
TAXE UBB 

 

Nr. crt. Tipuri de taxe 
Nivelul taxelor 

(tarifelor) 
UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 

1.   Înmatricularea studenţilor în cazul 
transferaţilor, indiferent de nivel (mobilitate 
internă și definitive) 

  200 lei 23% 77% 

2.   Reînmatriculări pentru studenţii 
Universităţii noastre exmatriculaţi în anii 
precedenţi care au primit aprobare pentru 
reînmatriculare 

300 lei 23% 77% 

3.   Reînmatriculări pentru studenţii 
înmatriculaţi pe cont propriu valutar ai 
Universitaţii noastre exmatriculaţi în anii 
precedenţi care au primit aprobare pentru 
reînmatriculare 

100 euro 23% 77% 

4.   Taxă pentru organizarea procesului de 
evaluare a tezelor de abilitare 
- Candidații cu funcția de bază la UBB 
beneficiază de 50% reducere. 

7.000 lei 
3.500 lei 

23% 
23% 

77% 
77% 

5.   Transferul studenţilor - doctoranzi de la 
alte instituţii la U.B.B. (excepţie: caz de 
deces al conducătorului de doctorat, de 
probleme majore de sănătate ale acestuia 
sau transferul activităţii conducătorului de 
la altă instituţie la UBB) 

200 lei 100% - 

6.   Transferul studenţilor-doctoranzi de la 
UBB la alte instituţii (excepţie: în cazul 
decesului sau transferului conducătorului 
de doctorat, probleme majore de sănătate 
ale acestuia) 

500 lei 100% - 



7.   Întârzieri la plata taxei de şcolarizare 0,04% /zi/ 
întârziere, 
conform 

contractului de 
de studii 

universitare 

23% 77% 

8.   Aprobare de mobilitate către alte 
instituții, inclusiv eliberarea documentelor 
aferente (pentru studenții UBB) 

500 lei 23% 77% 

9.   Examene de diferenţe (indiferent de 
momentul în care este contractată 
disciplina) 

Tarif unitar pe 
credit x numărul 

de credite al 
disciplinei 

23% 77% 

Tarif unitar pe 
credit = taxa 

anuală de 
școlarizare/ 60 

de credite 

10.   Evaluarile de diferenţă şi pentru 
disciplinele nepromovate din anii anteriori 
pentru studenţii străini pe cont propriu 
valutar 

100 euro/examen 23% 77% 

11.   Examene nepromovate Tarif unitar pe 
credit x numărul 

de credite al 
disciplinei 

23% 77% 

Tarif unitar pe 
credit = Taxa 

anuală de 
şcolarizare/ 60 

de credite 

12.   Examen la disciplina facultativă exceptând 
disciplinele facultative 
transversale (Fundamente de 

Tarif unitar pe 
credit x numărul 

de credite al 
disciplinei 

23% 77% 



antreprenoriat și Fundamente de educație 
umanistă  - Teoria argumentării) 

Tarif unitar pe 
credit = Taxa 

anuală de 
şcolarizare/ 60 

de credite 

13.   Taxă de participare la activitățile didactice 
de către persoane care nu dețin calitatea 
de student (participare în regim de 
audient) 

Tarif unitar pe 
credit x numărul 

de credite al 
disciplinei 

23% 77% 

Tarif unitar pe 
credit = Taxa 

anuală de 
şcolarizare/ 60 

de credite 

    

14.   Colocviu la disciplina obligatorie 
necreditată din curricula de licenţă 
(Educație Fizică etc.) la a doua înscriere în 
contractul de studiu 

100 lei 23% 77% 

15.   Examen de diferență pentru capitolele 
necreditate distinct (care au fost introduse 
prin schimbarea Planului de învățământ, la 
o disciplină promovată într-un an anterior) 

100 lei 23% 77% 

16.   Colocviu la disciplina obligatorie 
necreditată din curricula de licenţă 
(Educație Fizică etc.) la a doua înscriere în 
contractul de studii pentru studenții străini 
pe cont propriu valutar 

25 euro/examen 23% 77% 

17.   Taxă stocare certificate definitivat, grad 
did. II, grad did. I, atestat echivalare studii 
de scurtă durată cu ciclul I nivel licență 
pentru fiecare an de întârziere. 

25 lei/an 23% 77% 

18.   Taxă stocare acte de studii emise începând 
cu sesiunea iunie 2022. Taxa se aplică la 2 
ani de la data promovării examenului de 
finalizare. 

25 lei/an 100% - 



19.   Activităţi didactice neincluse în planul de 
învăţământ, solicitate de studenţi şi 
aprobate de Consiliul facultăţii (în condiţiile 
întrunirii unei formaţii minime de studiu). 

Conform 
Hotărârii 

Senatului nr. 
23.116/ 

06.04.2009 
privind realizarea 

decontului 
interfacultăţi 

pentru activităţile 
didactice 
prestate. 

23% 77% 

20.   Testarea şi eliberarea de 
certificate privind competenţa lingvistică 
(Alpha, Lingua, CIL) 
Reducere 50% pentru studenții și angajații 
UBB 

  
250 lei 

  
23% 

  
77% 

21.   Testarea pentru studenţii străini a 
cunoştinţelor de limba româna şi străină şi 
eliberarea atestatului (și studenți români 
cu studii în străinătate) 

100 euro 23% 77% 

22.   Echivalări diferite certificate lingvistice 
sau acte de studii 

10 lei 23% 77% 

23.   Taxă procesare colocviu admitere la grad 
didactic I (toate etapele cumulate pe 
parcursul celor doi ani) 

350  lei 23% 77% 

24.   Taxă procesare dosare, grad didactic II 200 lei 23% 77% 

25.   Taxă cursuri de pregătire grad didactic II 100 lei 23% 77% 

26.   Taxă admitere DPPD Nivel I/ Nivel II (sunt 
scutiți de această taxă studenții UBB) 

50  lei 23% 77% 

27.   Valoarea unui credit la DPPD nivel I și 
II (postuniversitar) 

40 lei 23% 77% 

28.   Valoarea unui credit la DPPD nivel I pentru 
studenți 

30 lei 23% 77% 

29.   Taxă verificare documente arhivate care 
atestă parcurgerea disciplinelor din 

100 lei 23 77% 



Modulul Pedagogic, eliberare adeverințe 
pentru promoțiile vechi 

30.   Taxă verificare situație școlară pentru 
disciplinele din modulul pedagogic, nivel I 
şi II, eliberare adeverințe pentru 
absolvenţii UBB (la cerere) 

30 lei 23% 77% 

31.   Taxă echivalare doctorat cu grad didactic I 450  lei 23% 77% 

32.   Taxă eliberare atestate şi certificate 
Programe Magister I, II şi 
Program Perfecționare pentru Directori şi 
Inspectori 

30 lei 23% 77% 

33.   1. Taxă eliberare documente 
justificative (adeverinţă note, 
certificate prezenţă la examen, 
colocviu, certificate înscriere la 
programele de formare iniţială 
şi continuă, adeverinţe 
coordonare practică 
pedagogică) 

2. Taxă eliberare duplicat 
documente 
justificative (adeverinţă note, 
certificate prezenţă la examen, 
colocviu, certificate înscriere la 
programele de formare iniţială 
şi continuă, adeverinţe 
coordonare practică 
pedagogică) 

0 lei 
  
  

30 lei 

  
  
  

23% 

  
  
  

77% 
  
  

34.   Taxă eliberare adeverinţe pentru cadrele 
didactice din învăţământul preuniversitar 
(adeverință participare programe formare 
continuă, colocviu gr.did.I, coordonare 
practică pedagogică) ş.a. 

30 lei 23% 77% 

35.   Taxă eliberare atestat echivalare studii de 
scurtă durată cu ciclul I nivel licență (O. 
M. 5553/2011) 

50   lei 23% 77% 



36.   Atestat de participare la cursuri obligatorii 
din curricula de licență sau alte cursuri 
propuse de facultate (se eliberează la 
cerere la finalul acestuia și certifică 
numărul de ore parcurse, credite și nota 
obținută) 

Tarif unitar pe 
credit x numărul 

de credite al 
disciplinei 

23% 77% 

Tarif unitar pe 
credit = taxa 

anuală de 
școlarizare/ 60 

de credite 

*În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și 
Palestra, repartizarea taxelor se va face pe următoarea structură: 70% din venituri 
cotă Facultate gestionar și 7% cota Centrului. 

 


