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Art. 1 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, OUG nr. 194/2002 și Cartei Universitare, în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern, și 

cu taxă. 
 

Art. 2 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur 

program de masterat și pentru un singur program de doctorat. 
 

Art. 3 

(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, cuantumul taxei de școlarizare se aprobă anual de către 

Senatul Universității, prin regulamentele proprii de admitere, și se aduce la cunoștința studenților, 

respectiv studenților masteranzi/doctoranzi înainte de începerea noului an universitar, în termenul 

prevăzut de lege. 

(2) Cuantumul taxelor de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 

(3) Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare, 

dacă nu intervin situații de depășire a duratei de școlarizare prevăzute în lege. 

 

Art. 4  

(1) Studenții înmatriculați la toate ciclurile de studii universitare din Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, precum și medicii înscriși la specializare, au obligația de a plăti 

taxele de școlarizare, în condițiile stabilite de prezentul Regulament, de contractul de studii, precum și de 

reglementările interne ale Universității. 

(2) Contractul de studii reglementează obligațiile financiare ale studentului, aprobate de Senatul 

universitar și stipulate in Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe, precum și în alte regulamente și 

metodologii proprii. Modelul Contractului de studii, respectiv al Actului adițional la Contractul de studii, 

se aprobă anual de Senatul universitar, anterior începerii anului universitar, fiind vizat pentru legalitate, 

respectiv pentru control financiar preventiv, de către Compartimentul juridic al universității și Serviciul 

financiar-contabil. 

(3) În cazul depășirii duratei de școlarizare prevăzute de lege, ca urmare a repetenției, a reluării studiilor 

în caz de întrerupere, sau a reînmatriculării după exmatriculare sau retragere, se încheie un nou contract 

de studii universitare, în condițiile stabilite de universitate la data încheierii contractului, cuantumul taxei 

de școlarizare fiind stabilit la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie 

studentul. 

(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, în cazul prelungirii 

duratei programului de studii universitare de doctorat, cu 1-2 ani, se suportă de către studentul-doctorand. 

Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 1. 
 

Art. 5  

(1) Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 1. 

(2) Cuantumul taxelor percepute pentru înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor 

forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ și pentru activități neincluse în 

planul de învățământ, precum și alte taxe, este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 2. 

(3) Debitele privind taxele de școlarizare în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de referință 

euro/leu din data de 1 august a anului în curs, cu valabilitate până la data de 31 iulie a anului următor. 
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Art. 6  

(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, în primul an de studiu (la înmatriculare) taxa de 

școlarizare se achită integral  în perioada stabilită prin metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de 

școlarizare în termenul stabilit de conducerea Universității va duce la pierderea locului obținut. 

(2) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita taxa de 

școlarizare, după cum urmează: 

a.  integral, în prima lună a anului universitar, la nivelul cuantumului taxei de școlarizare 

stabilite în Anexa 1, 

b.  în două tranșe egale, în prima lună a fiecărui semestru, la nivelul cuantumului taxei de 

școlarizare stabilite în Anexa 1, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea totală a 

taxei de școlarizare  (5% în semestrul 1 și 5% în semestrul 2) 

Art. 7  

(1) După trecerea termenului de o lună, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de 

școlarizare, pe baza evidențelor contabile, Universitatea are dreptul de a exmatricula studenții, studenții 

masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul stabilit. 

(2) Reînmatricularea se face în anul universitar următor, cu achitarea taxelor de școlarizare aferente 

anului de studiu în care se reînmatriculează și plata unei taxe de reînmatriculare. 

(3) În cazul exmatriculării studenților, studenților masteranzi și studenților-doctoranzi, Universitatea este 

îndreptățită la recuperarea debitelor acumulate de către student până la data exmatriculării și/sau a unor 

daune materiale.  
 

Art. 8  

(1) Plata taxelor de școlarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universității sau prin virament 

bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA: 

RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de studii – 

numele și prenumele studentului, anul de studiu, programul de studiu ”. 

(2) Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii se efectuează în condițiile prevăzute de 

Regulamentul/metodologiile de admitere. 

(3) Plata taxelor de școlarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenții înscriși la programele de studii 

cu predare în limbi străine, precum și pentru studenții din state terțe, care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, se efectuează, prin virament bancar, în 

contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenția 

Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni 

obligatorii: „taxa de studii – numele și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de 

studii”. 
 

Art. 9  

(1) Taxa de școlarizare pentru anul complementar se plătește proporțional cu numărul de credite restante, 

dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de școlarizare aferente anului 

de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înțeleg toate creditele restante din interiorul 

ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar. 

(2) La reluarea studiilor, taxa de școlarizare pentru studenții care se înscriu în an complementar și cei care 

au întrerupt studiile, se plătește la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie 

studentul,  în conformitate cu noul contract. 

(3) Studenților străini, cetățeni non-UE, care studiază pe cont propriu valutar, nu li se aplică prevederile 

prezentului Regulament, taxa de școlarizare aferentă anului complementar fiind la nivelul taxei anului de 

studiu în care se înscrie studentul, în cuantumul stabilit de Senatul universitar în prezentul Regulament.  

(4)  În cazul în care studenții străini, cetățeni non-UE, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu, 

aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în valută, aferentă anului de studiu pe care îl repetă. 

(5) În cazul în care studenții români de pretutindeni, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu, 

aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în lei, aferentă anului de studiu pe care îl repetă, în aceleași 
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condiții cu cetățenii români. 
 

Art. 10  

(1) Studenții repetenți care nu au obținut numărul de credite necesare promovării din motive medicale vor 

urma anul complementar fără obligații financiare, dacă în anul întreruperii studiilor din motive medicale 

au plătit integral taxa de studiu. 

(2) Pentru aceasta, studenții vor prezenta acte medicale doveditoare, care vor fi analizate de către decanat 

și de Consiliul de Administrație al Universității, conform prevederilor Regulamentului de organizare și 

desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare de licență. 
 

Art. 11  

Pentru prezentarea la examenele disciplinelor cu credite transferabile restante, studenții plătesc taxa 

stabilită de Senatul universitar prin prezentul Regulament. 
 

Art. 12  

(1) Studenții care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de școlarizare a anului 

complementar, integral. 

(2) Obținerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de școlarizare 

aferentă acelui an. 
 

Art. 13  

(1) Studentul care solicită retragerea/întreruperea studiilor universitare are obligația de a achita taxa de 

școlarizare integral pentru anul în curs.  

(2) În caz de retragere, întrerupere a studiilor universitare sau exmatriculare, taxa de școlarizare achitată 

pe anul în curs nu se restituie. 

(3) În cazul studenților înscriși în anul I care au semnat contractul de studii, dar care se retrag/întrerup 

studiile universitare, înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, taxa de școlarizare se restituie, la 

cererea scrisă a studentului, de la data aprobării acesteia în Consiliul de Administrație al Universității. 

(4) Pentru restituirea taxei de școlarizare, studentul va depune la Serviciului Financiar-Contabil, Birou 

Taxe studenți, prin Registratura Universității, o cerere conform Anexei nr. 3 din prezentul Regulament. 

Serviciul Financiar-contabil va efectua restituirea taxei de școlarizare în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii. 

(5) În cazul exmatriculării, cu excepția situațiilor de exmatriculare pentru neînscriere, taxa de școlarizare 

achitată pentru anul în curs nu se restituie. 

(6) Studentului-doctorand nu i se restituie taxele achitate în cazul retragerii de la studii, al exmatriculării 

sau al mobilităților la alte instituții organizatoare de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 14  

(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara percepe de la candidați, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea 

admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul universitar, prin metodologia proprie de admitere. 

(2) Studenții orfani de ambii părinți beneficiază de reducere de 75 % la toate taxele prevăzute în 

prezentul regulament. 

(3) Studenții orfani de un părinte beneficiază de reducere de 50 % la toate taxele prevăzute în prezentul 

regulament. 

(4) Scutirea de la plata acestor taxe de înscriere la concursurile de admitere sau reducerea lor se aprobă de 

Senatul universitar, prin prezentul regulament, respectiv prin metodologia proprie de admitere, pentru: 

 a) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 

 b) orfanii de ambii părinți; 

 c) candidații proveniți din casele de copii sau plasament familial; 

 d) copiii personalului angajat în UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara; 
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 e)  alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere sau a rectorului Universității. 
 

Art. 15  

La admiterea în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru fiecare 

ciclu și program de studii universitare, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene li se aplică aceleași condiții 

prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.  
 

Art. 16  

Prezentarea absolvenților la examenul de finalizare a studiilor, în sesiuni ulterioare celor organizate 

pentru promoția din care aceștia fac parte, se poate face cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor 

++aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar prin prezentul Regulament. 

 

Art.17.   

(1) Prezentul Regulament, modificat și aprobat în ședința Senatului universitar din data de 

27.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale O. G. nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 1/2010, se aplică tuturor 

studenților Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, înscriși la toate ciclurile 

de studii universitare, precum și la cursuri postuniversitare și de rezidențiat.  

(2) La data prezentei, se abrogă Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare şi alte taxe 

din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, aprobat și republicat prin  

prin Hotărârea Senatului nr. 6/13724/11.09.2019. 

 
 

Rector, 

    

Prof. univ. dr. Marius Octavian Crețu  Secretar șef Universitate, 

  dr. Daniela Aurora Tănase 

   

 

Contabil-șef,  Reprezentant studenți, 

Ec. Maria Mihaela Stepan  Lieb Katharina 

 

   

  Vizat Oficiul juridic, 

  c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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ANEXA NR. 11 

la 

REGULAMENTUL PRIVIND CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ALTE TAXE 

 
 

Anul înmatriculării STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI 

360 CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ – 180 ȘI 240 

CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT STUDII UNIVERSITARE 

DE DOCTORAT 

STUDII DE 

REZIDENȚIAT 

 

NON-UE   Programe 

de studii cu 

predare în 

limba 

română 

 

RO+UE  

Programe de 

studii cu 

predare în 

limbă străină  

Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE 

Până în anul 
universitar 2011-

2012, inclusiv 

5300 ron/an 

 

4000 euro/an 320 euro/ lună 2210 ron/an 320 euro/lună 4000 ron/an 320 euro/ 

lună 

7000 ron/anul I; 

2210 ron /anii 

II-IV 

320 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2012-2013 
5300 ron/an 

 

4000 euro/an 320 euro/lună 3530 ron/an 

 

320 euro/lună 4000 ron/an 320 euro/ 

lună 

7000 Lei/anul I; 

2210 ron/anii II-

IV 

320 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2014-2015 
6620 ron/an 

 

 

4500 euro/an 400 euro/lună 4855 ron/an 

 

400 euro/lună 4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

400 euro/ 

Lună 

3000 euro/an – Laseri ... 

2210 ron /an2 400 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2015-2016 

6620 ron/an 

 

 

4500 euro/an 

5000 euro/an 3 

400 euro/lună 

500 euro/lună 4 

2210 ron/an5 

4855 ron/an 

6620 ron /an6 

 

400 euro/lună 

 

500 euro/lună 7 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

400 euro/ 

Lună 

3000 euro/an – Laseri ... 

2210 ron/an 400 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

 

 

2016-2017 

7000 ron/an 

 

 

4500  euro/an  

5000 euro/an8 

 

500 euro/lună 

 

 

2500 ron/an9 

5000 ron/an 

7000 ron /an10 

500 euro/lună 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

500 euro/ 

lună 

 

 

2500 ron/an 500  euro/ 

lună 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an (Medicină 

dentară)11 

                                                 
1 Completată, modificată și republicată conform HCA nr.1471/06.02.2018, respectiv H.S nr. 17/2191/22.02.2018.  
2 Conform pct. 12 din HCA nr. 2072/06.03.2014  
3 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română), cu sesiune de admitere în luna septembrie,  conform pct. 9 din HCA. nr. 909/29.01.2015 și H.S  nr. 1/2245/24.02.2015 
4 Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE la programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015 
5 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină, conform pct. 8 din  HCA nr. 3437/23.04.2014 și H.S. nr. 4/4729/04.06.2014, respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul 

Facultății de Farmacie, conform pct. 4 din HCA nr. 285/13.01,2015 și H.S. nr. 4/910/29.01.2015.  
6 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 10 din HCA nr. 909/29.01.2015 
7 Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015 
8 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română-locurile pentru candidaţii europeni, sesiunea admitere iulie) 
9 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină,  respeciv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.  
10 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform H.S. 4/4789/05.05.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018. 
11 Taxe de studii de rezidențiat pentru cetățenii non UE, conform H.S nr. 4/515/18.01.2016 
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Anul înmatriculării STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI 

360 CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ – 180 ȘI 240 

CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT STUDII UNIVERSITARE 

DE DOCTORAT 

STUDII DE 

REZIDENȚIAT 

 

NON-UE   Programe 

de studii cu 

predare în 

limba 

română 

 

RO+UE  

Programe de 

studii cu 

predare în 

limbă străină  

Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE 

2017-2018 7000 ron/an 5000  euro/an12  

6000 euro/an13 

5000 euro/an 

6000 euro/an13 

2500 ron/an14 

5000 ron/an 

7000 ron /an10 

3150 ron /an15 

5000 euro/an 

5500 euro/an16 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

5000 euro/an (domeniul 

Medicină, respectiv 

Farmacie) 

 

2500 ron/an 5000 euro/an 

(Medicină)  

5500 euro/an 

(Medicină 

Dentară) 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an 

(Medicină dentară) 16 

2018-2019 8200 ron/an 5000  euro/an  

6000 euro/an 

5000 euro/an 

6000 euro/an 

3000 ron/an14 

5500 ron/an 

8200 ron /an10 

3650 ron /an15 

5000 euro/an 

5500 euro/an16 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

5000 euro/an (domeniul 

Medicină, respectiv 

Farmacie) 

 

2500 ron/an 5000 euro/an 

(Medicină)  

5500 euro/an 

(Medicină 

Dentară) 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an 

(Medicină dentară) 

2019-2020 8200 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an 3000 ron/an14 

5500 ron/an 

8200 ron /an10 

3650 ron /an15 

6000 euro/an 4000 ron/an 3000 

euro/an – Laseri 

... 

6000 euro/an 5000 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an (Medicină 

și Farmacie) 

7000 euro/an 

(Medicină dentară)17 

începând cu anul 

2020-2021 
8200 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an 3000 ron/an14 

3650 ron /an15 

5500 ron/an18 

6000 euro/an 2500 ron/an19 

10000 ron/an20 

programul 

Laseri 

 

6000 euro/an 3000 ron/an21 

4000 ron/an22 

5000 ron/an23 

6000 euro/an 6000 euro/an (Medicină 

și Farmacie) 

7000 euro/an 

(Medicină dentară) 

 

* Admiterea la aceste programe de studii universitare de licență este organizată de Departamentul Relații Internaționale al Universității.

                                                 
12 Taxă de școlarizare pentru programele de studii din cadrul Facultăților de Medicină și Farmacie conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016.  
13 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară, conform pct. 5 din HCA nr.2500/22.02.2017, respectiv H.S nr.3/2595/23.02.2017   
14 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină,  respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.  
15 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Deva din cadrul Facultății de Medicină, conform H.S. nr. 4/16946/24.11.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018  
16 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016 
17 Taxe de școlarizare aprobate prin HCA nr. 5933/10.04.2019 și HS nr. 5/8080/29.05.2019, 
18 Taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare de licență AMG  și Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA nr. 515/15.01.2020 și H.S. nr. 18/600/16.01.2020 
19 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.4971/15.04.2020 din și H.S. nr. 5/4579/29.04.2020 
20 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.20377/03.12.2019 
21 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020 
22 Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul prelungirii duratei programului de studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020  
23 Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul reînmatriculării, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020 
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ANEXA NR. 2 

 

TAXE PENTRU DEPĂȘIREA DURATEI DE ȘCOLARIZARE PREVĂZUTE ÎN LEGE, 

ÎNMATRICULĂRI, REÎNMATRICULĂRI, REPETAREA EXAMENELOR ȘI A ALTOR 

FORME DE VERIFICARE, CARE DEPĂȘESC PREVEDERILE PLANULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI PENTRU ACTIVITĂȚI NEINCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

PRECUM ȘI ALTE TAXE  

 

 

NR. 

CRT. 

SITUAȚII DIVERSE CUANTUMUL 

TAXEI  

în lei 

CUANTUMUL 

TAXEI 

în valută 

MENȚIUNI 

1.  PROGRAMA 

ANALITICĂ 

200 lei 45 euro PENTRU 

STUDENȚI/ABSOLVENȚI 

2.  SITUAȚIE ȘCOLARĂ 

PENTRU UZ 

PERSONAL  

50 lei/an de studiu 10 euro/an de studiu PENTRU STUDENTI 

3.  ELIBERARE 

DUPLICAT CARNET 

DE STUDENT 

50 lei 10 euro PENTRU STUDENȚI 

4.  PROCESARE ACTE 

STUDII NERIDICATE 

ÎN TERMEN DE 24 DE 

LUNI DE LA 

SUSȚINEREA 

EXAMENULUI DE 

FINALIZARE A 

STUDIILOR SAU DE 

LA ÎNCETAREA 

RAPORTURILOR CU 

UNIVERSITATEA 

200 lei 45 euro PENTRU ABSOLVENTI / 

FOȘTI STUDENȚI / 

CANDIDAȚI LA 

EXAMENELE DE 

ADMITERE 

5.  ADEVERINȚE 

PENTRU MINISTERUL 

JUSTIȚIEI 

100 lei 20 euro PENTRU OBȚINEREA 

CETĂȚENIEI ROMÂNE 

6.  TAXĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE 

ADMITERE PENTRU 

STUDII 

UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ, MASTER, 

DOCTORAT 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de 

admitere 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de  

admitere 

PENTRU CANDIDAȚI 

7.  TAXĂ PROCESARE 

DOSAR ADMITERE  

STUDENȚI STRĂINI 

- 200 euro PENTRU CANDIDAȚII UE, 

SEE, CH SI CANDIDATI 

STATE TERTE 

8.  TAXĂ DE 

ÎNMATRICULARE 

(CONFIRMARE) - 

LICENȚĂ, MASTER, 

DOCTORAT  

Conform 

Metodologiilor 

proprii de 

admitere 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de  

admitere 

PENTRU STUDENȚI  

9.  REÎNMATRICULARE 300 lei 65 euro PENTRU STUDENȚI 
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10.  REDOBÂNDIREA 

CALITĂȚII DE 

STUDENT, MEDIC LA 

SPECIALIZARE, 

DOCTORAT 

200 lei 45 euro PENTRU TOȚI STUDENȚII, 

inclusiv MASTERANZI ȘI 

DOCTORANZI 

11.  TAXĂ PENTRU 

STUDENȚII CARE 

SOLICITĂ 

MOBILITATE  LA 

ALTE UNIVERSITĂȚI 

500 lei 105 euro PENTRU STUDENȚI 

12.  EXAMENE DE 

DIFERENȚĂ pentru 

studenții care vin de la 

alte Universități la UMF 

„Victor Babeș” 

Timișoara. 

200 lei / examen 45 euro / examen PENTRU STUDENȚII  

13.  ECHIVALĂRI DE 

STUDII 

 

300 lei  65 euro PENTRU STUDENȚI  

14.  TAXĂ TEST LIMBĂ 

ROMÂNĂ DE LA 

SFÂRȘITUL ANULUI II 

(test eliminatoriu) 

200 lei 45 euro PENTRU STUDENȚI  

15.  TESTUL DE LIMBĂ 

STRĂINĂ, SUSȚINUT 

LA ADMITEREA 

PENTRU STUDIILE 

UNIVERSITARE 

ORGANIZATE ÎNTR-O 

LIMBĂ STRĂINĂ 

- 50 euro PENTRU CANDIDAȚI 

16.  RECUPERĂRI 

ABSENȚE LP/STAGII 

50 lei / absență 10 euro / absență PENTRU STUDENȚI 

17.  EXAMENE CREDITE 

TRANSFERABILE 

(pentru anii anteriori) 

200 lei/prezentare 

examen 

45 euro/ prezentare 

examen 

PENTRU STUDENȚI 

18.  REEXAMINĂRI  50 lei 10 euro PENTRU STUDENȚI 

19.  EXAMEN DE 

FINALIZARE STUDII 

(licență și disertație), 

susținut în  sesiuni 

ulterioare celor 

organizate pentru 

promoția din care 

studenții fac parte  

300 lei 65 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

ROMÂNI, UE, SEE ȘI 

ELVEȚIA  

PENTRU ABSOLVENȚI 

STRĂINI (NON-UE) 

20.  ADEVERINȚE DE 

AUTENTICITATE 

(pentru MEN, Prefectură, 

Monitorul Oficial al 

României, alte situații) 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

21.  ADEVERINȚE 

PENTRU APOSTILĂ 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 
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22.  ADEVERINȚE 

PENTRU MONITORUL 

OFICIAL 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

23.  ADEVERINȚĂ – 

INIȚIALA TATĂLUI 

(LIMBA RO./ENG.) 

60 lei 

 

15 euro PENTRU 

ABSOLVENȚI/STUDENȚI 

24.  ADEVERINȚĂ 

INTERES PERSONAL 

(altele decât cele 

menționate)  

100 lei 20 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

 

25.  DUPLICATE  

(diplomă, foi matricole, 

certificate etc.) 

300 lei 65 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

26.  ADEVERINȚE 

PENTRU OBȚINEREA 

CERTIFICATULUI DE 

CONFORMITATE 

50 lei 10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

27.  CERTIFICATE OF 

GOOD STANDING 

(limba engleză și limba 

română) 

50 lei 10 euro PENTRU 

ABSOLVENȚI/STUDENȚI 

28.  AUTENTIFICAREA 

ACTELOR DE STUDII 

CU ÎNSCRISUL 

„conform cu originalul” 

5 lei/filă 1 euro/filă PENTRU ABSOLVENȚI 

29.  PRELUAREA 

DOSARELOR CU 

ACTELE DE STUDII 

APARȚINÂND  

ABSOLVENȚILOR 

ALTOR 

UNIVERSITĂȚI 

PENTRU VIZAREA 

ACESTORA DE CĂTRE 

CNRED 

300 lei 65 euro- PENTRU ABSOLVENȚII 

ALTOR UNIVERSITĂȚI 
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