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Nr. 

crt.
Denumirea Taxei

Cuantumul 

taxei

[Ron]

1
Înscriere la concursul de admitere în anul I de studii universitare de licență, masterat 1) 

și continuare de studii
100

2 Înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat 2) 200

3
Înmatriculare în anul I de studii universitare de licență, masterat, doctorat și continuare 

de studii
50

4 Reînmatriculare 100

5
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de studii (TS) de la învățământul 

universitar de licență
4.000

6
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de studii de la învățământul 

universitar de licență cu predare în limbi străine
4.500

7
Școlarizare anuală pentru studenții în regim de taxă de studii de la învățământul 

universitar de masterat cu predare în limbi străine
5.500

8
Școlarizare anuală pentru studenții în regim cu taxă de studii de la învățământul 

universitar de masterat 3) 5.000

9 Școlarizare anuală în regim de taxă de studii de la învățământul universitar de doctorat 8.000

10

Refacere disciplină:

   - TD 1 - pentru studenții care au maxim 2 discipline de refăcut

   - TD 2 - pentru studenții care au mai mult de 2 discipline de refăcut, 

                dar au promovat anul de studii

   - TD 3 - pentru studenții care nu promovează anul de studii

30 / cst

50 / cst

65 / cst

11

Susținere a examenului de finalizare a studiilor (licență, diplomă, absolvire, disertație), 

de către absolvenții U.P.B. care au urmat studiile în regim cu taxă de studii (TS) în 

ultimul an de studii

300

12
Susținere a examenului de finalizare a studiilor de licență de către absolvenții altor 

instituții de învățământ superior
500

13
Repetare a examenului de finalizare a studiilor (licență, diplomă, absolvire, disertație) 

pentru absolvenții U.P.B.
300

14 Eliberare duplicat pentru Foaie matricolă / Supliment la diplomă / Anexă cu note 100

15 Eliberare duplicat pentru Diplomă / Certificat / Atestat de studii / Adevenrință de absolvire 200

16 Eliberare la cerere a unei adeverințe de confirmare a studiilor sau a actelor de studii 4) 150
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17

Eliberare la cerere , într-un plic sigilat, a unei confirmări a datelor înscrise pe un act de 

studii. Plata cheltuielilor poștale se va suporta de către persoana care a făcut 

solicitarea

250

18 Eliberarea la cerere a unei evidențe din arhivele U.P.B. 5) 50

19 Susținere publică a tezei de doctorat 6) 2.500

20
Înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic de conferențiar universitar 

sau a unuia de profesor universitar
150

21
Înscriere la concursul pentru ocuparea unui alt post decât cel didactic (funcție de 

conducere)
150

22
Transfer de la alte instituții de învățământ superior la U.P.B. și de la U.P.B. la alte 

instituții de învățământ superior
200

23 Transfer în cadrul U.P.B. de la o facultate la o alta 100

24 Eliberare programă analitică 150

25 Program de formare psihopedagogică nivel 1 sau nivel 2 (în regim postuniversitar) 1.400

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Aprobat în ședința Senatului U.P.B. cu HS nr. 238  din data 21 septembrie 2017

Pentru salariații U.P.B. taxa va fi suportată, numai pentru un program de studii, de către universitate, din 

veniturile proprii

Conform Legii nr. 78/2005 nu se vor încasa taxe la eliberarea documentelor necesare pentru constituirea 

dosarelor de recalculare a pensiilor. Sunt scutiți de plata acestei taxe angajații (în activitate, pensionari sau 

decedați) care au sau au avut carte de muncă la U.P.B.
Fac excepție angajații (în activitate, pensionari sau decedați) care au contract de muncă pe durată nedeterminată cu 

U.P.B.

Persoanele care la data susținerii publice au contract de muncă încheiat cu U.P.B. sunt scutite de plata taxei

valoaretaxa de înscriere la concursul de admitere la masterat în sesiunea Iulie 2018 redusă cu 50%

valoaretaxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat în sesiunea Iulie 2018 redusă cu 50%
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