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FACULTATEA DE DREPT 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ / MASTER 

Ref. Examene, taxe  
 Sesiunea B-II (aferentă sem. II, anul univ. 2020-2021) 

 

1. Prezentarea la examene se poate face numai de către studenţii/masteranzii examinabili menţionaţi în planificarea examenelor. 

2. Se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-II numai studenţii/masteranzii care şi-au achitat integral taxa de școlarizare/repetare/prelungire 

studii aferentă anului universitar 2020-2021. 

3. Studenții anilor I-IV/reînmatriculați care și-au achitat integral taxa de școlarizare aferentă anului univ. 2020-2021, au dreptul la două prezentări 

gratuite la fiecare examen planificat în semestrul II (sesiunile A-II și B-II) din anul de studiu în care sunt înmatriculați, în anul universitar 2020-2021. 

Pentru prezentarea la examene în sesiunea C (restanțe) aferentă anului de studiu în care sunt înmatriculați, studenții au obligația achitării 

taxei de examinare (100 lei/examen).  

La toate examenele restante din anii anteriori celui în care studentul este înmatriculat, studenții au obligația achitării taxei de reexaminare (în cuantum 

de 100 lei/examen/prezentare), iar studenții care susțin examene de diferență în baza taxei achitate la începutul anului universitar pentru 

recontractarea disciplinei (taxa de studiu/60xnr.credite aferent disciplinei respective). Studenții se pot prezenta la examenele restante din anii 

anteriori/diferențe numai pe baza cererii și cu achitarea taxelor de examinare*, conform regimului de taxare aprobat de Senatul U.V.T. 

4. Studenţii înmatriculaţi în anul I IF/IFR (licență) se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-II în baza taxei de școlarizare (4500 lei) achitată 

integral. 

5. Studenţii reînmatriculaţi în anul I IF/IFR (licență) se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-II în baza taxei de reînmatriculare (300 lei) și 

a taxei de școlarizare (4500 lei), achitate integral. 

6. Studenţii înmatriculați în anii II-IV IF/IFR (licență) se pot prezenta la examenele de an aferente sesiunii B-II, în baza taxei de şcolarizare (3000 

lei) achitată integral. La toate examenele restante din anii anteriori celui în care studentul este înmatriculat, studenții au obligația achitării taxei de 

reexaminare (în cuantum de 100 lei/examen/prezentare), iar studenții care susțin examene de diferență în baza taxei achitate la începutul anului 

universitar pentru recontractarea disciplinei (taxa de studiu/60xnr.credite aferent disciplinei respective).  

7. Studenţii reînmatriculați în anii II-IV IF/IFR (licență) se pot prezenta la examenele de an aferente sesiunii B-II, în baza taxei de reînmatriculare 

(300 lei) și a taxei de şcolarizare (3000 lei), achitate integral. La toate examenele restante din anii anteriori celui în care studentul este înmatriculat, 

studenții au obligația achitării taxei de reexaminare (în cuantum de 100 lei/examen/prezentare), iar studenții care susțin examene de diferență în baza 

taxei achitate la începutul anului universitar pentru recontractarea disciplinei (taxa de studiu/60xnr.credite aferent disciplinei respective).  

8. Studenții înmatriculați în anii II-III cu repetare IF/IFR (licență) se pot prezenta la examenele de an/restanțe din anii anteriori în baza taxei de 

repetare (300 lei) achitată la începutul anului universitar și a taxei de reexaminare (100 lei/examen/prezentare). Studenții care susțin examene de 

diferență în baza taxei achitate la începutul anului universitar pentru recontractarea disciplinei (taxa de studiu/60xnr.credite aferent disciplinei 

respective).  

9. Studenții/masteranzii din anii terminali care au solicitat prelungirea duratei de studiu se vor prezenta la examene în baza taxei de prelungire studii 

(300 lei) achitată la începutul anului universitar și a taxei de reexaminare (100 lei/examen/prezentare).  

10. Studenţii înmatriculaţi în anul I (master) se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-II în baza taxei de școlarizare (5000 lei) achitată integral. 

11. Studenţii reînmatriculaţi în anul I (master) se pot prezenta la examenele aferente sesiunii B-II în baza taxei de reînmatriculare (300 lei) și a taxei 

de şcolarizare (5000 lei) achitate integral. 

12. Examenele pentru mărirea notei pot fi susţinute numai în sesiunile B-II și C. Nu se admit susțineri de examene de mărire a notelor la disciplinele 

studiate în anii precedenți. În fiecare an universitar un student poate susţine cel mult șase examene pentru mărirea notei, câte trei pentru fiecare 

semestru, indiferent dacă studentul este sau nu integralist în momentul respectiv. Examenele pentru mărirea notei pot fi susținute o singură 

data/disciplină. Examenele pentru mărirea notei se desfășoară în regim gratuit, pe baza de cerere transmisă cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea 

datei stabilite pentru examenul de mărire notă.  

 

*MODALITATEA DE TRANSMITERE A CERERILOR DE REEXAMINARE ȘI DE ACHITARE A 

TAXELOR DE REEXAMINARE: 
În vederea prezentării la examenele aferente sesiunii B-II studentii vor completa formularul electronic - Formular solicitări online  pus la dispoziție 

pe site-ul UVT , care poate fi accesat și din secțiunea InfoCentru, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de examene, după cum 

urmează:  

- până cel târziu la data de 20.06.2021 – anii terminali (perioda de desfășurare a sesiunii fiind 28.06 – 04.07.2021); 

- până cel târziu la data de 27.06.2021 – toți anii de studii, cu excepția anilor terminali (perioda de desfășurare a sesiunii fiind 05.07 – 11.07.2021). 

Ulterior depunerii cererii, este necesar să achitați taxa de reexaminare. Aceasta poate fi achitată online prin intermediul platformei StudentWeb 

sau în modalitățile alternative pe care le găsiți în următorul link: https://www.uvt.ro/wp-content/uploads/2020/11/plata-online-complet-1.pdf sau, în 

mod excepțional, la casieria Facultății de Drept (între orele 900-1400), cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei stabilită pentru începerea sesiunii 

de examene.  

Studenții care nu achită taxa de reexaminare prin StudentWeb, au obligația să transmită alături de cererea de reexaminare, și dovada plății taxei de 

reexaminare (O.P). 

Studenții vor transmite cererile de reexaminare doar de pe adresele instituționale, @e-uvt.ro. 

În cazul în care nu vă prezentați la un examen pentru care ați achitat taxa de reexaminare, aceasta va putea fi utilizată pentru prezentarea în altă 

sesiune de examene din același an universitar, la aceeași disciplină. Taxele de reexaminare achitate nu se restituie. 

Pentru a putea participa la reexaminare pentru o disciplină restantă, fiecare student trebuie să fi îndeplinit standardele minimale prevăzute în fișa 

disciplinei care să permită prezentarea la examen. În caz contrar, dacă nu ați îndeplinit aceste standarde în momentul în care ați urmat disciplina, aceasta 

trebuie să fie recontractată în anul universitar următor (cererile de recontractare se pot depune doar înainte de începutul anului universitar). 

Studenții care au recontractat, la începutul acestui an universitar, o disciplină restantă dintr-un an de studii anterior aferentă semestrului al II-lea, pot 

susține câte o prezentare/examen gratuită în sesiunile A-II și B-II la disciplina respectivă. 

 

 

Studenții/masteranzii scoși temporar din evidență și ale căror contracte de studii sunt suspendate ca urmare a neachitării integrale a taxei de 

școlarizare nu au dreptul de a se prezenta la examenele aferente sesiunii B-II, urmând să fie exmatriculați la sfârșitul anului universitar 2020-

2021. Prezentarea la examen cu încălcarea acestor reguli constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu nerecunoaşterea notei obţinute, 

plata taxei de examinare şi interzicerea participării studentului la următoarele sesiuni de examene programate în cursul anului universitar 

curent sau al anului universitar următor, după caz.    

                       
           DECANATUL 

            

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8x1XThBXhupUeY7HKgWuHFtb5JTUjUGQlIm4mKhqznu64Kw/viewform
https://www.uvt.ro/ro/
https://www.uvt.ro/educatie/ro/info-studenti-proces-educational/infocentru/
https://www.uvt.ro/wp-content/uploads/2020/11/plata-online-complet-1.pdf

