UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, AUTOVEHICULE ŞI ROBOTICĂ (FIM)
CENTRUL DE FORMARE ÎN INGINERIE MECANICĂ ŞI AUTOVEHICULE RUTIERE

TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI TAXELE AFERENTE
conform Hotărârii Senatului USV nr. 44 din 22 aprilie 2021 cu privire la aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Centrului de Formare în Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere CEFIMAR ( R76)
conform Hotărârii Senatului USV nr. 46 din 22 aprilie 2021 privind aprobarea
modificării Anexei nr. 4 şi a Anexei nr.6 din Planul de taxe şi tarife aprobat prin Hotărârea de Senat nr. 15/2017,
cu modificările şi completările ulterioare şi a Anexelor nr. 3 şi nr. 4 din Planul de taxe şi tarife aprobat
prin Hotărârea de Senat nr. 122/2020

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

Durata

Tarif

Forma de
evaluare

Document
eliberat

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

Examen /
Colocviu

Certificat
de absolvire

-

Document
tradus

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
2.3. pentru studenții USV din afara
FIM

Conform
planurilor de
învățământ

2.4. pentru absolvenții de studii
universitare de licență sau de
lungă durată
3. Traduceri de documentații
tehnice

Taxa pentru o disciplină
este taxa valabilă pentru
disciplinele facultative din
Planul de Taxe și tarife,
valabile în cadrul USV
1770 lei

2270 lei

Convenită de
comun acord

30 lei per pagină a
documentului original
de 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.

IMPORTANT: Plata taxei de şcolarizare se face în lei, într-o singură tranşă, până la data
limită a perioadei de înscriere, accesând linkul:
https://www.taxeusv.ro/product-category/fimmsm/_cefimar/

