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TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI TAXE DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 

UNIVERSITAR 2020-2021 

 

Taxa de înscriere - 150 lei. 

Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau 

pe locurile cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei 

obligaţii este de 150 lei. 

Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din Uniunea Europeană, 

taxa de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este în cuantum de 3000 lei/an. 

Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetăţeni din state terțe, din afara Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, taxele de şcolarizare sunt stabilite la 

nivelul de 6000 Euro/an pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 

Pentru perioadele de prelungirea solicitate de studenţii doctoranzi şi aprobate de Senatul 

Universitar, taxa de şcolarizare este în cuantum de 4000 lei/an pentru Domeniul Medicină, 

Medicină Dentară şi Farmacie. 

Pentru reînscrierea la doctorat precedată de nefinalizarea doctoratului precedent 

(neîndeplinirea obligaţiilor contractuale), taxa de şcolarizare este în cuantum de 5000 lei pentru 

Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 

Anul   I, - studenți doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021 - 3000 

lei/an – În primul an de studiu (la înmatriculare) taxa de școlarizare se achită integral. 

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 Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe; 

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

taxei de școlarizare stabilite în Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe, la care se adaugă 
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un procent de 10% din valoarea totală a taxei de școlarizare (5% în semestrul I și 5% în 

semestrul II). 

 

Anul  II - studenți doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2019-2020 - 5000 

lei/an cu posibilitatea de plată în două tranşe 

Anul III, IV - studenți doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2018-2019 / 

2017-2018 - 2500 lei cu posibilitatea de plată în două tranşe 

Anul V, VI - studenți doctoranzi aflați în prelungire studii doctorale - 4000 lei/an cu 

posibilitatea de plată în două tranşe  

 

 

 

 


