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Anexa 1 la Hotărârea Senatului nr. 447/15.01.2018 

 

Regulamentul privind taxele (tarifele) 

de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor  

pentru anul universitar 2018-2019 

 
 

1. Prezentul regulament stabilește cuantumurile, termenele și modalitățile de plată 

pentru taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor 

precum și modalitatea de acordare a reducerilor pentru taxele (tarifele) de 

școlarizare pentru toate nivelurile și formele de studiu, pentru cetățenii români 

și cei asimilați acestora precum și pentru cetățenii străini. 

 

2. Taxele (tarifele) de şcolarizare pentru masterat vor avea cel puţin cuantumul 

taxelor (tarifelor) stabilite pentru ciclul licenţă.  

 

3. Noile cuantumuri ale taxelor (tarifelor) de admitere, de școlarizare și de 

finalizare a studiilor aferente anului universitar 2018 - 2019 se vor aplica 

pentru studenţii din anul I de studii (ciclul licenţă, ciclul master şi ciclul 

doctorat), respectiv pentru studenţii care în anul universitar  2018 - 2019 îşi 

reiau studiile sau sunt în situația de a plăti taxă pentru înscrierea la susținerea 

examenelor de finalizare a studiilor.  

 

4. Taxele (tarifele) de şcolarizare se achită de către studenţii care provin din 

România, alte state din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau 

din Confederaţia Elvețiană fie integral, fie în rate. Facilitatea de plată în rate 

operează astfel: 

a. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv 

până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, 
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cel puţin 25% din taxa anuală; 

b. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală; 

c. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală; 

d. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată. 

 
5. Reducerile de taxe (tarife) de şcolarizare stabilite de către facultăți se acordă 

numai studenților români și celor asimilați acestora pentru ciclul licență - 

învățământ cu frecvenţă și ID  (a se vedea anexa nr. 7), cu excepția facultăţilor 

care acordă ciclului master reduceri speciale (a se vedea art. 9). Cererile de 

acordare a reducerii de taxă se depun la secretariatele facultăților între 5 

decembrie - 15 decembrie. Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul său, 

se acorda în toate situațiile ca diminuare a ultimei și penultimei rate, după caz. 

 
6. Pentru plata integrală a taxei (tarifului) de școlarizare până la momentul 

confirmării locului, studenților anului I li se poate acorda o reducere de 10%. 

Această reducere se aplică și pentru ceilalți ani de studii cu condiția plății 

integrale a taxei până la data de 15 octombrie pentru specializările cu 

frecvență, respectiv până la data de 31 octombrie pentru specializările la 

distanță / fără frecvență.  

 
7. Prin excepție de la prevederile art. 5, reducerile acordate pentru ce de -al 

II-lea program de studiu de același nivel în cadrul UBB sunt reglementate de 

prezentul articol. 

a. Se pot acorda reduceri studenţilor UBB pentru cel de-al doilea program de 

studiu urmat în paralel, reduceri cuprinse între 25% şi 50% din taxa 

anuală, conform deciziei Consiliului facultăţii. De aceeași reducere pot 

beneficia și absolvenții UBB care urmează un al doilea program de studii. 

b. Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul 

unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează 
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concomitent două specializări iar una dintre acestea este la ID/IFR, 

reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, 

reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare. 

c. Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de 

studii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în 

vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 03 - 15 decembrie, odată 

cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația 

studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul 

unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de 

studii, în cadrul UBB. 

d. Documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii 

trebuie să fie emis în perioada 5-15 decembrie și să conțină inclusiv 

mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB. 

 
8. Studenții care ocupă un loc bugetat ca urmare a reclasificării beneficiază de 

restituirea taxelor (tarifelor) de studii, achitate în avans, pentru anul universitar 

respectiv. 

 
9. Facultățile au libertatea de a aplica, la cerere, următoarele reduceri speciale 

ale taxelor (tarifelor) de şcolarizare cu aprobarea prealabilă, de principiu, a 

Consiliului facultății: 

9.1. la ciclul licență – învățământ cu frecvență și ID și ciclul masterat - învăţământ 

cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă: 

a. reducerea de 25% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru membri ai 

aceleiaşi familii (soţi, părinţi, copii sau fraţi/surori) având calitatea de 

studenţi în cadrul Facultăţii, în programe de studii de nivel licență şi/sau 

masterat, cu condiţia ca fiecare sa aibă achitate primele doua rate aferente 

taxei de școlarizare; 

b. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi; 
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c. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii proveniţi din centrele 

de plasament înscrişi la un program de masterat; 

d. reducere de 50% pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza 

documentelor medicale prezentate. 

 
10. Reducerile se aplică în cascadă şi nu cumulativ (a se vedea Nota explicativă) și 

sunt stabilite pentru fiecare an universitar.  

 

11. Facultățile, cu avizarea prealabilă, de principiu, a Consiliului facultăţii, au 

libertatea de a acorda pentru angajaţii Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 

pe baza unor solicitări scrise ale acestora, adresate facultăţilor, o reducere de 

cel mult 50% din: 

a. taxa anuală de şcolarizare pentru ciclul licenţă, pentru maxim durata 

normală a specializării urmate de angajat (3 sau 4 ani) , caz în care se 

va încheia un act adiţional la contractul de muncă pentru rămânerea în 

instituţie pe o perioadă de minim 3 sau 4 ani (în funcție de perioada 

pentru care s-a aprobat reducerea taxei), (a se vedea anexa 9). 

b. taxa anuală de şcolarizare pentru ciclul masterat, pentru maxim 2 ani, caz 

în care se va încheia un act adiţional la contractul de muncă pentru 

rămânerea în instituţie pe o perioadă de minim 2 ani, (a se vedea anexa 

9). 

 

c. taxa anuală de şcolarizare pentru doctorat, pentru maxim 3 ani, caz in 

care se va încheia un act adiţional la contractul de muncă pentru 

rămânerea în instituţie pe o perioadă de minim 3 ani socotită de la data 

susţinerii publice a tezei de doctorat, (a se vedea anexa 9). Este exclusă 

de la reducere taxa pentru susținerea publică a tezei de doctorat.  

Nu pot beneficia de prevederile prezentului articol angajații UBB pe perioadă 

determinată. 
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12. Reglementări pentru anumite situații: 

12.1. Retragerea de la studii – licență, masterat, programele 

postuniversitare, programele psihopedagogice - Nivel I şi Nivel II ale DPPD, 

doctorat, se realizează în baza cererii aprobate de către conducerea facultăţii, 

respectiv de către conducerea DPPD, înainte de înmatriculare sau după 

înmatriculare.  

a. Studenţii anului I, declarați admiși în regim cu taxă vor semna contractul de 

studii la confirmarea locului. În cazul solicitării retragerii de la studii, printr-o 

cerere scrisă şi înregistrată la secretariatul facultății, în intervalul scurs de la 

semnarea contractului până în ziua precedentă începerii anului universitar, 

încasările privind Taxele (tarifele)  de școlarizare se restituie integral. 

b. Studenții, alții decât cei ai anului I, în cazul solicitării retragerii anterior 

începerii anului universitar pot beneficia de rambursarea integrală a taxei de 

şcolarizare plătite în avans aferente perioadei rămase de la momentul 

retragerii, până la sfârșitul anului universitar, conform Art.4. punctul c și Art 

12.1 punctul c. 

c. Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studenții care 

urmează programe de studii în regim cu taxă, indiferent de anul de studiu, 

datorează taxa de şcolarizare în funcție de momentul solicitării scrise a 

retragerii și în acord cu prevederile art. 3 din prezenta hotărâre, astfel: 

  Dacă cererea de retragere este înregistrată în intervalul 1 octombrie - 

până la sfârșitul semestrului I , va datora 50% din taxa de 

școlarizare totală; 

  Dacă cererea de retragere este înregistrată pe parcursul semestrului II 

va datora taxa de școlarizare integral; 

 Aceste prevederi sunt în strânsă corelație cu reglementările privind 

organizarea grupelor de studii și stabilirea normelor didactice și 
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finanțării costurilor aferente acestora. 

d. Taxa netă de plată la momentul retragerii se va determina ca diferența 

între taxa totală datorată cumulat și taxa totală achitată cumulat de la 

începutul anului universitar la care se pot adăuga eventualele taxele 

neachitate în anii universitari anteriori. 

e. Restituirea eventualelor sume reprezentând taxe de școlarizare se va 

realiza numai la cerere, ulterior retragerii. 

12.2. Reînmatriculare – licență, masterat, programele psihopedagogice - Nivel 

I şi Nivel II ale DPPD, studenții vor achita odată cu taxa de reînmatriculare, 

eventualul debit restant din anii universitari anteriori in care au urmat programele 

de studii în cadrul UBB şi prima rată a taxei de şcolarizare a anului universitar in 

care se realizează reînmatricularea. 

12.3. Întrerupere de studii - licenţă, masterat, programele psihopedagogice - 

Nivel I şi Nivel II ale DPPD, doctorat, studenții au obligația la reluarea acestora să 

îndeplinească cerinţele rezultate in urma actualizării planurilor de învățământ, 

inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de şcolarizare datorată de 

către studenții înmatriculaţi în regim cu taxă care cer întreruperea studiilor  se 

determină după cum urmează: 

a) Ulterior începerii anului universitar, după înmatriculare, studenții care 

urmează programe de studii în regim cu taxă, indiferent de anul de studiu 

datorează taxa de școlarizare în funcţie de momentul solicitării scrise a 

întreruperii studiilor și în acord cu prevederile art. 3 a prezentei hotărâri, 

astfel: 

  Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată în intervalul 1 

octombrie - până la sfârșitul semestrului I va datora 50% din taxa 

de școlarizare totală; 

 Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul 
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semestrului II va datora taxa de școlarizare integral; 

b) Taxa netă de plată la momentul întreruperii studiilor se va determina ca 

diferență între taxa totală datorată cumulat și taxa totală achitată cumulat 

de la începutul anului universitar la care se pot adăuga eventualele taxe 

neachitate în anii universitari anteriori. 

 
12.4. Mobilitatea academică a studenților de la alte instituții pe locuri cu 

taxă. Studenții care beneficiază de mobilitate academică urmează regimul stabilit 

pentru programul și anul de studii în care au fost transferaţi. Studenții vor achita 

taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar in care s-a operat mobilitatea 

academică. 

 
12.5. În cazul glisării prin redistribuire de pe locurile cu taxă pe locurile 

bugetate, cu ocazia concursului de admitere la nivel licenţă, masterat şi doctorat, ca 

urmare a retragerii unor candidaţi iniţial admişi pe locurile bugetate sau ca urmare a 

suplimentării locurilor bugetate, candidaţi au dreptul la restituirea taxei sau fracţiunii 

de taxă achitate la confirmarea locului. Un loc se consideră confirmat dacă studentul 

achită in avans cel puțin o prima rată a taxei de școlarizare și semnează contractul 

de studii. Restituirea taxei se face pe baza unei cereri depuse la Facultate, în 

termenul de prescripţie de 3 ani de la data plăţii taxei.  

 
12.6. În situația glisării de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă studenţii 

anilor 2, 3 şi respectiv 4, cu parcurs normal, fără întrerupere a studiilor vor achita 

taxa aferentă promoţiei lor. 

 
12.7. Indiferent de anul înmatriculării, studenţii-doctoranzi aflaţi pe locurile cu 

taxă, inclusiv cei care se află în prelungire sau continuare de studii, vor achita taxa 

de susţinere a tezei de doctorat aferentă anului universitar în care susțin teza. 

 
12.8. Studentul-doctorand aflat în prelungire de studii va achita taxa de 
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şcolarizare numai pentru lunile de prelungire, inclusiv pentru luna în care are loc 

susținerea tezei de doctorat, taxa lunară reprezentând 1/9 din taxa anuală de 

şcolarizare stabilită. 

 
13.  Taxa (tariful) pentru susținerea examenelor prevăzute în anexa nr. 5  

13.1. Taxa (tariful) se aplică pentru absolvenții Universității Babeș-Bolyai Cluj-

Napoca la o nouă înscriere astfel: 

- în caz de nepromovare în urma înscrierii în două sesiuni consecutive (iunie, 

februarie) sau numai într-una din ele; 

- atunci când prima înscriere are loc  într-un interval mai mare de 3 ani de la 

absolvire.  

13.2. Taxa (tariful) achitată pentru o înscriere dă dreptul la prezentarea la probe în 

cele două sesiuni consecutive (iunie, februarie) ale aceluiaşi an universitar. 

 

Taxa aferentă examenului de licență acoperă ambele probe prevăzute. 

 

14. Pentru absolvenţii unor instituții de învăţământ superior, altele decât 

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, costurile organizării examenelor de 

finalizare a studiilor, examenul de licență respectiv susținerea disertației 

aferente unei înscrieri, se pot încadra in intervalul dat de cuantumul prevăzut 

in anexa nr. 5 şi dublul acestuia. 

 
15. Pentru studenții cu taxă la Universitatea "Babeş-Bolyai", cetățeni ai unor state 

care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi nici ale Spațiului Economic 

European precum şi pentru cetățeni care nu sunt din Confederația 

Elvețiană se stabileşte cuantumul taxelor (tarifelor) de şcolarizare in valută 

pentru anul universitar 2018/2019 conform anexei nr. 4. Se va ține cont de 

următoarele reglementări: 
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15.1. Pentru procesarea dosarului de admitere se va achita o taxă de 50 Euro, 

indiferent de nivelul de studiu sau forma de învățământ pentru care se depune 

dosarul. 

15.2. Pentru studenții cu frecvență (licență, masterat sau doctorat): 

a. Taxele (tarifele) se plătesc pe întreaga durată a anului de învățământ de: 

 9 luni pentru anii de studii în care în planurile de învățământ nu 

este prevăzută disciplina Practică sau Practica prevăzută în 

planul de învățământ se desfășoară pe parcursul semestrului și 

nu ca perioadă distinctă.  

 10 luni pentru anii de studii în care planurile de învățământ 

prevăd disciplina Practică cu desfășurare pe o perioadă distinctă 

față de activitățile didactice. 

b. Taxele (tarifele) se pot plăti integral, până la 15 octombrie, fără a se 

beneficia de nici o reducere, fie în rate, conform art. 4 al prezentei 

hotărâri. 

c. Taxele (tarifele) prevăzute în anexa nr. 4 nu includ costul cazării, 

respectiv al mesei. 

15.3. Pentru programele de studii universitare de licență, masterat și doctorat - 

învățământ cu frecventă redusă şi alte programe de studii, conform anexei nr.4, 

organizate conform legii, pentru fiecare an de studii, taxele (tarifele) se plătesc în 

avans pentru 3 luni, la cuantumul corespunzător învățământului cu frecventă, 

conform anexei nr. 4.  

Taxele (tarifele), astfel stabilite, se achită integral, anterior primei sesiuni de 

examene. 

15.4. Pentru susţinerea licenței, disertației, tezei de doctorat în cursul anului 

universitar 2018/2019, cuntumul taxelor (tarifelor) este prevăzute în anexa nr. 6. 

a) Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză 

(inclusiv cazarea, masa şi transportul). 
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16.   De la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Nr. 1.757/06.02.2017, 

precum şi anexele aferente. 

 

17. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

18. Consiliul de administrație este obligat să remită decanatelor și 

 conducerii CFCIDFR modelele standard ale contractelor de studii în acord 

cu prevederile prezentei hotărâri. 

 
19. Pentru neplata la termen a taxelor stabilite prin prezenta hotărâre se 

datorează penalități de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, de la data 

scadenței obligației de plată până la data plății efective.  
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Notă explicativă la art. 9 a regulamentului de mai sus: 
 

Exemplu 1: 

Student, ciclu licenţă, care urmează cursurile Facultăţii X, prima specializare A (anul 

2), iar a 2-a specializare B (anul I). Plăteşte taxa de şcolarizare la a 2-a specializare 

anticipat şi integral (până la 15 octombrie 2018). 

Taxa anuală de şcolarizare aferentă specializării B: 2.500 lei (a se vedea Anexa nr. 3)  

Reducere pentru a 2 a specializare: 50% (a se vedea Anexa nr. 7) 

Reducere pentru plata anticipată şi integrală: 10% (a se vedea art. 5 al hotărârii de mai 

sus)  

Taxa datorată pentru specializarea B = (1- 0,10) x (1-0,50) x 2.500 =0.90 x 0,50 x 2.500 

= 1.125 lei 

Exemplu 2: 

Student, ciclu licenţă, absolvent al Universităţii "Babeş-Bolyai " Cluj-Napoca, urmează 

o a 2-a specializare în cadrul Facultăţii Y (anul 1). Plăteşte taxa de şcolarizare la a 2-a 

specializare anticipat şi integral (până la 15 octombrie 2018). 

Taxa anuală de şcolarizare aferentă specializării: 2.400 lei (a se vedea Anexa nr. 3) 

Reducere pentru calitatea de absolvent UBB: 25% (a se vedea Anexa nr. 7) 

Reducere pentru plata anticipată şi integrală: 10% (a se vedea art. 5 a hotărârii de mai 

sus).  

Taxa datorată = (1- 0,10) x (1-0,25) x 2.400 = 0.90 x 0,75 x 2.400 = 1.620 lei. 

 

 

Prezentul Regulament cu anexele aferente se aprobă prin Hotărârea Senatului cu      

nr. 447/15.01.2018 şi intră în vigoare din anul universitar  2018-2019.  

 

 


