 80 EUR 

 - Elaborare plan de test pentru încercările neacreditate; 50 EUR 

 - Elaborare raport  de încercare pentru  încercările  acreditate; 50 EUR 

 - Elaborare raport  de încercare pentru  încercările neacreditate; 50 EUR 

 - Măsurători în laborator pentru teste de pre-conformitate 48 EUR 

 - utilizare cluster calculatoare 40 EUR 
* În funcţie de specificul lucrărilor şi gradul lor de complexitate, la tarifele menţionate se poate adăuga un tarif orar suplimentar, menţionat la pct. 10, proporţional 
cu durata de timp suplimentară necesară efectuării lucrărilor. 
 Calculul tarifelor pleacă de la tariful orar de la punctul 10 şi a avut la bază tarifele practicate în laboratoare de încercări similare din UE, actualizate 
pentru anul 2018. Valorile de mai sus includ cheltuielile de regie, cu personalul, cheltuielile cu întreţinerea echipamentelor şi cu utilităţile. Facturarea se face în lei 
la cursul BNR. La tarifele de mai sus se adaugă TVA, după caz, conform prevederilor legale în vigoare la momentul încheierii contractelor. 
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D. Tarif utilizare Sală de Sport / Teren de sport 

Sală de Sport 

         Tenis de câmp 

                                    - pentru studenţi USV; 50 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 70 lei/h 

                                    - pentru public 110 lei/h 

         Alte activităţi sportive 

                                    - pentru studenţi USV; 100 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 140 lei/h 

                                    - pentru public 350 lei/h 

Teren de sport  

Teren de sport neacoperit fara nocturna - pista alergare   

                                    - pentru studenţi USV; gratuit 

                                    - pentru personal USV; gratuit 

                                    - pentru public 25 lei/h 

Teren de sport neacoperit fara nocturna - alte activitati 

                                    - pentru studenţi USV; gratuit 

                                    - pentru personal USV; 90 lei/h 

                                    - pentru public 130 lei/h 

Teren de sport neacoperit cu nocturna - pista alergare   

                                    - pentru studenţi USV; 20 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 25 lei/h 

                                    - pentru public 35 lei/h 

Teren de sport neacoperit cu nocturna - alte activitati 

                                    - pentru studenţi USV; 100 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 150 lei/h 

                                    - pentru public 250 lei/h 

Teren de sport acoperit neincalzit - pista alergare   

                                    - pentru studenţi USV; gratuit 

                                    - pentru personal USV; gratuit 

                                    - pentru public 25 lei/h 

Teren de sport acoperit neincalzit - alte activitati 

                                    - pentru studenţi USV; 80 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 100 lei/h 

                                    - pentru public 250 lei/h 

Teren de sport acoperit incalzit - pista alergare   

                                    - pentru studenţi USV; 20 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 25 lei/h 

                                    - pentru public 35 lei/h 

Teren de sport acoperit incalzit - alte activitati 

                                    - pentru studenţi USV; 100 lei/h 

                                    - pentru personal USV; 130 lei/h 

                                    - pentru public 300 lei/h 

 
Notă: 
Pentru taxele/tarifele prezentate la punctele A), B), C) şi D) se poate acorda, cu aprobarea Rectorului, până la 50 % reducere 
pentru utilizatori pe bază de contract cu număr mare de ore/zile. În cazul echipelor/grupurilor, taxa se plătește diferențiat,  în 
funcție de calitatea fiecărui membru al echipei/grupului. 
În cazul facilităților acordate gratuit este necesară programarea, la casieria CNK, în funcție de disponibilitățile din orar. 
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E. Obiectiv CTIEC Vatra Dornei* - cazare 
 Pentru perioadă de iarnă 

Personal și Studenți USV 60 lei/loc/zi 

Pentru perioadă de vară 

Personal și Studenți USV 30 lei/loc/zi 

Acces saună 4 persoane Gratuit  

Acces sală fitness Gratuit 

Acces sală de ședințe dotată cu videoproiector și calculator Gratuit 

* Notă: 

 Pentru Obiectiv CTIEC Vatra Dornei:  
- Se poate acorda, cu aprobarea Rectorului, până la 20% reducere pentru studenți/ personal USV. 

- Tarifele cresc cu 20% pentru sărbătorile de iarnă şi sărbătorile pascale; 

- În cazul grupurilor, taxa se plătește diferențiat, în funcție de calitatea fiecărui membru al grupului. 

 

F. Planetariu şi Observatorul Astronomic  

Tarif întreg 8 lei 

Tarif redus pentru elevi, studenți și angajați USV  5 lei 

Acest tarif include vizitarea Observatorului și/sau participarea la activitățile educative, științifice sau de divertisment derulate în cadrul 
Observatorului pentru o durată de maxim două ore. În cazul în care un vizitator dorește o durată mai mare de vizitare atunci se 
achiziționează un nou bilet corespunzător duratei extinse de vizitare.  
Sunt exceptate de la plata tarifelor de intrare, persoanele implicate în activități didactice sau științifice incluse în planurile de 
învățământ ale universității sau în proiectele contractate de universitate.   
Pentru vizitatorii de la casele de copii sau căminele de bătrâni se acordă lunar câte o gratuitate. Se pot acorda gratuități cu aprobarea 
Conducerii Universității sau a Observatorului Astronomic cu ocazia unor evenimente sau manifestări organizate sau co-organizate de 
universitate cum ar fi: Noaptea Cercetătorilor, Porți deschise, Student pentru o zi, Zilele Universității, Cercuri de Astronomie / 
Astrofizică, etc. 

Astronomia în școală – Activități și experimente 
Oferta activităţilor desfăşurate în şcoli şi grădiniţe de către personalul Observatorului Astronomic și Planetariului  USV 

Program 1  6 lei 

1. Observaţii astronomice solare cu telescopul Coronado                                                                                       3 lei/elev    

2.  Prezentări multi-media cu tematică astronomică  3 lei/elev 

Program 2 7 lei 

1. Observaţii astronomice solare cu telescopul Coronado  3 lei/elev  

2. Proiecţii de filme Blu Ray/3D  4 lei/elev 

   Program 3   9 lei 

1. Observaţii astronomice solare cu telescopul Coronado  3 lei/elev  

2. Proiecţii de filme Blu Ray/3D   4 lei/elev 

3. Spectacol proiecții laser modulate muzical 2 lei/elev  
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Anexa 10 

 

TARIFE BIBLIOTECĂ 

Denumire Tarif 

Înscriere cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenți, angajați ai 
instituției 

gratuit 

Înscriere pentru a) utilizatori externi / b) elevi, cursanți grade didactice a) 50 lei/ b) 10 lei 

Scanare și livrare în format electronic  1 leu / pagina 

Xerocopiere și livrare prin poștă 1 leu / pagina + cheltuielile poștale 

Scanare documente 0,5 lei/ pagina 

Xerocopiere alb - negru  
0,5 lei / pagina 

1 leu / imagine 

Listare alb - negru  
0,5 lei / pagina 

1 leu/ imagine 

Nerestituirea la termen a documentelor împrumutate din sălile de lectură  
(pentru toţi utilizatorii bibliotecii) 

5 lei / zi pentru un titlu  
(suma totală nu va depăși 100 lei pentru un titlu) 

Nerestituirea la termen a documentelor împrumutate la domiciliu  
(pentru toţi utilizatorii bibliotecii) 

0,5 lei / zi pentru un titlu 
(suma totală nu va depăși 100 lei pentru un titlu) 

Deteriorarea unei cărți (rupere pagini, insemnari etc) Pretul actualizat al cărții 

Eliberare card acces gratuit 

Eliberare duplicat legitimație/card acces 50 lei 

Deteriorare/distrugere/pierdere etichetă RFID de pe publicații 15 lei 
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Anexa 11 modificată prin HS 67/2022 și corectată prin erata înregistrată cu nr. 21264/28.09.2022 aprobată în 

Senatul USV din 29.09.2022 

Tarifele aplicate activitatilor desfășurate în cadrul Complexului de Natație și Kinetoterapie începând cu data 
aprobării în Senatul USV  

 

     

Tip abonament Categoria 
Tarif 

Interval orar 
Menţiuni 

SAUNĂ 1 oră 90 lei 
Public, personal USV, elevi,  studenţi 
USV (minim 2 persoane) 

          

TARIFE/ORĂ    

Agrement  

1 oră 35 lei Public 

1 oră 25 lei Studenţi USV, elevi, personal USV 

8 ore 250 lei Public 

8 ore 170 lei Elevi și personal USV 

8 ore 120 lei Studenți USV 

16 ore 380 lei Public 

16 ore 260 lei Elevi și personal USV 

16 ore 200 lei Studenți USV 

Inchiriere culoar bazin 1 ora 200 lei/culoar Instructori inot 

 

 
 
 

   

TARIFE pentru utilizare Sală de forţă 
 

Sala forta 
lună/ cu maxim 4 ședințe pe 
săptămână 

35 lei Studenti  

50 lei 
Angajati USV 

  
100 lei Externi 

 

Notă: 
Se poate acorda, cu aprobarea Rectorului, până la 20% reducere pentru studenți/ personal USV. 
Se poate acorda, cu aprobarea Rectorului, până la 25% reducere pentru utilizatori pe bază de contract cu număr mare de 
ore/zile. 
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Anexa 12 

 
 
 

   PRETUL BILETELOR LA SPECTACOLELE DESFASURATE IN AUDITORIUM CORP F 
 

Prețul biletelor se va stabili în funcție de spectacol, între 5 lei și 20 lei, și va fi aprobat de către Rector. 
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Anexa 13  

Taxe pentru valorificarea în scop exclusiv didactic a cotelor de recoltă cinegetică  

 
SPECIA 

Tarif valorificare (lei/piesă) 
Cerb comun mascul : 

     - Sub 190.00 pct CIC 3500 lei din care carcasa 1600 

     - 190.01 – 210.00 pct CIC 4500 lei din care carcasa 1600 

     - Peste 210.01 pct CIC 6000 lei din care carcasa 1600 

     - Trofeu bizar 3500 lei din care carcasa 1600 

Cerb comun femelă 1.400 lei 

Cerb comun tineret 800 lei 

Căprior mascul  500 lei 

Căprior femelă 300 lei 

Mistreţ  Mistreț adult (peste 2 ani): 800 lei   
Mistreț sub 2 ani: 10,0 lei/kg carcasă  

Urs 14.000 lei 

Lup 200 lei 

Râs 300 lei  

Viezure 100 lei 

Pisică sălbatică 100 lei 

 
Note:  
 Studenții la forma de învățământ licență/master - cu frecvență, care nu sunt vânători la o asociație legal constituită, dar care 

posedă ordin de serviciu eliberat de FS, au gratuitate pentru recoltarea cotelor de recoltă aprobate anual, trofeele rezultate vor 
intra în colecția Centrului cinegetic, iar carcasele vor fi valorificate de către USV; 

 Studenții vânători care solicită păstrarea trofeului și a carcasei au reducere de 50% la taxele prezentate în tabelul anterior; 
 Cadrele didactice ale USV și personalul tehnic de vânătoare au reducere de 25% la taxele prezentate în tabelul anterior; 
 Toate acțiunile și activitățile cu specific cinegetic care se desfășoară la USV vor avea exclusiv scop didactic, în vederea 

pregătirii de specialitate a viitorilor specialiști. Specialiștii, invitații,  partenerii și participanții la manifestările cinegetice trebuie 
să prezinte o conduită etică și morală impecabilă, precum și o experiență solidă în domeniul cinegetic. Aceștia trebuie să 
participe activ la instruirea și formarea teoretică și practică a studenților împărtășind acestora experiențele cinegetice. 

 Toți participanții la activitățile cinegetice organizate de USV-FS trebuie să fie membri vânători la o asociație vânătorească legal 
constituită (fapt dovedit prin permisul de vânătoare); 

 În conformitate cu Carta USV, art. (7), alin. 3, lit. k, pentru asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru desfășurarea 
tuturor acestor activități, se pot încheia contracte de sponsorizare care au ca obiect desfășurarea în bune condiții a gestiunii 
cinegetice; 

 Contractele de sponsorizare se vor încheia între 15 mai și 15 decembrie din anul în curs cu posibilitatea de a definitiva 
onorarea contractului în 2 sau 3 tranșe; Valoarea unui contract de sponsorizare/sezon este de minim 1000 lei; 

 Acțiunile de prevenire și combatere a braconajului soldate cu depistarea și trimiterea braconierilor în instanță, precum și alte 
activități cu profil cinegetic sau didactic soldate cu rezultate  remarcabile vor fi recompensate prin acordarea unor reduceri 
temporare a taxelor de valorificare. Acestea vor fi propuse de către responsabilul cu vânătoarea printr-un referat adresat 
conducerii USV; 

 Pentru piesele de vânat necesare la activitățile specifice prevăzute de etica și tradiția vânătorească, precum și pentru diversele 
manifestări  organizate de USV sau a facultăților din cadrul USV, se va întocmi proces verbal de consum. 

 
 
 

 


