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I.
Nr.
Crt.
1

TAXE DE STUDII
Serviciul prestat
Studii universitare de licenţă (învăţământ
cu taxă de studii)/an de studii.
- Facultatea de Comunicații și Sisteme
Electronice pentru Apărare și Securitate
- Facultatea de Sisteme Informatice și
Securitate Cibernetică
- Facultatea de Sisteme Integrate de
Armament, Geniu și Mecatronică
- Facultatea de Aeronave și Autovehicule
Militare
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Taxa
Obs.
[lei]
Achitarea taxei de
studii se va efectua în
maxim 2 tranșe de
3000 câte 50%. Aceste
tranșe se vor achita în
primele 30 de zile
calendaristice de la
3000 începerea fiecărui
semestru.
Neachitarea taxei in
acest interval atrage
după sine
exmatricularea.

2

Studii universitare de master (învăţământ
cu taxă de studii) / Semestru
- Facultatea de Comunicații și Sisteme
Electronice pentru Apărare și Securitate
- Facultatea de Sisteme Informatice și
Securitate Cibernetică
- Facultatea de Sisteme Integrate de
Armament, Geniu și Mecatronică
- Facultatea de Aeronave și Autovehicule
Militare

3

Studii universitare de doctorat (învăţământ
cu taxă de studii) / an de studii, indiferent
de data înmatriculării la doctorat, inclusiv
pentru perioada de prelungire și perioada
de grație

Achitarea taxei de
studii pe semestru
trebuie efectuată în
2500 primele 30 de zile
calendaristice de la
începerea fiecărui
semestru.
2500 Neachitarea taxei in
acest interval atrage
după sine
exmatricularea.
Achitarea taxei de
studii se poate efectua
și în 2 tranșe de câte
50%, astfel: prima
tranșă în prima lună a
4000 semestrului I și a
doua tranșă în prima
lună a semestrului II.
Neachitarea taxei
atrage după sine
exmatricularea.

REDUCERI TAXE DE STUDII:
1. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
1.1. 50% - reducere a taxelor de studii pentru:
- personalul încadrat în academie;
- copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, decedate/decedaţi în
timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente,
catastrofe, a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în cadrul
forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri
umanitare;
- copiii celor care au fost răniţi în misiuni de luptă, în teatrele de operaţii, ai
veteranilor de război şi urmaşi ai eroilor căzuţi la datorie pentru patrie;
1.2. 30% - reducere a taxelor de studii pentru cadrele militare, soldaţi şi gradaţi
voluntari, funcţionari publici/salariaţi civili contractuali ce îşi desfăşoară
activitatea în M.Ap.N., copiii acestora, precum şi copii ai pensionarilor din
M.Ap.N;
1.3. 1.200 lei pentru studenţii integraliști de pe locurile cu taxă de studii care
finalizează atât sesiunea I cât şi sesiunea II de examene cu o medie egală sau mai
mare de 9,00 (reducerea se aplică la finalizarea anului universitar);
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1.4. 5% dacă se achită integral taxa anuală de studii la începutul anului
universitar.
2. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
2.1. 50% - reducere a taxelor de studii pentru:
- personalul încadrat în academie;
- pentru absolvenții Academiei Tehnice Militare ,,Ferdinand I”;
- copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, decedate/decedaţi în
timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente,
catastrofe, a unor acte de devotament excepţional sau a unor misiuni în cadrul
forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri
umanitare;
- copiii celor care au fost răniţi în misiuni de luptă, în teatrele de operaţii, ai
veteranilor de război şi urmaşi ai eroilor căzuţi la datorie pentru patrie;
2.2. 30% - reducere a taxelor de studii pentru cadrele militare, soldaţi şi gradaţi
voluntari, funcţionari publici/salariaţi civili contractuali ce îşi desfăşoară
activitatea în M.Ap.N., copiii acestora, precum şi copii ai pensionarilor din
M.Ap.N;
2.3. 5% dacă se achită integral taxa anuală de studii la începutul anului
universitar.
2.4. reducerile se aplică pentru un singur program de studii universitare de master
3. PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
3.1. 50% - reducere a taxei anuale de studii pentru personalul încadrat în
academie şi pentru absolvenţii programelor de studii universitare ale ATMFI:
licenţă şi master (ambele);
3.2. 5% dacă se achită integral taxa anuală de studii la începutul anului
universitar.
NOTĂ:
1. Reducerile de taxe nu se pot cumula.
2. Reducerile se acordă numai dacă taxele se achită în prima lună a fiecărui
semestru.
II. ALTE TAXE:
Nr.
Serviciul prestat
Crt.
1
Înmatriculare studii universitare de
licenţă
2
Înmatriculare studii universitare de
master
3
Înmatriculare studii universitare de
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Taxa
[lei]
50
50
50

Obs.

Nr.
Crt.
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16

17

Taxa
[lei]

Serviciul prestat
doctorat
Transfer de la un program de studii la
altul în cadrul aceleiaşi facultăţi din
academie
Transfer pentru studenţii care pleacă
din academie
Transfer pentru studenţii care vin în
academie
Reînmatriculare la studii universitare
de licenţă, master şi doctorat

Obs.

50

100
50

Studenţi cu taxă
de studii cu
excepţia
gravidelor
Taxa pentru reluarea studiilor
50
Studenţi cu taxă
întrerupte la cerere
de studii
Susţinerea formei de verificare restantă nr. de credite Studenţi cu taxă
din anii anteriori celui în care este
al disciplinei de studii
înscris studentul şi a reexaminărilor
x 10 lei, dar
nu mai puţin
de 50 lei
Examen diferenţă
50
Studenţi cu taxă
de studii
Taxă înscriere în an suplimentar
30% din taxa Studenţi cu taxă
anuală
de studii
Înscriere la concursul de admitere
100
Scutirile de la
licenţă
plata taxei vor fi
conforme cu
Înscriere la concursul de admitere
150
prevederile
masterat
regulamentelor de
Înscriere la concursul de admitere
200
desfăşurare a
doctorat
concursurilor
de admitere
Susținere examen de diplomă
300
Studenţi cu taxă
de studii
Susținere examen de disertație
300
Studenţi cu taxă
de studii
Susținere publică teză doctorat

200

2000
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Cu excepţia
personalului
academiei

Nr.
Serviciul prestat
Crt.
18 Susținere abilitare

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32

Taxa
[lei]
4500

Repetare/ amânare examen de diplomă
- ciclul I de studii
Repetare/ amânare examen de
disertație - ciclul II de studii
Repetare susținere publică teză
doctorat
Eliberare duplicat diplomă licență/
master/ doctorat
Eliberare duplicat foaie matricolă /
supliment diplomă
Eliberare situație școlară parțială
Eliberare extras fisa disciplinei
(programă analitică)

Eliberare extras alte documente
învățământ (plan învățământ,...)
Certificare acte de studii
Taxă autenticitate diplomă/supliment
diplomă
Taxă arhivare (pentru absolvenții care
nu si-au ridicat diploma de
licență/master/doctorat/curs în maxim
2 ani de la emitere)
Eliberare evidentă de arhivă
Eliberare duplicat carnet de student,
legitimație de student
Participarea studenților cu taxă la
disciplinele facultative

Președintele Senatului Universitar
Col. conf. univ. dr. ing.
Traian ROTARIU
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500
500
2500
250
100
50
50/ disciplina
500/ colectie
fișe
discipline
aferent
programului
de studii
100/extras
50
50
200

50
50
Taxa anuală/
60*Nr.ECTS
disciplină

Obs.
Cu excepţia
personalului
academiei

