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REFACERE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

restanțe din anul universitar trecut, respectiv, din anii universitari trecuți 
  

 Extras din Regulamentul pentru studenți 2021-2022 

„Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori poate susține, în 

baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de 

colectare), refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, 

laboratoare, activități de practică etc”. 

„Taxa pentru refacerea activității didactice se plătește pentru toate examenele  

nepromovate în anii de studii anteriori, indiferent de numărul de prezentări în sesiunile 

precedente și de statutul studentului (buget sau taxa). Taxa pentru refacerea activității 

didactice la o disciplină se calculează astfel: taxa de școlarizare pe semestrul în curs/30 

x numărul de credite alocate disciplinei. Taxa pentru refacerea activității include 

posibilitatea de a vă prezenta la două evaluări finale pe parcursul anului universitar în 

care se reface activitatea didactică”. 

 

 

Înregistrarea solicitării de refacere a activității didactice se realizează cu ajutorul 

formularului afișat pe site. Formularul poate fi completat doar prin autentificarea cu ajutorul 

contului instituțional (același folosit pentru platforma Microsoft Teams). 

 

TERMENUL LIMITĂ PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE 

REFACERE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU SEMESTRUL II A 

FOST 18 FEBRUARIE 2022 
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CUM ȘI UNDE  SE ACHITĂ TAXA DE REFACERE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE 

 

 

 

Specificați întotdeauna codurile menționate, altfel taxa achitată nu va fi valabilă! 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații puteți consulta „Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților” 

 

 

La banca BRD: 

- se specifică numele (înainte și după 
căsătorie dacă este cazul) și 
prenumele; 

- se specifică suma pe care doriți să 
o achitați (ex.: 350 RON); 

- se specifică facultatea (Biologie), 
licență (cod 01, zona 1201) sau 
master (cod 03, zona 2401);      

- tipul taxei (taxă refacere activitate 
didactică, cod 35) 

 

Online, din contul personal: 

- Se introduce contul IBAN: 

 R O 6 8 B R D E 2 4 0 S V 8 9 5 3 4 4 5 2 4 0 0 

- Se introduce moneda – RON 

- Se introduce suma 

- La detalii se vor specifica următoarele: 

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași  

- Facultatea de Biologie 

- licență (cod 01, zona 1201) sau master (cod 
03, zona 2401) 

- Nume și prenume 
- Tipul de taxă - refacere activitate 
- Codul taxei - 35 


