
     

 

 

                                                      DECIZIA nr. 154 

din 22.05.2018 

 
În temeiul drepturilor conferite prin împuternicirea şi actul nr. 209/1991 de înfiinţare a 

Facultăţii de Drept Cluj-Napoca, emise de Rectorul Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" 

Bucureşti și a împuternicirii din Ordinul nr. 94 din 01.09.2014 emis de Președintele Consiliului de 

Administrație al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, având în vedere organizarea activităţii 

pentru anul universitar 2018-2019, Administratorul  Facultăţii de Drept Cluj-Napoca 

Decide: 

Art.l. Pentru anul universitar 2018-2019 se stabilesc următoarele taxe: 

Taxa de admitere la Licenţă este de 200 lei şi nu se restituie. 

Taxa de şcolarizare : 

        ANUL I, II,  III,  IV  IF  - 2800 lei / an, din care: 

1.  Tranşa I         =  1500 lei  (termen de plată 10.10.2018) 

2.  Tranşa a II-a  =    800 lei  (termen de plată 31.01.2019) 

3.  Tranşa a III-a =    500 lei  (termen de plată 30.04.2019) 

 

      ANUL  I,  II,  III,  IV   IFR  -  2500 lei / an, din care: 

               1.   Tranşa I           =     1300 lei   (termen de plată 10.10.2018) 

 2.   Tranşa a II-a   =       700 lei    (termen de plată 31.01.2019) 

 3.    Tranşa a III-a  =      500 lei    (termen de plată 30.04.2019) 

Studenţii care plătesc integral taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019, până 

la data de 10.10.2018, beneficiază de o reducere de 10%. 

De reducerea de 10% a taxei de şcolarizare beneficiază şi studenţii care au în facultatea noastră 

frate, soră, soţ sau soţie. 

 

        Taxele de examene 

Prezentarea în sesiunea de restanţe şi reexaminări se plăteşte cu 150 lei pentru fiecare 

examen, la casieria facultăţii. 

Prezentarea la examen pentru mărirea notei se plăteşte cu 100 lei. 

Examenele la materiile restante din anii precedenţi şi examenele de diferenţă se 

plătesc cu 150 lei examenul. 
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Studenţii din anii terminali IV IF, IV IFR, care au restanţe din anii precedenţi la 1-3 

materii, se înscriu în an suplimentar. Anul suplimentar se plăteşte şi nu se poate repeta. Cuantumul 

taxei se stabileşte diferenţiat, în funcţie de numărul examenelor de susţinut, astfel: taxa anuală/10 

(numărul mediu de discipline din planul de învăţământ) x numărul evaluărilor de susţinut.  

 

        AN SUPLIMENTAR  IF  

1 examen de susţinut     280 lei  (termen de plată 25.10.2018)  

2 examene de susţinut   560 lei   (termen de plată 25.10.2018) 

3 examene de susţinut   840 lei   (termen de plată 25.10.2018) 

 

        AN SUPLIMENTAR  IFR  

1 examen de susţinut     250 lei  (termen de plată 25.10.2018) 

2 examene de susţinut   500 lei   (termen de plată 25.10.2018) 

3 examene de susţinut   750 lei   (termen de plată 25.10.2018) 

 

Prima prezentare la fiecare examen este inclusă în taxă, de la a doua prezentare se plăteşte 

o taxă de 200 lei pentru fiecare prezentare. 

Studenţii din anii terminali IV IF, IV IFR, care au peste 3 examene restante din anii 

precedenţi, vor repeta anul, plătind taxa de şcolarizare anuală integrală şi prezentările în 

sesiunile de restanţe si reexaminări. 

Taxa pentru îndrumarea lucrării de diplomă este de 150 lei. 

Taxa de examen licenţă este de 700 lei. 

Taxa de şcolarizare la cursurile de masterat specializarea Ştiinţe Penale 

şi Criminalistică (modulul 2018 – 2020), organizat pe trei semestre, este de 3000 

lei, din care: 

      1.  Tranşa    I         =  1000 lei    (termen de plată 10.10.2018) 

 2.  Tranşa a II-a    =  1000 lei   (termen de plată 31.01.2019) 

 3.  Tranşa a III-a    =  1000 lei   (termen de plată 10.10.2019) 

Taxa de şcolarizare la cursurile de masterat specializarea Dreptul 

naţional şi european al afacerilor (modulul 2018 – 2019), organizat pe doua 

semestre, este de 2800 lei, din care: 

      1.  Tranşa    I         =   1000 lei    (termen  de plată 10.10.2018) 

      2.  Tranşa a II-a    =   1000 lei    (termen de plată 31.01.2019) 

      3.  Tranşa a III-a    =    800 lei     (termen de plată 30.04.2019) 

 

  Taxa de admitere la masterat este de 150 lei şi nu se restituie. 

Cursanţii de la masterat care plătesc integral taxa de şcolarizare până la data de 10.10.2018 

au o reducere de 10%. 

 

Reducerea de 10% se aplică şi în cazul în care în facultatea noastră titularul are fraţi, soţie, 

soţ student sau la cursul de masterat. 



Studenţii care urmează concomitent două programe de studii universitare în cadrul Facultăţii 

de Drept „Dimitrie Cantemir” beneficiază de o reducere de 10 %  din taxa de şcolarizare, reducerea 

se acordă numai programului de studii masterale. 

 

Taxa pentru lucrarea de disertaţie este de 300 lei. 

 

Alte taxe 

- Eliberare situaţie şcolară se taxează cu 100 lei 

- Eliberare adeverinţe care atestă calitatea de student  10 lei 

- Eliberare diverse adeverinţe 50 lei (altele decât cele care atestă calitatea de student)  

- Taxă carnet 10 lei 

- Programa analitică pentru  un an universitar ( indiferent de numărul disciplinelor)  150 lei 

- Programa analitică pentru toată perioada de studii  250 lei 

- Taxă de transfer la altă facultate şi eliberare situaţie şcolară 300 lei 

- Taxă de transfer de la altă facultate 200 lei 

- Taxă de reînmatriculare la cerere 150 lei 

- Taxă eliberare recomandare 50 lei 

- Taxă de arhivare 50 lei 

 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredinţează compartimentele 

Secretariat, Evidenţă taxe şi Financiar-contabil. 

 

Conturile în care se pot achita taxele: 

B.C.R. CLUJ: RO17RNCB0106026575480001; 

B.T. CLUJ: RO70BTRL06701202W71432XX 

S.C.INTESA SANPAOLO ROMANIA CLUJ: RO39WBAN2511000062500181 

 

 

 

  

Administrator, 

Conf. univ. dr. Fodor Elena-Mihaela 
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DECIZIA NR. 189

din 10.10.2018

in temeiul drepturilor conferite prin actui nr. 20911991 de infiinlare a Facultalii de Drept
Cluj-Napoca, emise de Rectorul Universitdlii Cregtine "Dimitrie Cantemir,, Bucuregti, gi a
imputernicirii din ordinul nr' 9410i .0g.2014 emis de PreEedintele Consiliului de Administralie al
Universitalii Creqtine "Dimitrie Cantemir", Administratorul Facultd{ii de Drept Cluj- Napoca

Decide:

Art'i' Pentru anul universitar 2018 - 2019 se stabilesc urmdtoarele penalizuri privind
nepiata taxei de q;colarizare in termenul stabilit :

Rata I a taxei de q;colarizare IFgi IFIl se poate achita fbr6 penalizare p6n5 ?n data de
16.10.2018.

- penalizare 70 o/o 17.t0.201g _ 30.1 l.20l g

- penalizare 20 %o 01.12.201g _ 31. 12,2019

Rata a rl-a a taxei de gcoiarizare lF qi IFR se poate achita f6rd penalizare pdni in data
de 31.01 .2A19.

- penalizare 10 o/o 0l "02.2019 - 28.O2.ZA1g

- penalizare 20 %o 01.03.2019 _ 31.03.2019

Rata a III-a a taxei de gcolarizare IF gi IFR se poate achita fdr1r penalizare p6n6 in
data de 3A,04.2019.

- penalizare 10 Yo 0i.05.2019 - 31.05.2019

- penalizare 20 o/o de la 01 .A6.2019

Art.z. indeplinirea prezentei decizii se incredinle azd compartimentelor: Secretariat,
Eviden!6 taxe gi Financiar-Contabil.

Administrator,

Conf. Univ. Dr. Fodor Elena-Mihaela
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DECIZIA NR. 190

din 10.10.2018

in temeiul drepturilor conf-erite prin actul nr. 20911991 de infiinlare a Facultalii de Drept

Cluj-Napoca, emise de Rectorul Universitalii Cre$tine "Dimitrie Cantemir" Bucureqti, qi a

imputernicirii din Ordinul nr. 94101,09.2014 emis de Pregedintele Consiliului ds Administralie al

Universitalii Creqtine "Dimitrie Cantemir", Administratorul Facultalii de Drept Cluj- Napoea

Decide:

Art.1. Pentru anul universitar 2018-2019 se stabilesc urmitoarele penalizdri privind

neplata taxei de rnaster in termenul stabilit :

Rata I a taxei de master modului 2018-2019 gi modulul 2018-2020 se poate achita

fEr6 penaiizare p6nd in data de 16. 10.2018.

- penalizare 10 o/o 17.10.2018 - 30.11.20i8

- penalizare 20 oA 01 .12 .2018 - 3 1 . 12.2018

Rata a I[-a a taxei de master modulul 2018-2019 Ei modulul 2018-2020 se poate

achita fdra penalizare p6na in data de 3 1,01.2019.

- penalizare 10 7o 01.02.2019 - 28.02.2019

- penalizare 20 otb 01.03.2019 - 31.03.2019

Rata a III-a a taxei de rnaster moduh.rl 2018-2019 se poate achita fErE penalizare

pdnl in data de 30.04.20 i 9.

- penalizare 10 oZ 0i.05.2019 - 31.05.2019

- penalizare 20 oto de ia 01 .06.2019

Rata a III-a a taxei de master modului 2018-2020 se poate achita fdtd penalizare

p6nd in data de 10. 10.2019.

- penalizare 10 ok 11.10.2019 - 30.11.2019

- penahzare 20 oh 0t.12.20t9 - 31.12.2019

Rata a III-a a taxei de master modulul 2A17-2019 se poate achita fhrl.penalizare pind

in data de 16.10.2018.

- penalizare 10% 17 ,10.2018 - 30.I 1.2018

- penalizare 20Yo 01.12.2018 - 3 1 .1Z.Z0lg

Art.2. indeplinirea prezentei decizii se incredin! eazd compartimentelor: Secretariat,

Evidenld taxe qi Financiar-Contabil.

Administrator, Conf. Univ. Dr. Fodor Elena-Mihaela
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FACALTATEA DE DREPT CLTIT.NAPOCA
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DECIZIA nr. 191
din 10.10.2013

in temeiul drepturilor conferite prin imputernicirea gi actul nr.z0g/199l deinfiin{are a Facurtdtrii de Drept cruj-Napoca, dmise oe Rectorur universitaliicre$ine "Dimitrie cantemiri Bucureqti, avand in vedere hot5rarea consiliului deadministraiie gi rezulgbl: la inv5ldturd oblinute tn anut universitar zotT- 201g,Administratorul Facultfiii de Drept Cluj_Napo ca 
.*^rY vreru*r &vr /

Decide:

fut'1' Sunt scutiti de platataxei de qcolarizare pentru anul universitar z0lg2A19 urmdtorii srudenli de la invd{Em6ntul de ZI:

Anul II ZI
1. Morufan Mdd6lina Silvia

2. Muntean Ionica

Anul III ZI
1. P6curar Lisa Maria Ambra

2. Ca*or Ioana Dorina

media anul l :9,85

mediaanull=9,71

media anul II :9,84

media anul II :9,38

ArrulIY ZI
1. Geri Sabrina Alice

2. Rus Adriana

media anul III :9,71

media anul III :9,57

Art.z. cu ducerea ra indeprinire a prezentei decizii
compartimentele secretariat, Evidenjd taxe qi Financiar - contabil.

Administrator
Conf. Univ. Dr. Fodor Elena Mihaela

se incredinteaz5


