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Hotäräľe nr. llĺ t5.o2.2021

privind aprobaľea Regulamentelor de taxe pe anul universitar 2021 - 2022

Avänd fur vedere Hotärärea Consiliului de Administralie nr. 1059/01'.02.2021

priaind Regulamentele de taxe pentru anul uniaersitar 202L - 2022,

Luänd in considerare avizul- si amendamentele transmise de Comisia pentru
regulamente gi probleme juriđice, respectiv de Comisia pentru buget 9i patrimoniu,

ln temeiulart. 180 9i 183 din Carta Universitälii Babeg-Bolyai gi alart.18 lit. e) din
Regulamentul de organizare gi funclionare al Senatului,

Senatul Universitälií Babeg-Bolyai,

ľeunit in geđinfä online la data đe L5 februari e 2021',

hotärä9te:

Art.ĺ'. Se aprobä Regulamentele de taxe pe anul univeľsitar 2027 - 2022.

AÍ1,2. Regulamentelą cuprinse fur anexä, fac parte integrantä din prezenta hotäräre.

Secretaľ

Anca li
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SENAT  

 

 

 

Anexa 1 la HS nr. 11/15.02.2021 

 

Regulamentul privind taxele (tarifele) 

de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor  

pentru anul universitar 2021-2022 

 
 
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 2021-2022 se vor aplica pentru studenţii din anul I 

de studii (ciclul licenţă, ciclul master şi ciclul doctorat), respectiv pentru studenţii care în 

anul universitar 2021-2022 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, 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 1-12 octombrie. Reducerea de taxă, în 

funcție de cuantumul ei, 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 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 1-12 octombrie, 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 1-12 octombrie 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: 

La ciclul licență – învățământ cu frecvență și ID și ciclul masterat – învăţământ cu 

frecvenţă, și învățământ cu frecvență redusă și la ciclul doctorat: 

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 şi/sau doctorat, cu 

condiţia ca fiecare să aibă achitate primele doua rate aferente taxei de școlarizare; 

b. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi care nu au împlinit 

vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe economie; 

c. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii proveniţi din centrele de 

plasament care nu au împlinit vârsta de 35 de ani; 

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

documentelor medicale prezentate. 

e. reducerea de 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru orfanii de un parinte 

care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim 

net pe economie; 

Documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare pentru 

studenţii care se încadrează la art. 9, lit. b şi e, este:  

 adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul este în plasament (unde 

este cazul); 

 adeverinţă de venit net (pe ultimele 3 luni); 

 documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete 

obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de 

exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi 

comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: 

terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal); 



 
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 în 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. 

 

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 pe parcursul 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 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 în care au urmat programele de studii în cadrul 

UBB şi prima rată a taxei de şcolarizare a anului universitar în 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 în urma actualizării planurilor de învățământ, 

inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de şcolarizare datorate 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 ale prezentei hotărâri, astfel: 

 Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul 

semestrului I, va datora 50% din taxa de școlarizare totală; 

 Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată pe parcursul 

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 în 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 în 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 şcolarizare numai 

pentru perioada de prelungire (1 an sau maximum 2 ani universitari), inclusiv pentru 

semestrul  în care are loc susținerea tezei de doctorat. 

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 în intervalul dat de cuantumul prevăzut în 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 în valută pentru anul 

universitar 2021-2022 conform anexei nr. 4. Se va ține cont de următoarele 

reglementări: 

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 

nicio 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 

2021-2022, cuantumul taxelor (tarifelor) este prevăzut în anexa nr. 6. Orice alte 

cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv cazarea, masa şi 

transportul). 

 
16. De la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Senatului 

Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca nr. 5 516/31.03.2020, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2021). 

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 2021). 

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. 11 

din 15.02.2021 şi intră în vigoare din anul universitar 2021-2022.  
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Anexa nr. 1. 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2021-2021 

Licenţă 
(lei) 

Continu-
are 

Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii post-
universitare 

(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

1. Facultatea de Matematică şi Informatică 
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, 
candidatul plătește o singură taxă 

Toate specializările 50 - - 50 - 50 50 

2. Facultatea de Fizică Toate specializările 30 - - 30 - 30 30 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică  
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere,  
candidatul plătește o singură taxă 

Toate specializările 
50 - 50 50 50 50 50 

4. Facultatea de Biologie şi Geologie Toate specializările 50 50 50 50 50 50 50 

5. Facultatea de Geografie Toate specializările 50 50 - 50 50 50 50 

6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Toate specializările 50  -  - 50  50  50  50  

7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 50 50 - 50 50 50 50 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale  
Educaţiei 

Toate specializările  
  

50 50 - 50  50  50 50 

9. Facultatea de Științe Politice,  
Administrative şi ale Comunicării 

Ştiinţe Politice 
Linia română, maghiară, engleză 

30 - - - - - - 

Administraţie Publică  
Linia română, maghiară 

30 30 - - - - - 

Administraţie Publică 
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,  
Sfântu-Gheorghe, Reșița 

30 30 - - - - - 

                                                           
1 U.E.: Uniunea Europeană 
2 S.E.E.: Spaţiul Economic European 
3 C.E.: Confederaţia Elveţiană 



Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2021-2021 

Licenţă 
(lei) 

Continu-
are 

Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii post-
universitare 

(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Comunicare şi relaţii publice 
Linia română, maghiară, germană 

30 30 - - - - - 

Jurnalism  
Linia română, maghiară, germană,  
engleză 

30 30 - - - - - 

Publicitate  
Linia română 

30 - - - - - - 

Servicii şi politici de sănătate  
publică (Public Health)  
Linia engleză 

30 - - - - - - 

Leadership în sectorul public 
Limba engleză 

30 - - - - - - 

Media digitală  
Linia română 

30 - - - - - - 

Studii de conflict 
Linia română 

30 - - - - - - 

Știința datelor sociale 30 - - - - - - 

Administraţie Publică    limba  
română 

- - - 30 30 - - 

Administraţie Publică – limba  
engleză 

- - - 30 - - - 

Administratie publica europeana – 
Resita 

- - - 30 - - - 

Management și politici publice –  
linia maghiară 

- - - 30 - - - 

Managementul instituţiilor publice  
şi non-profit 

- - - 30 - -  

Managementul proiectelor și  
evaluarea programelor în sfera  
administrației publice 

- - - 30 - - - 

Știință, tehnologie și inovație în  
administrația publică/ Science,  
technology and innovation in  

- - - 30 - - - 



Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2021-2021 

Licenţă 
(lei) 

Continu-
are 

Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii post-
universitare 

(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

public governance 

Analiza și managementul  
conflictelor /Conflict analysis and  
management 

- - - 30 30 - - 

Managementul organizaţiilor  
politice 

- - - 30 - - - 

Proiectarea cercetării şi analiza  
datelor în ştiinţele sociale 

- - - 30 - - - 

Dezvoltare internaţională - - - 30 - - - 

Tehnici avansate de comunicare 
– limba maghiară 

- - - 30 - - - 

Studii media aplicate – limba  
maghiara 

- - - 30 - - - 

Publicitate şi relaţii publice – în  
limbile germană și engleză 

- - - 30 - - - 

Relații publice și publicitate – în  
limba engleză 

- - - 30 - - - 

Publicitate - - - 30 30 - - 

Relaţii Publice - - - 30 30 - - 

Producţie media - - - 30 - - - 

Comunicare mediatică – Media  
communication 

- - - 30 - - - 

Management media  - - - 30 30 - - 

Studii de media digitală și de 
jocuri/ Digital media & games 
Studies (limba engleză) 

- - - 30 - - - 

Sănătate Publică – Public Health  
(limba engleză) 

- - - 30 - - - 

Managementul resurselor umane  
în sectorul public 

- - - 30 - - - 

Comunicare și marketing în  
sectorul politic 

- - - 30 - - - 



Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2021-2021 

Licenţă 
(lei) 

Continu-
are 

Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii post-
universitare 

(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Strategie, Leadership si Inovare in 
Sectorul Public/ Strategy, 
Leadership and Innovation in the 
Public Sector (limba engleza) 

- - - 30 - - - 

Politici de Sănătate şi 
Management Sanitar  

- - - - 30 - - 

Școala Doctorală de Administrație  
și Politici Publice 

- - - - - 30 - 

Școala Doctorală de Comunicare,  
Relații Publice și Publicitate 

- - - - - 30 - 

Școala Doctorală de Științe  
Politice și ale Comunicării 

- - - - - 30 - 

10. Facultatea de Litere  Toate specializările 30 30 - 30 - 30 30 

11. Facultatea de Teatru şi Film Toate specializările 30 - - 30 - 30 - 

12. Facultatea de Drept Toate specializările 30 30 - 30 - 30 - 

13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi  
Gestiunea Afacerilor 

Toate specializările 50 50 - 50 50 50 - 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Toate specializările 50 50 - 50 - 100 - 

Centrul Universitar UBB din 
Reșița 

50 - - 50 - - - 

15. Facultatea de Studii Europene Toate specializările 50 50 - 50 - 50 50 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  
Socială 

Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30 

Asistență Socială – Extensia 
Reșița 

30 - - 30 - 30 - 

17. Facultatea de Business Administrarea Afacerilor, limba de  
predare română, licenţă – IF, ID 

30 30 - - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba de  
predare engleză, licenţă – IF 

30 - - - - - - 

Administrarea Afacerilor în  
Servicii de Ospitalitate, limba de  
predare română, licenţă – IF, ID 

30 30 - - - - - 

Administrarea Afacerilor în  
Servicii de Ospitalitate, limba de  

30 - - - - - - 



Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2021-2021 

Licenţă 
(lei) 

Continu-
are 

Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii post-
universitare 

(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

predare engleză, licenţă – IF 

Administrarea Afacerilor – 
Extensia Bistrița, limba de 
predare română,  licență – IF 

30 - - - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba de  
predare română, master – IF, FR 

- - - 30 30 - - 

Management Hotelier, limba de  
predare română, master – IF, FR 

- - - 30 30 - - 

Administrarea Afacerilor  
Internaționale, limba de predare  
engleză, master – IF 

- - - 30 
 

- - - 

Administrarea Afacerilor în  
Ospitalitate și Turism  
Internațional, limba de predare  
engleză, master – IF 

- - - 30 
 

- - - 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate specializările 30 - - 30 - 30 - 

19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică –  
Departamentul Cluj (toate specializările) 

Toate specializările 30 - - 30 - - 30 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică  
Departamentul Oradea  

Toate specializările 30 - - 30 - - 30 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică  
Departamentul Blaj 

Toate specializările 30 - - 30 - - 30 

20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică Teologie Romano-Catolică  
Didactică 

30 - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică  
Pastorală 

30 - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 30 - - - 

Teologie Romano-Catolică  
pastorală aplicată 

- - - 30 - - - 

Doctorat  - - - - - 30 - 

21. Facultatea de Teologie Reformată și 
Muzică 

Toate specializările 30 - - 30 - 30 - 

22. Facultatea de Inginerie Toate specializările 50 - - 50 - 100 - 



Anexa nr. 2. 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

1. 
Facultatea de Matematică şi Informatică 
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de  
înscriere, candidatul plătește o singură taxă 

Toate specializările 
 250 - - 150 - 300 150 

2. Facultatea de Fizică Toate specializările 70 - - 70 - 70 70 

3. 
Facultatea de Chimie şi Inginerie  
Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa  

de înscriere, candidatul plătește o singură taxă 

Toate specializările 
50 - 50 50 50 50 - 

4. Facultatea de Biologie şi Geologie Toate specializările 70 70 70 70 70 70 70 

5. Facultatea de Geografie Toate specializările 120 120 - 120  120 120 120 

6. 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria  
Mediului 

Toate specializările 
90 - - 90 90 120 90 

7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 100 100 - 100 100 270 70 

8. 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale  
Educaţiei 

Toate specializările 
 

200 200 - 200 200 200 200 

9. 

Științe Politice, Administrative şi ale  
Comunicării 
* se aplică doar pentru absolvenții 
altor facultăți/universități. Absolvenții 
FSPAC sunt scutiți de taxa de 
înscriere la concursul de admitere. 

Ştiinţe Politice 
Linia română, maghiară, engleză 

170 - - - - - - 

Administraţie Publică 
Linia română, maghiară 

170 170 - - - - - 

Administraţie Publică 
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare,  
Sfântu-Gheorghe, Reșița 
- dacă se înscriu numai la extensie - 

30 30 - - - - - 

Comunicare şi relaţii publice 
Linia română, maghiară, germană 170 170 - - - - - 

Jurnalism 
Linia română, maghiară, germană, engleză 170 170 - - - - - 

Publicitate 
Linia română 

170 - - - - - - 

                                                           
4 U.E.: Uniunea Europeană 
5 S.E.E.: Spaţiul Economic European 
6 C.E.: Confederaţia Elveţiană 



 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Servicii şi politici de sănătate  
publică (Public Health) 
Limba engleză 

170 - - - - - - 

Leadership în sectorul public 
Limba engleză 

170 - - - - - - 

Media digitală  
Linia română 

170 - - - - - - 

Studii de conflict 
Linia română 

170 - - - - - - 

Știința datelor sociale 170 - - - - - - 

Administraţie Publică – limba  
română 

- - - 170* 170* - - 

Administraţie Publică – limba  
engleză 

- - - 170* - - - 

Administratie publica europeana –  
Reșița 

- - - 170* - - - 

Management și politici publice –  
linia maghiară 

- - - 170* - - - 

Managementul instituţiilor publice şi  
non-profit 

- - - 170* - - - 

Managementul proiectelor și  
evaluarea programelor în sfera  
administrației publice 

- - - 170* - - - 

Știință, tehnologie și inovație în  
administrația publică / Science,  
technology and innovation in public  
governance 

- - - 170* - - - 

Analiza și managementul  
conflictelor / Conflict analysis and  
management 

- - - 170* 170* - - 

Managementul organizaţiilor  
politice 

- - - 170* - - - 

Proiectarea cercetării şi analiza  
datelor în ştiinţele sociale  

- - - 170* - - - 



 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Dezvoltare internaţională - - - 170* - - - 

Tehnici avansate de comunicare –  
limba maghiară 

- - - 170* - - - 

Studii media aplicate – limba  
maghiara 

- - - 170* - - - 

Publicitate şi relaţii publice – în  
limbile germană și engleză 

- - - 170* - - - 

Relații publice și publicitate – în  
limba engleză 

- - - 170* - - - 

Publicitate - - - 170* 170* - - 

Relaţii Publice - - - 170* 170* - - 

Producţie media - - - 170* - - - 

Studii de media digitala si de jocuri/ 
Digital media & games Studies  
(limba engleză) 

- - - 170* - - - 

Comunicare mediatică - Media  
communication 

- - - 170* - - - 

Management media - - - 170* 170* - - 

 

Sănătate Publică – Public Health  
(limba engleză) 

- - - 170* - - - 

Managementul resurselor umane în  
sectorul public 

- - - 170* - - - 

Comunicare și marketing în  
sectorul politic 

- - - 170* - - - 

Strategie, Leadership si Inovare in 
Sectorul Public/ Strategy, 
Leadership and Innovation in the 
Public Sector (limba engleza) 

- - - 170* - - - 

Politici de Sănătate şi Management 
Sanitar  

- - - - 170* - - 

Școala Doctorală de Administrație  
și Politici Publice 

- - - - - 270 - 

Școala Doctorală de Comunicare,  
Relații Publice și Publicitate 

- - - - - 270 - 



 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Școala Doctorală de Științe Politice  
și ale Comunicării 

- - - - - 270 - 

10 Facultatea de Litere  Toate specializările 180 - - 180 - 270 150 

11. Facultatea de Teatru şi Film 

Artele Spectacolului – Actorie 
 
Artele Spectacolului – Regie 

150  
etapa I /  

100  
etapa II 

- - - - - - 

Teatrologie 150 - - - - - - 

Cinematografie, Fotografie, Media 150  
etapa I /  

150  
etapa II 

- - - - - - 

Filmologie 150 - - - - - - 

Artă teatrală (actorie și regie) - - - 150 - - - 

Arte performative și film - - - 150 - - - 

Management și antreprenoriat  
cultural 

- - - 150 - - - 

Teatru contemporan (actorie și  
Teatrologie – limba maghiară) 

- - - 150 - - - 

Producția de film documentar (în   
limba engleză) 

- - - 150 - - - 

Arte digitale interactive (în limba  
engleză) 

- - - 150 - - - 

Arta scurt-metrajului (în limba  
maghiară) 

- - - 150 - - - 

Școala doctorală în Teatru și Film -  - - - 150 - 

12. Facultatea de Drept Toate specializările 220 220 - 220 - 220 - 

13. 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi  
Gestiunea Afacerilor 

Toate specializările  
 

150 150 - 150 150 250 - 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
Toate specializările 200 200 - 200 - 500 - 

Centrul Universitar UBB din Reșița 200 - - 200 - - - 

15. Facultatea de Studii Europene Toate specializările 150 150 - 150 - 270 150 

16. 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  
Socială 

Toate specializările 120 120 - 120 120 300 120 

Asistență Socială – Extensia Reșița 120 - - 120 - 300 - 

17. Facultatea de Business Administrarea Afacerilor, limba de  120 120 - - - - - 



 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

predare română, licenţă – IF, ID   

Administrarea Afacerilor, limba de  
predare engleză, licenţă – IF 

120 
 

- - - - - - 

Administrarea Afacerilor în Servicii  
de Ospitalitate, limba de predare  
română, licenţă – IF, ID 

120 
 

120 
 

- - - - - 

Administrarea Afacerilor în Servicii  
de Ospitalitate, limba de predare  
engleză, licenţă – IF 

120 
 

- - - - - - 

Administrarea Afacerilor – Extensia  
Bistrița, limba de predare română,   
licență – IF 

120 
 

- - - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba de  
predare română,  master – IF, FR 

- - - 
120 

 
120 

 
- - 

Management Hotelier, limba de  
predare română, master – IF, FR 

- - - 
120 

 
120 

 
- - 

Administrarea Afacerilor  
Internaționale, limba de predare  
engleză, master – IF 

- - - 
120 

 
- - - 

  

Administrarea Afacerilor în  
Ospitalitate și Turism Internațional,  
limba de predare engleză, master –  
IF 

- - - 
120 

 
- - - 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate specializările 70 - - 100 - 270 - 

19. 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –  
Departamentul Cluj (toate specializările) 

- 1 specializare 
- 2 specializãri  

50 
60 

- - 
50 
60 

- - 
50 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –  
Departamentul Oradea  

Toate specializările 50 
- - 

50 
- - 

50 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică –  
Departamentul Blaj 

Toate specializările 50 
- - 

50 
- - 

50 

20. 
Facultatea de Teologie Romano- 
Catolică 

Teologie Romano-Catolică  
Didactică 

70 - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică  
Pastorală 

70 - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 70 - - - 



 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniul 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, 
UE4, SEE5 şi CE6.  pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 
(lei) IF ID IF IFR IF și IFR 

Teologie Romano-Catolică  
pastorală aplicată 

- - - 70 - - - 

Doctorat  - - - - - 270 - 

21. 
Facultatea de Teologie Reformată și 
Muzică 

a) Toate specializările 70 - - 70 - 270 - 

b) În cazul optării pentru mai multe 
specializări 

80 - - - - - - 

22. Facultatea de Inginerie Toate specializările 50 - - 50 - 100 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3. 

 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

1. Facultatea de  
Matematică şi  
Informatică 

Matematică (în limba română și 
maghiară) 

3.000 - - 3.000 - - 5.500 

- Matematică Informatică (în 
limba română, maghiară și 
engleză) 

3.600 - - - - - - 

Informatică (în limba română, 
maghiară, engleză și germană) 

4.000 - - 4.000 - - 6.000 - 

Matematică gimnazială prin  
metode IBL (bazate pe  
investigări și pe curiozitate) –  
limba română și maghiară 

- - - - - - - 750/ semestru 

Predarea matematicii prin  
activități IBL (bazate pe  
investigări și pe curiozitate) –  
limba română și maghiară 

- - - - - - - 750/semestru 

Program de conversie  
Profesională Matematică (în 
limba română) 

- - - - - - - 750/semestru 

Program postuniversitar de  
Formare și dezvoltare  
profesională în Informatică (în 
limba română) 

- - - - - - - 2.500/semestru 

Program postuniversitar de  
Formare și dezvoltare  
Profesională: Informatică și 
dezvoltare Software (în limba 
maghiară) 

- - - - - - - 2.500/semestru 

                                                           
7 U.E.: Uniunea Europeană 
8 S.E.E.: Spaţiul Economic European 
9 C.E.: Confederaţia Elveţiană 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Program postuniversitar: 
Securitatea sistemelor 
informatice (în limba română) 

- - - - - - - 2.000/modul 

2. Facultatea de Fizică Toate specializările 
 
 
 

2.000  - - 2.000  - - 4.000  

Se propune la  
solicitarea  
aprobării  
cursului 

3. Facultatea de Chimie  
şi Inginerie Chimică 

Toate specializările 

3.000 - - 3.000 - 3.000 7.000 

Se propune la  
solicitarea  
aprobării  
cursului 

4. Facultatea de Biologie  
şi Geologie 

Toate specializările 

2.000  - 2.000 2.200  - 2.500  7.500 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării 
cursului 

5. Facultatea de  
Geografie 

Toate specializările 
2.800 2.800 - 2.800 - 2.800 5.500 2.800 

6. Facultatea de Ştiinţa şi  
Ingineria Mediului 

Toate specializările 
2.500 - - 2.500 - - 6.500 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării cursului 

7. Facultatea de Istorie şi  
Filosofie 

Toate specializările 

2.600 2.400 - 2.600 - 2.400 5.000 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării 
cursului 

Program de reconversie  
profesională-Istorie 

- - - - - - - 2.400 

Biblioteconomie și Știința  
Informării 

- - - - - - - 1.200 

8. Facultatea de  
Psihologie şi Ştiinţe  
ale Educaţiei 

Psihologie 3.400 3.400 - - - - 6.500 - 

Psihopedagogie Specială 2.900 2.900 - - - - - - 

Pedagogie 2.900 - - - - - - - 

Pedagogia Învăţământului  
Primar şi Preşcolar 
 

2.900 2.900 - - - - - - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Pedagogia Învăţământului  
Primar şi Preşcolar CU din 
Reșița 

2.400 2.400 - - - - - - 

Doctorat Domeniul Științe ale  
Educației 

- - - - - - 6.500 - 

Master-Domeniul Psihologie  

Psihologia resurselor umane  
şi sănătate organizaţională 

- - - 3.400 - - - - 

Psihologie clinică, consiliere  
psihologică şi psihoterapie 

- - - 3.600 - - - - 

Consiliere și intervenții  
psihologice și dezvoltare  
umană 

- - - 3.400 - - - - 

Psihologia sănătăţii publice și  
clinice 

- - - 3.400 - - - - 

Psihologie judiciară - - - 3.400 - - - - 

Tehnici psihologice pentru  
controlul comportamentului şi  
dezvoltarea potenţialului  
uman 

- - - 3.600 - - - - 

Consultanţă şi intervenţie  
psihologică (l. Maghiară) 

- - - 3.400 - - - - 

Master - Domeniul Științe ale  
Educației 

 

Toate specializările  
 

- - - 3.000 - 3.000 - - 

Toate specializările CU din 
Reșița 

- - - 2.700 - 2.700 - - 

Studii postuniversitare – Se propune la solicitarea aprobării cursului 

Program de formare continuă: 
Dezvoltarea profesională în  
domeniul educației  
incluzive/speciale 

- - - - - - - 1.200 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Program de conversie  
profesională Pedagogia  
Învățământului Primar și  
Preșcolar 

- - - - - - - 2.900 

Program de conversie  
profesională Pedagogia  
Învățământului Primar și  
Preșcolar CU din Reșița 

- - - - - - - 2.400 

9. Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative 
şi ale Comunicării 
 
   * pentru angajatii UBB, în 

cazul în care se va 
încheia un act adiţional 
la contractul de muncă 
pentru rămânerea în 
instituţie pe o perioadă 
de trei ani 

 ** pentru angajatii sau 
doctoranzii UBB din 
afara FSPAC, Consiliul 
facultății poate apoba in 
cazuri exceptionale, o 
reducere de 50%, caz în 
care se va încheia un 
act adiţional la contractul 
de muncă pentru 
rămânerea în instituţie 
pe o perioadă de trei ani 

*** pentru angajatii sau 
doctoranzii FSPAC, 
Consiliul facultății poate 
apoba în cazuri 
exceptionale o reducere 
de 50%, caz în care se 
va încheia un act 
adiţional la contractul de 

Ştiinţe Politice 
Linia română, maghiară şi engleză 

2.600 - - - - - - - 

Administraţie Publică 
Linia română, maghiară 

2.700 2.600 - - - - - - 

Administraţie Publică 
Extensia universitară Reșița 

2.400 2.400 - - - - - - 

Comunicare şi relaţii publice 
Linia română, maghiară și germană 

2.900 2.800 - - - - - - 

Jurnalism 
Linia română, maghiară, germană şi  
engleză 

3.000 2.600 - - - - - - 

Publicitate 
Linia română 

2.900 - - - - - - - 

Servicii şi politici de sănătate  
publică (Public Health) 
Linia engleză 

4.300 - - - - - - - 

Leadership in sectorul public  
Limba engleză 

3.000 - - - - - - - 

Media digitală – linia română 3.400 - - - - - - - 

Studii de Conflict - linia română 3.000 - - - - - - - 

Știința datelor sociale 3.200 - - - - - - - 

Administraţie Publică – limba  

română 
- - - 2.800 - 2.600 - - 

Administraţie Publică – limba  

engleză 
- - - 2.800 - - - - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

muncă pentru 
rămânerea în instituţie 
pe o perioadă de trei ani 

Administrație publică  
europeană - Reșița 

- - - 2.700 - - - - 

Management și politici publice  
– linia maghiară 

- - - 2.800 - - - - 

Managementul instituţiilor  
publice şi nonprofit 

- - - 2.800 - - - - 

Managementul proiectelor și  
evaluarea programelor în sfera  
administrației publice 

- - - 2.800 - - - - 

Știință, tehnologie și inovație  
în administrația publică /  
Science, technology and  
innovation in public  
governance 

- - - 2.800 - - - - 

Analiza și managementul  
conflictelor / Conflict  
analysis and management 

- - - 3.500 - - - - 

Managementul organizaţiilor  
politice 

- - - 2.800 - - - - 

Proiectarea cercetării şi  
analiza datelor în ştiinţele  
sociale 

- - - 2.800 - - - - 

Dezvoltare internaţională - - - 2.800 - - - - 

Tehnici avansate de  
comunicare 

- - - 2.900 - - - - 

Studii media aplicate – limba  
maghiara 

- - - 3.000 - - - - 

Publicitate şi relaţii publice – în  
limbile germană și engleză 

- - - 2.900 - - - - 

Relaţii publice și publicitate în  
limba engleză 

- - - 2.900 - - - - 

Publicitate - - - 2.900 - 2.800 - - 

Relaţii Publice - - - 3.500 - 3.000 - - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Producţie media - - - 3.000 - - - - 

Comunicare mediatică – 
Media communication 

- - - 3.000 - - - - 

Management media - - - 3.000 - 2.800 - - 

Studii de media digitală și de 
jocuri/ Digital media & games 
Studies  
(limba engleză) 

- - - 3.000 - - - - 

Sănătate Publică – Public  
Health (limba engleză) 

- - - 4.300 - - - - 

Managementul resurselor  
umane în sectorul public 

- - - 2.800 - - - - 

Strategie, Leadership si 
Inovare in Sectorul Public/ 
Strategy, Leadership and 
Innovation in the Public Sector 
(limba engleza) 

- - - 2.800 - - - - 

Politici de Sănătate şi 
Management Sanitar  

- - - - - 10.000 - - 

Comunicare și marketing în  
sectorul public 

- - - 2.700 - - - - 

Branding și brand design - - - - - - - 1.800 
900*** 

Metode aplicate de cercetare  
socială 

- - - - - - - 
1.500 

1.000** 
500*** 

Managementul administratiei  
publice 

- - - - - - - 2.400 
1.200*** 

Managementul comunicarii în  
sectorul public 

- - - - - - - 2.400 
1.200*** 

Integritate publica și politici  
anticorupție 

- - - - - - - 2.400 
1.200*** 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Managementul conflictelor în  
relațiile de muncă 

- - - - - - - 2.400 
1.200*** 

Jurnalism în media digitală - - - - - - - 1.500 
750*** 

Proiectarea și Managementul  
Campaniilor Electorale 

- - - - - - - 
1.500 

1.000** 
500*** 

Poliție comunitară - - - - - - - 2.400 
1.200*** 

Mobilizarea de resurse din  
comunitate 

- - - - - - - 2.400 
1.200*** 

Achiziții publice, concesiuni,  
parteneriat public și privat 

- - - - - - - 3.400 
1.700*** 

Fiscalitate și audit financiar - - - - - - - 2.500 
1.250*** 

Școala Doctorală de  
Administrație și Politici Publice 

- - - - - - 
8.000 
4.000* 

- 

Școala Doctorală de  
Comunicare, Relații Publice și  
Publicitate 

- - - - - - 
8.000 
4.000* 

- 

Școala Doctorală de Științe  
Politice și ale Comunicării 

- - - - - - 
7.000 
3.500* 

- 

10. Facultatea de  
Litere 

Toate specializările 

2.700 - - 2.700 - - 

5.500/ 
2.750 –  
angajați  
UBB (IF) 

 
5.000/ 
2.500 –  
angajați  

UBB  
(IFR) 

- 

11. Facultatea de Teatru şi  
Film 

Artele Spectacolului – Actorie; 
Artele Spectacolului – Regie; 

5.000  
 

- - - - - - - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Teatrologie 4.000 - - - - - - - 

Cinematografie, Fotografie,  
Media 

6.500  
 

- - - - - - - 

Filmologie 4.000 - - - - - - - 

Artă teatrală (actorie şi regie) - - - 6.000 - - - - 

Arte performative și film - - - 6.000 - - - - 

Management și antreprenoriat 
cultural 

- - - 6.000 - - - - 

Teatru contemporan (actorie și  
Teatrologie – limba maghiară) 

- - - 
5.000 

 
- - - - 

Producția de film documentar  
(limba engleză) 

- - - 
6.500  

 
- - - - 

Arte digitale interactive (în 
limba engleză) 

- - - 
6.500 

 
- - - - 

Arta scurt-metrajului (în limba 
maghiară) 

- - - 
6.500 

 
- - - - 

Şcoala doctorală în Teatru și  
Film 
- domeniul Teatru și artele  
spectacolului 
- domeniul Cinematografie și  
media 

- - - - - - 

 
 

6.500 
 

7.500 
 

- 

12. Facultatea de Drept Toate specializările 3.600  3.600  3.600  3.600  - - 5.500 1.500 

13. Facultatea de Ştiinţe  
Economice şi  
Gestiunea  
Afacerilor 

Toate specializările, cu  
excepția Informaticii  
Economice 

2.900  2.900 - 3.500 - 3.500 5.500 - 

Informatica Economică 3.400 3.400 - - - - - - 

Specializările de la Extensia  
Reșița 

2.400 2.400 - 2.700 - - 5.000 - 

14. Facultatea de Educaţie  
Fizică şi Sport 

Toate specializările 3.000 3.000 - 3.000 - - 6.500 - 

Centrul Universitar UBB din 
Reșița 

2.400 - - 2.700 - - - 
- 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

15. Facultatea de Studii  
Europene 

Toate specializările 2.800 2.800 - 3.000 - - 5.500 1.500 

16. Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă 
Socială 

Sociologie – linia română 2.500 2.500 - 2.500 2.500 - - 3.000 

Sociologie – linia maghiară 2.500 - - 2.500 - - - - 

Asistență socială – linia 
română 

2.500 2.500 - 2.500 2.500 - - - 

Asistență socială – linia 
maghiară 

2.500 2.500 - 2.500 - - -  

Asistență Socială – Extensia 
Reșița 

2.400 - - 2.700 - - 5.000 - 

Domeniul de doctorat – 
Sociologie 

- - - - - - 
5.000 

 
- 

17. Facultatea de 
Business 

Administrarea Afacerilor, limba  
de predare română, licenţă –  
IF, ID 

2.800 
 

2.800 
 

- - - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba  
de predare engleză, licenţă –  
IF 

2.800 
 

- - - - - - - 

Administrarea Afacerilor în  
Servicii de Ospitalitate, limba  
de predare română, licenţă –  
IF, ID 

2.800 
 

2.800 
 

- - - - - - 

Administrarea Afacerilor în  
Servicii de Ospitalitate, limba  
de predare engleză, licenţă –  
IF 

2.800 
 

- - - - - - - 

Administrarea Afacerilor- 
Extensia Bistrița, limba de  
predare română, licență – IF 

2.800 
 

- - - - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba  
de predare română, master –  
IF, FR 

- - - 
3.000 

 
- 

3.000 
 

- - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Management Hotelier, limba  
de predare română, master –  
IF, FR 

- - - 
3.000 

 
- 

3.000 
 

- - 

Administrarea Afacerilor 
Internaționale, limba de 
predare engleză, master – IF 

- - - 
3.000 

 
- - - - 

Administrarea Afacerilor în  
Ospitalitate și Turism  
Internațional, limba de predare  
engleză, master – IF 

- - - 
3.000 

 
- - - - 

18. Facultatea de Teologie  
Ortodoxă 

Toate specializările 2.500 - - 3.000 - - 5.500 - 

Centrul Orientalia - - - - - - - 350 / curs 
150 / examen 

19. Facultatea de Teologie 
Greco-Catolică 

Departamentul Cluj 
– toate specializările 

2.000 - - 2.500 - - - 500 

Departamentul Oradea 
– toate specializările 

2.000 - - 2.000 - - - 1.500 

Departamentul Blaj 
– toate specializările 2.000 - - 2.500 - - - 

Se propune la 
solicitarea 

aprobării cursului 

20. Facultatea de Teologie  
Romano-Catolică 

Teologie Romano-Catolică  
Didactică 

2.200 - - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică  
Pastorală 

2.200 - - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 2.500 - - - - 

Teologie romano-catolică  
pastorală aplicată 

- - - 2.500 - - - 
- 
 

Consiliere spirituală centrată  
pe valori 

- - - - - - - 1.500 

Doctorat  - - - - - - 5.000 - 

21. Facultatea de Teologie  
Reformată și Muzică 

Teologie Reformatã Didacticã 2.200 - - - - - - - 

Pedagogie Muzicalã 2.600 - - - - - - - 



 
Nr. 
crt. 

Facultatea 
 

Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE7, SEE8 şi CE9.  
pentru anul universitar 2021-2022 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniver-

sitare  
(lei) 

IF ID IF ID4 IFR IF și IFR 

Master – Teologie Aplicată - - - 2.500 - - - - 

Master – Teologie-Muzică- 
Educație 

- - - 2.500 - - - - 

Master – Mediere  
Interculturală și  
Interconfesională 

- - - 2.500 - - - - 

Master – Muzică-Muzică  
Bisericească Ecumenică 

- - - 3.500 - - - - 

Doctorat - - - - - - 5.000 - 

22 Facultatea de Inginerie Toate specializările 2.400 - - 2.700 - - 

5.000 
Inclusiv 
pentru 

doctoranzii 
aflați în 

prelungire 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 4. 

 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, 
proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, 
pentru anul universitar 2021-2022 

Învăţământ universitar de  
licenţă 

(euro/ lună)* 

Învăţământ universitar de masterat 
(euro/ lună)* 

Învăţământ universitar  
de doctorat 
(euro/ lună)* 

IF ID IF ID10 IFR IF și IFR 

1. Facultatea de Matematică şi Informatică  
Specializarea Matematică 

500 - 500 - - 500 

Facultatea de Matematică şi Informatică  
Specializarea Matematică informatică 

500 - 500 - - 500 

Facultatea de Matematică şi Informatică  
Specializarea Informatică 

500 - 500 - - 500 

2. Facultatea de Fizică 270 - 270 - - 290 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 270 - 270 - - 290  

4. Facultatea de Biologie şi Geologie 270 - 270 270 270 290 

5. Facultatea de Geografie 270 270 270 - 270 290 

6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 270  - 270 - 270 290 

7. Facultatea de Istorie şi Filosofie 220 220 220 - 220 250 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 220 220 220 - - 400 

9. Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale  
Comunicării 

400 400 450 - 450 500 

Sănătate Publică/Public Health (limba engleză) 550 - 550 - - - 

10. Facultatea de Litere – toate specializările 
    - an pregătitor 

320 
235 

- 
- 

330 
- 

- - 340 
 

11. Facultatea de Teatru şi Film, domeniul  
teatru și artele spectacolului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

750 - 750 - - 770 

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul  
cinematografie şi media 

950 -  950 - - 970 

12. Facultatea de Drept 250 - 250 - - 250 

13. 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea  
Afacerilor 

300 300 300 - 300 300 

14. 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 300 - 300  - - 450 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- Centrul 300 - 300 - - - 

                                                           
10 ID Master pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare 



 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, 
proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, 
pentru anul universitar 2021-2022 

Învăţământ universitar de  
licenţă 

(euro/ lună)* 

Învăţământ universitar de masterat 
(euro/ lună)* 

Învăţământ universitar  
de doctorat 
(euro/ lună)* 

IF ID IF ID10 IFR IF și IFR 

Universitar UBB din Reșița 

15. Facultatea de Studii Europene – toate specializările 300 300 300 - - 500 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 220 220 220 - - 240  

17. Facultatea de Business 300 300 300 - 300 - 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă 220 - 220 - - 240 

19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică 220 - 220 - - - 

20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică 220 - 220 - - 300 

21. Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 220 - 250 - - 300 

22 Facultatea de Inginerie 240 - 270 - - 400 

* Pentru cetățenii proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum şi din Confederaţia 
Elveţiană, taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat reprezintă echivalentul taxei lunare de școlarizare 
în valută. 



Anexa nr. 5. 

 
Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni 
români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2021-2022 

Examenul de licenţă 
(lei) 

Susținerea disertaţie 
(lei) 

Susținerea tezei de doctorat 
(lei) 

IF ID IF ID11 IFR IF, IFR şi FF (în lichidare)12 

1. Facultatea de Matematică şi  
Informatică 

1.500 - 1.500 - - 5.500 

2. Facultatea de Fizică 1.000 - 1.000 - - 5.000 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie  
Chimică 

1.000 - 1.000 1.000 1.000 5.000 

4. Facultatea de Biologie şi Geologie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

5. Facultatea de Geografie 1.000 1.000 1.000 - 1.000 5.000 

6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria  
Mediului 

1.000 
 

- 1.000 
 

1.000 
 

1.000 
 

5.000 
 

7. Facultatea de Istorie şi Filozofie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale  
Educaţiei 

1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000 

9. Facultatea de Ştiinţe Politice,  
Administrative şi ale Comunicării 
- pentru absolvenții altor Universități 

1.000 

2.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

10. Facultatea de Litere 1.000 1.000 1.000 - - 5.000 

11. Facultatea de Teatru şi Film 1.500 - 1.500 - - 5.000 

12. Facultatea de Drept 1.000 1.000 1.000 - - 5.000 

13. 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi  
Gestiunea Afacerilor 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 

14. 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 1.500 1.500 1.500 1.500 - 5.500 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport-
Centrul Universitar UBB din Reșița 

1.500 1.500 1.500 1.500 - - 

15. Facultatea de Studii Europene 1.000 1.000 1.000 - - 5.000 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  
Socială și Extensia Reșița 

1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000  

                                                           
11 ID Master  pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare 
12 FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare. 



 
Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni 
români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2021-2022 

Examenul de licenţă 
(lei) 

Susținerea disertaţie 
(lei) 

Susținerea tezei de doctorat 
(lei) 

IF ID IF ID11 IFR IF, IFR şi FF (în lichidare)12 

17. Facultatea de Business 50% din taxa 
de 

școlarizare 
aferentă 

anului III de 
studiu 

50% din taxa de  
școlarizare  

aferentă anului  
III de studiu 

50% din taxa  
de școlarizare  

aferentă  
anului II de  

studiu 

50% din taxa  
de școlarizare  
aferentă anului  

II de studiu 

50% din  
taxa de  

școlarizare  
aferentă  

anului II de  
studiu 

- 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.000 - 1.000 - - 5.000 

19. Facultatea de Teologie-Greco-Catolică  
(departamentul Cluj, toate specializările) 

800 - 800 - - - 

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică  
(departamentul Oradea, toate specializările) 

800 - 800 - - - 

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică  
(departamentul Blaj, toate specializările) 

800 - 800 - - - 

20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică 1.000 - 1.000 - - 5.000 

21. Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 1.000 - 1.000 - - 5.000 

22 Facultatea de Inginerie 500 - 500 - - 5.000 



Anexa nr. 6. 

 
Nr. 
Crt. 

 
Facultatea 

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat 
în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din 

state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 
European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2021-2022 

Examenul de licenţă,susținerea disertaţie 
(euro) 

Susținerea tezei de doctorat 
(euro) 

1. Facultatea de Matematică şi Informatică 500 1.500 

2. Facultatea de Fizică 300 540 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 300 1.500 

4. Facultatea de Biologie şi Geologie 270 540 

5. Facultatea de Geografie 300 540 

6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 270 540  

7. Facultatea de Istorie şi Filozofie 225 1.100 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 220 1.000 

9. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale  
Comunicării 

400 examenul de licență 
450 susținerea disertației 

1.200 

10. Facultatea de Litere 400 440 

11. Facultatea de Teatru şi Film, domeniul teatru  750 1.500 

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul cinematografie şi media 950 1.900 

12. Facultatea de Drept 250 440 

13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 500 2.000 

14. 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 300 1.200 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport- Centrul Universitar UBB 
din Reșița 

300 
- 

15. Facultatea de Studii Europene  500 1.200 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 220 440  

17. Facultatea de Business 500 - 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă 220 440 

19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică 220 - 

20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică 220 1.250 

21. Facultatea de Teologie Reformată și Muzică 300 1.250 

22 Facultatea de Inginerie 200 1.500 

 

 

 

 



Anexa nr. 7. 

Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora 

pentru anul universitar 2021-2022 

 
 
 
 
 
 

Facultatea 

 
 
 
 
 
 

Specializarea 
 
 

Procentul reducerii de taxă în funcţie de prima specializare a candidatului care se înscrie  la cea 
de-a doua specializare 

 
 
 

În cazul 
absolvenţi-
lor UBB din 

toate 
timpurile 

Prima specializare de la care candidatul vine este… 

…specializare 
din acelaşi 
domeniu, 
în cadrul 
aceleiaşi 
facultăţi. 

 

…specializare 
din 

domeniu 
diferit  în 

cadrul 
aceleiaşi 
facultăţi. 

 

…specializa-
re din 

acelaşi 
domeniu, 

dar la 
facultate 
diferită. 

 

….specializare 
din domeniu 

diferit, la 
facultate 
diferită. 

 

….specializa-
re din alt 
domeniu 

fundament
al, în 

cadrul 
aceleiaşi 
facultăţi. 

…specializare 
din alt 

domeniu 
fundamen-

tal la 
facultate 
diferită. 

 

Redu- 
cere 
de 

Taxă 
în 

ace
st 
an 
în 
lei 

Redu- 
cere 
de… 

Taxă 
în 

ace
st 
an 
în 
lei 

Redu- 
cere 
de… 

Taxă în 
ace
st 
an 
în 
lei 

Redu- 
cere 
de… 

Taxă în 
ace
st 
an 
în 
lei 

Redu
- 

cere 
de… 

Taxă în 
ace
st 
an 
în 
lei 

Redu- 
cere 
de… 

Taxă în 
ace
st 
an 
în 
lei 

Redu- 
cere 
de… 

Taxă în 
acest 
an în 

lei 

Matematică 
 

40% 1.800 25% 2.250 - - - - - - 25% 2.250 

- 50%* pentru 
absolvenții 
Facultății de 
Matematică și 
Informatică 

- 15% pentru 
ceilalți 
absolvenți 
UBB 

Matematică  
Informatică 

40% 2 160 25% 2.700 - - - - - - 25% 2.700 

- 50%* pentru 
absolvenții 
Facultății de 
Matematică și 
Informatică 

- 15% pentru 
ceilalți 
absolvenți 
UBB 



Informatică - - 25% 3.000 - - - - - - 25% 3.000 

- 50%* pentru 
absolvenții 
Facultății de 
Matematică și 
Informatică 

- 15% pentru 
ceilalți 
absolvenți 
UBB 

Facultatea de  
Fizică 

Toate 
specializările 

50% 1.000 25 % 1.500 25% 1.500 25% 1.500 25% 1.500 25% 1.500 25% 1.500 

Facultatea de  
Chimie şi  
Inginerie  
Chimică 

Toate 
specializările 

50% 1.500 50% 1.500 50% 1.500 50% 1.500 50% 1.500 50% 1.500 50% 1.500 

Facultatea de  
Biologie şi  
Geologie 

Toate 
specializările 

Reducere de 25%, taxa anuală de 1500 lei pentru cea de-a doua specializare şi se aplică studenţilor care  
urmează două specializări în acelaşi timp la UBB. Facultatea îşi rezervă dreptul de a solicita studenţilor  
aflaţi în situaţie dovada frecventării cursurilor celeilalte specializări, prin punerea la dispoziţia sa a unei  
adeverinţe de la facultatea unde urmează specializarea paralelă din care să reiasă că a obţinut în  
sesiunea de examene de iarnă un număr de minim 15 credite. 

  

Facultatea de  
Geografie 

Toate 
specializările 

25% 2.100 25% 2.100 25% 2.100 25% 2.100 25% 2.100 25% 2.100 25% 2.100 

Facultatea de  
Ştiinţa şi  
Ingineria  
Mediului 

Toate 
specializările 

Reducere de 25%, la taxa anuală pentru cea de-a doua specializare şi se aplică studenţilor care urmează  
două specializări în acelaşi timp la UBB. Facultatea îşi rezervă dreptul de a solicita studenţilor aflaţi în  
situaţie dovada frecventării cursurilor celeilalte specializări, prin punerea la dispoziţia sa a unei adeverinţe  
de la facultatea unde urmează specializarea paralelă din care să reiasă că a obţinut în sesiunea de  
examene de iarnă un număr de minim 15 credite. 

  

Facultatea de  
Istorie şi  
Filozofie 

Toate 
specializările 
 

La începutul fiecărui an universitar, beneficiarii reducerilor de taxe de la nivel licență și masterat vor prezenta la secretariatul  
facultății un document care să ateste realizarea la prima specializare a cel puțin 30 de credite în anul universitar precedent.  
Studenții care se află în situația nerealizării numărului de credite nu vor mai beneficia de reducerea taxei de școlarizare la a  
doua specializare.  

50% 1.300 50% 1.300 50% 1.300 40% 1.560 50% 1.300 40% 1.560 50% 1.300 

Facultatea de  
Psihologie şi  
Ştiinţe ale  
Educaţiei 

Toate 
specializările 

- - - - - - - - - - - - - - 

Facultatea de  
ŞtiinţePolitice,  

Ştiinţe Politice 
25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

25% 1.950 25% 1.950 
25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

25% 1.950 - - 



Administrative  
şi ale  
Comunicării 

Administraţie  
Publică 

25%  
25%* 

2.025 
2.025* 

25% 
25%* 

2.025 
2.025* 

25% 2.025 25% 2.025 
25% 
25%* 

2.025 
2.025* 

25% 2.025 - - 

Comunicare şi  
relaţii publice 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
2.175 

 
25% 

2.175 
 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
2.175 

 
- - 

Jurnalism 
25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 25% 2.250 
25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 - - 

Publicitate 
25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
2.175 

 
25% 

2.175 
 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
2.175 

 
25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

Servicii şi politici 
de sănătate 
publică 
(Public Health) 

25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

25% 3.225 25% 3.225 
25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

25% 3.225 - - 

Leadership în  
sectorul public 
Limba engleză 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 25% 2.250 
25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
2.250 - - 

Media digitală –  
limba română 

25% 
25%* 

2.550 
2.550* 

25% 
25%* 

2.550 
2.550* 

25% 
2.550 

 
25% 

2.550 
 

25% 
25%* 

2.550 
2.550* 

25% 
2.550 

 
- - 

Știința datelor  
sociale 

25% 
25% 

2.400 
2.400* 

25% 
25% 

2.400 
2.400* 

25% 2.400 25% 2.400 
25% 
25% 

2.400 
2.400* 

25% 2.400 
- - 

Studii de Conflict 
25% 
25% 

2.250 
2.250* 

25% 
25% 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 25% 2.250 
25% 
25% 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 
- - 

În primul caz se aplică reducerea în cazul în care prima specializare este în regim bugetat în cadrul UBB şi a doua specializare în regim cu  
taxă  
*În cazul în care la ambele specializări sunt înscrişi în regim cu taxă la FSPAC 

Facultatea de  
Litere 

Toate 
specializările 

25% 2.025 25% 2.025 25% 2.025 25% 2.025 25% 2.025 25% 2.025 25% 2.025 

Facultatea de  
Teatru şi  
Film 

Actorie 50% 2.500 50% 2.500 25% 3.750 15% 4.250 - - 15% 4.250 50% 2.500 

Regie 50% 2.500 50% 2.500 25% 3.750 15% 4.250 - - 15% 4.250 50% 2.500 

Teatrologie 50% 2.000 50% 2.000 25% 3.000 15% 3.400 - - 15% 3.400 50% 2.000 

Cinematografie,  
fotografie, media 

50% 3.250 50% 3.250 25% 4.875 15% 5.525 - - 15% 5.525 50% 3.250 

Filmologie 50% 2.000 50% 2.000 25% 3.000 15% 3.400 - - 15% 3.400 50% 2.000 



Facultatea de  
Drept 

Toate 
specializările 

- - - - - - - - - - - - - - 

Facultatea de  
Ştiinţe  
Economice şi  
Gestiunea  
Afacerilor 

Toate 
specializările,  
cu excepția  
Informaticii  
economice 

50% 1.450 50% 1.450 25% 2.175 25% 2.175 50% 1.450 25% 2.175 25% 2.175 

Informatică  
economică 

50% 1.700 50% 1.700 25% 2.250 25% 2.250 50% 1.700 25% 2.250 25% 2.250 

Facultatea de  
Educaţie  
Fizică şi Sport 

Prima specializare de la care candidatul vine este:  
1. Educație Fizică și Sport 
2. Kinetoterapie 
3. Sport și performanță motrică 
4. IFR 

În cazul absolvenților 
UBB din toate 
timpurile: 

1. Absolvenți ai FEFS 

2. Absolvenți ai altor 
facultăți din UBB 

Toate 
specializările  
pentru  
studenţii  
care la  
ambele  
specializări  
sunt la taxă 

Anul  
I 

30% 2.100 30% 2.100 - - 15% 2.550 30% 2.100 15% 2.550 

25 %  = 2.250 lei 
pt.absolvenţii 
FEFS 

15 %  = 2.550 lei 
pentru ceilalţi 
absolvenţi UBB 

Anii  
II şi  
III 

30% 1.960 30% 1.960  - - 15% 2.380 30% 1.960 15% 2.380  

25 %  = 2.100 lei 
 pt. absolvenţii FEFS 
15 %  = 2.380 lei 

pentru ceilalţi 
absolvenţi UBB 

Facultatea de  
Educaţie  
Fizică şi Sport 
Centrul 
Universitar 
UBB din 
Reșița 

Pentru stu- 
denţii care 
sunt la 
taxă la 
ambele 
specializari 

Anul  
I 

30 % 1.680 30 % 1.680 - - 15 % 2.040 30 % 1.680 15 % 2.040 

1)  25 % = 2250  
1800 lei 
2)  15 % = 2550 2040 

lei 

Anii  
II şi  
III 

30 % 1.680 30 % 1.680 - - 15 % 2.040 30 % 1.680 15 % 2.040 

1)  25 % = 2100  
1800 lei 
2)  15 % = 2380  

2040 lei 

Facultatea de  
Studii  
Europene 

Toate 
specializările 

50% 1.400 50% 1.400 25% 2.100 25% 2.100 50% 1.400 25% 2.100 25% 2.100 

Facultatea de  
Sociologie şi  
Asistenţă  

Sociologie 50% 1.250  40% 1.500 40% 1.500 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 

Antropologie 50% 1.250  40% 1.500 40% 1.500 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 

Resurse Umane 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 



Socială Asistență Socială - - 40% 1.500 40% 1.500 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 

Facultatea de  
Business 

Toate 
specializările  
– anul I, II și III  

 
50% 

 
1.400 

 
50% 

 
1.400 

 
25% 

 
2.100 

 
25% 

 
2.100 

 
25% 

 
2.100 

 
25% 

 
2.100 

 
25% 

2.100 
 

Toate 
specializările 

Reducere de 25% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru: părinţi-copii, fraţi-surori, aflaţi simultan în perioada studiilor, cu  
condiţia să obţină minim 20 ECTS în semestrul anterior 

Toate 
specializările 

Reducere de 25% pentru plata integrală aferentă taxei de școlarizare pentru toți studenții, în cazul unei firme care are minim  
5 angajați care urmează cursurile facultății în același an de studiu și același an universitar 

Facultatea de  
Teologie  
Ortodoxă 

Toate 
specializările 

25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 25% 1.875 

Facultatea de  
Teologie  
Greco- 
Catolică 

Toate 
specializările 

25% 1.500 25% 1.500 25% 1.500 25% 1.500 - - 25% 1.500 25% 1.500 

Facultatea de  
Teologie  
Romano- 
Catolică 

Teologie Romano- 
Catolică Didactică 

50% 1.100 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 

Studii religioase 50% 1.100 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 

Teologie Romano- 
Catolică Pastorală 

50% 1.100 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 50% 1.100 25% 1.650 25% 1.650 

Facultatea de  
Teologie  
Reformată și 
Muzică 

Teol.Ref. Didactică 50% 1.100 50% 1.100 25% 1.100 25% 1.100 50% 1.100 20% 1.650 25% 1.650 

Pedag. Muzicală 
50% 1.300 50% 1.300 25% 1.950 25% 1.950 50% 1.300 25% 1.950 25% 1.950 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 8. 

 

Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora 

pentru anul universitar 2021-2022 

 
 
 
 
 
 

Facultatea 

 
 
 
 
 
 

Specializarea 
 
 

Procentul reducerii de taxă în funcţie de prima specializare a candidatului care se înscrie  la cea 
de-a doua specializare  

În cazul  
absolvenţilor  

UBB din  
toate  

timpurile 

Prima specializare de la care candidatul vine este... 
...specializare  

din acelaşi  
domeniu, în  

cadrul aceleiaşi  
facultăţi. 

 

...specializare  
din domeniu 

diferit  în  
cadrul aceleiaşi  

facultăţi. 

 

...specializare  
din acelaşi  

domeniu, dar  
la facultate  

diferită. 

 

....specializare  
din domeniu  

diferit, la  
facultate  
diferită. 

 

....specializare  
din alt domeniu  
fundamental, în  
cadrul aceleiaşi  

facultăţi. 

...specializare  
din alt domeniu  
fundamental la  

facultate  
diferită. 

 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu
- 

cere 
de... 

Taxă  
în  
acest  
an în  
lei 

Redu- 
cere 
de... 

Taxă  
în acest  
an  în  
lei 

Facultatea de  
Chimie și Inginerie  
Chimică 

Toate  
programele 

50% 1500 50% 1500 50% 1500 50% 1500 50% 1500 50% 1500 50% 1500 

Facultatea de  
Istorie şi Filosofie 

Toate  
specializările  
nivel master 

Reducere de 25% pentru absolvenţii unui program de masterat ȋn cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie 

50% 1.300 50% 1.300 20% 2.080 20% 2.080 50% 1.300 20% 2.080 - - 

 Facultatea de 

Stiinţe Politice,  

Administrative şi  

ale Comunicării 

Masterate 
cu taxa de 2.600 

25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

- - - - 
25% 
25%* 

1.950 
1.950* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 2.700 

25% 
25%* 

2.025 
2.025* 

25% 
25%* 

2.025 
2.025* 

- - - - 
25% 
25%* 

2.025 
2.025* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 2.800 

25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

- - - - 
25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 2.900 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

- - - - 
25% 
25%* 

2.175 
2.175* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 3.000 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

- - - - 
25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 3.500 

25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

- - - - 
25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

- - - - 

Masterate 
cu taxa de 4.300 

25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

- - - - 
25% 
25%* 

3.225 
3.225* 

- - - - 



În primul caz se aplică reducerea în cazul în care prima specializare este în regim bugetat în cadrul UBB şi a doua specializare în  
regim cu taxă  
*În cazul în care la ambele specializări sunt înscrişi în regim cu taxă la FSPAC 

Facultatea de  
Ştiinţe Economice  
şi Gestiunea  
Afacerilor 

Toate  
specializările  
nivel master 

50% 1.750 50% 1.750 25% 2.625 25% 2.625 50% 1.750 25% 2.625 25% 2.625 

Facultatea de  
Studii Europene 

Toate  
specializările  
nivel master 

50% 1.500 50% 1.500 25% 2.250 25% 2.250 50% 1.500 25% 2.250 25% 2.250 

Facultatea de  
Business 

Toate  
specializările  

25% 2.250 25% 2.250 25% 2.250 25% 2.250 25% 2.250 25% 2.250 - - 

Toate  
specializările  

Reducere de 25% pentru plata integrală aferentă taxei de școlarizare pentru toți studenții, în cazul unei firme care are  
minim 5 angajați care urmează cursurile facultății în același an de studiu și același an universitar 

Facultatea de  
Teologie  
Reformată și 
Muzică 

Master-Teologie  
Aplicată 

50% 1.250 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 

Master-Teologie- 
Muzică-Educație 

50% 1.250 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 

Master-Mediere  
Interculturală și  
Interconfesională 

50% 1.250 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 

Master-Muzică- 
Muzică  
Bisericească  
Ecumenică 

50% 1.750 50% 1.750 25% 2.625 25% 2.625 50% 1.750 25% 2.625 25% 2.625 

 

  



Anexa nr. 9. 

 

Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor  

care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale  

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană,  

pentru anul universitar 2020/ 2021 
 

 
Facultatea 

 
Specializarea 

Procentul reducerii de taxă anuală de școlarizare pentru studenții care au parcurs cel puțin un 
semestru la nivel licență în cadrul Universității Babeș-Bolyai  

Indiferent de facultatea urmată 

Facultatea de Business Toate specializările  25% 
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Anexa nr. 10. 

În temeiul art. 193, lit. f, art. 196 şi art. 198 din Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii – republicată în 
18 mai 2011, între: 

1) Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de Angajator, reprezentată de. Prof. univ. dr. 
Daniel David, în calitate de Rector 

şi 
2) D-na/ D-nul........................................................, CNP....................................... 

în calitate de salariat, s-a încheiat prezentul 

ACT ADIŢIONAL la 
Contractul individual de muncă nr. .............................din................................ 
Art. 1. Prevederile contractului individual de muncă nr. ............./.................se completează cu clauzele    

din prezentul act adiţional. 
Art.2. În scopul formării profesionale, salariatul urmează cursurile Facultăţii de ........................................,  

specializarea.............................., ciclul...................................... 
Art.3. Angajatorul se obligă să acorde salariatului o reducere de 50% din valoarea taxei de şcolarizare pe  

durata studiilor aferentă ciclului urmat. 
Art. 4. Salariatul se obligă să-şi desfăşoare activitatea în folosul angajatorului, după finalizarea studiilor,  

pentru o perioadă egală cu cea pentru care a beneficiat de reducerea taxei anuale de şcolarizare. 
Art. 5. Salariatul va suporta plata integrală a taxei de şcolarizare, proporţional cu perioada nelucrată din  

termenul arătat la art. 4, în situaţia în care îi încetează contractul individual de muncă pentru unul 
din următoarele motive: 
a) Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive 

a hotărârii judecătoreşti (art. 56 lit. f din Codul muncii); 
b) Retragere de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori 

atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei, de la data retragerii (art. 56, lit. g din Codul 
muncii); 

c) Interzicerea exercitării profesiei sau funcţiei ca măsură de siguranţă sau ca pedeapsă 
complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus 
interdicţia (art. 56, lit h din Codul muncii); 

d) Sancţionarea disciplinară pentru o abatere disciplinară gravă sau abateri repetate, de la regulile 
de disciplina muncii ori de la cele stabilite prin contract individual de muncă, contractul colectiv 
de muncă sau regulamentul intern (art. 61, lit. a din Codul muncii); 

e) Arestarea preventivă pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de 
Procedură Penală (art. 61, lit. b din Codul muncii); 

f) Salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (art. 61, lit. d din 
Codul muncii); 

g) Demisia salariatului (art. 81 din Codul muncii). 
Prezentul act adiţional s-a încheiat azi, ............................, în două exemplare, ambele cu valoare de 
original, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
  Angajator, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
  Rector,         Salariat, 
Prof. univ. dr. Daniel David 
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Anexa 2 la HS nr. 11/15.02.2021 

 

Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2021-2022 

 

I. Taxe pentru operaţiuni în cursul anului universitar: 

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 



Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 

(tarifelor)  
UBB 

Facultăți/ 

Centre*/ 

DPPD 

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  Tarif unitar pe credit 

x numărul de credite 

al disciplinei 

23% 77% 

Tarif unitar pe credit 

= Taxa anuală de 

şcolarizare/ 60 de 

credite 

13.  Colocviu la disciplina obligatorie necreditată din 

curricula de licenţă (Educație Fizică etc.) la a doua 

înscriere în contractul de studiu 

100 lei 23% 77% 

14.  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% 

15.  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% 

16.  Taxă stocare certificate definitivat, grad did. II, grad 

did. I, modul pedagogic, atestat echivalare studii de 

scurtă durată cu ciclul I nivel licență pentru fiecare an 

de întârziere 

25 lei/an 

 
23% 77% 

17.  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% 

18.  Testarea şi eliberarea de certificate privind 

competenţa lingvistică (Alpha, Lingua, CIL) 

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB 

 

 

250 lei  

 

 

23% 

 

 

77% 

19.  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% 

20.  Echivalări diferite certificate lingvistice sau acte de 

studii 

10 lei 23% 77% 



Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 

(tarifelor)  
UBB 

Facultăți/ 

Centre*/ 

DPPD 

21.  Taxă procesare colocviu admitere la grad didactic I 

(toate etapele cumulate pe parcursul celor doi ani) 
350  lei 23% 77% 

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

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

24.  Taxă admitere DPPD Nivel I/ Nivel II (sunt scutiți 

de această taxă studenții UBB) 

50  lei 23% 77% 

25.  Valoarea unui credit la DPPD nivel I și II 

(postuniversitar) 
40 lei 23% 77% 

26.  Valoarea unui credit la DPPD nivel I pentru 

studenți 

30 lei 23% 77% 

27.  Taxă verificare documente arhivate care atestă 

parcurgerea disciplinelor din Modulul Pedagogic, 

eliberare adeverințe pentru promoțiile vechi  

100 lei 

 

23 77% 

28.  Taxă verificare situație școlară pentru disciplinele 

din modulul pedagogic, nivel I şi II, eliberare 

adeverințe pentru absolvenţii UBB (la cerere) 

30 lei 23% 77% 

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

30.  Taxă eliberare atestate şi certificate Programe 

Magister I, II şi Program Perfecționare pentru 

Directori şi Inspectori 

30 lei 23% 77% 

31.  a) Taxă eliberare documente justificative 

(adeverinţă note, certificate prezenţă la examen, 

colocviu, certificate înscriere la programele de 

formare iniţială şi continuă, adeverinţe coordonare 

practică pedagogică)  

b) 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% 

 

 

 

 

32.  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% 

33.  Taxă eliberare atestat echivalare studii de scurtă 

durată cu ciclul I nivel licență (O. M. 5553/2011) 

50   lei 23% 77% 

34.  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. 



II. Taxe pentru eliberări de acte: 

Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 

(tarifelor) 
UBB 

Facultăți/ 

Centre*/ 

DPPD 

1.  a) Eliberarea diplomei de finalizare a studiilor + 

suplimentul la diplomă 

b) Eliberarea în regim de urgență a diplomei de 

finalizare a studiilor + suplimentul la diplomă (maxim 

5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii) 

0 lei 

 

150 lei 

 

 

77% 

 

 

23% 

2.  a) Eliberarea certificatului de absolvire DPPD 

împreună cu foaia matricolă (ca anexă)  

b) Eliberare în regim de urgenţă a certificatului de 

absolvire DPPD împreună cu foaia matricolă (ca 

anexă)  

0 lei 

 

50 lei 

 

 

23% 

 

 

77% 

3.  Adeverinţă de certificare (autenticitate) a diplomei de 

licenţă/absolvire/master etc. 

50 lei 100% - 

4.  a) Taxă eliberare adeverințe note pentru disciplinele 

din Modulul Pedagogic pentru studenți 

b) Taxă eliberare duplicat adeverințe note pentru 

disciplinele din Modulul Pedagogic pentru studenți 

0 lei 

 

15  lei 

 

 

 

23% 

 

 

 

77% 

5.  Programe analitice eliberate la cerere 200 lei 23% 77% 

6.  Eliberări: 

a) duplicat carnet de student; 

b) duplicat legitimaţie de student; 

c) duplicat legitimaţie reducere transport 

d) duplicate certificate definitivat, grad didactic II, grad 

didactic I şi după certificatele de absolvire DPPD 

e) duplicate pentru certificate de competenţă 

lingvistică; 

f) duplicate diplome 

g) duplicat Anexa 2 la Diploma de licență/absolvire 

Seria P (rezultatele la examenul de licență/absolvire) 

h) adeverință de finalizare a studiilor solicitată în cazul 

pierderii sau distrugerii 

i) foi matricole (anexă la diplomă) sau suplimente la 

diplomă solicitate în cazul pierderii, deteriorării, 

distrugerii sau plastifierii; 

j) foi matricole pentru modulul pedagogic solicitate în 

cazul pierderii, deteriorării, distrugerii sau 

plastifierii; 

k) duplicat după atestate de formare continuă 

l) duplicate pentru alte acte solicitate de studenţi. 

m) duplicat certificat de absolvire an pregătitor pentru 

studenții străini  

 

20 lei 

10 lei 

20 lei 

150 lei 

 

50 lei 

 

200 lei 

100 lei 

 

200 lei 

 

200 lei 

 

 

50 lei 

 

 

50 lei 

50 lei 

200 lei 

 

23% 

23% 

23% 

23% 

 

 

23% 

 

100% 

100% 

 

 

23% 

23% 

 

23% 

 

23% 

23% 

23% 

 

77% 

77% 

77% 

77% 

 

 

77% 

 

- 

- 

 

 

77% 

77% 

 

77% 

 

77% 

77% 

77% 

7.  Acte solicitate pentru candidaturi la burse în 

străinătate, inclusiv adeverinţe pentru obţinerea vizelor 

prin UBB: 

a) studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-

doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă 

b) studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și 

nici bugetați, cu frecvență 

 

 

 

50 lei 

 

100 lei 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

- 

 

- 



Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 

(tarifelor) 
UBB 

Facultăți/ 

Centre*/ 

DPPD 

8.  Acte solicitate pentru candidaturi la burse în 

străinătate (altele decât cele oferite de UBB), inclusiv 

pentru obţinerea vizelor, precum şi pentru alte scopuri 

personale: 

a) studenţi-doctoranzi angajaţi ai UBB şi studenţi-

doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă 

b) studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai UBB și 

nici bugetați, cu frecvență 

 

 

 

 

60 lei 

 

120 lei 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 

- 

9.  a) Situaţii şcolare solicitate pentru candidaturi la burse 

în străinătate, prin Universitatea „Babeş-Bolyai” – 

studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, Erasmus şi a 

acordurilor UBB – care nu se taxează) 

b) Duplicate a situaţiilor şcolare solicitate pentru 

candidaturi la burse în străinătate, prin 

Universitatea „Babeş-Bolyai” – studenţi (cu excepţia 

bursierilor Socrates, Erasmus şi a acordurilor UBB – 

care nu se taxează) 

0 lei 

 

 

 

20 lei/an de 

studiu/duplicat 

 

 

 

 

23% 

 

 

 

 

77% 

10.  a) Situaţie şcolară solicitată de studenţi înainte de 

eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții 

fără diplomă/ exmatriculați) 

b) Duplicat al situaţiei şcolare solicitată de studenţi 

înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru 

absolvenții fără diplomă) 

0 lei 

 

 

20 lei/an de 

studiu 

 

 

 

23% 

 

 

 

77% 

11. a) Situații școlare solicitate pentru candidaturi la burse în 

străinătate altele faţă de cele oferite de Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, precum şi pentru alte scopuri 

personale (pentru studenţi)  

b) Duplicat al situației școlare solicitate pentru 

candidaturi la burse în străinătate altele faţă de cele 

oferite de Universitatea „Babeş-Bolyai”, precum şi 

pentru alte scopuri personale (pentru studenţi/ 

exmatriculați) 

0 lei 

 

 

 

20 lei/an de 

studiu 

 

 

 

 

23% 

 

 

 

 

77% 

12.  a) Adeverinţe pentru studenţii străini (în limba română) 

b) Duplicat al adeverinței pentru studenții străini (în 

limba română) 

0 lei 

 

25 lei 

 

 

23% 

 

 

77% 

* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Taxele (tarifele) pentru certificarea copiilor şi traducerilor după actele de studii 
(adeverinţe de student, certificate, diplome de absolvire/ licenţă/ masterat /doctorat, foi matricole) 

ale absolvenţilor Universităţii Babeş-Bolyai care candidează la burse de studii sau locuri de muncă 

din Uniunea Europeană, SUA, Canada: 

Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 

(tarifelor) 
UBB 

CIL / 

Centrul 

Lingua, 

Alpha* 

  1. Traducerea actelor de studii 

a) tarif traducere 

b) tarif multiplicare (în cazul în care studentul/absolventul 

solicită mai multe exemplare din aceeași traducere) 

 

20 lei/pag 

0,5 lei/pag 

 

23% 

23% 

 

77% 

77% 

2. Autentificare copii acte de studii 15 lei/set 100 % - 

3. Traduceri (scrise): 

(traduceri din limba română într-o limbă străină) 

45 lei/pagină 

(400 cuvinte în 

textul sursă) 

23% 77% 

4. Traduceri (scrise): 

(traduceri dintr-o limbă străină în limba română) 

40 lei/pagină 

(400 cuvinte în 

textul sursă) 

23% 77% 

5. Corecturi, revizuiri (de texte în limba română) 20 lei/pagină 

(400 cuvinte) 

23% 77% 

6. Corecturi, revizuiri ( de texte în limbă străină) 25 lei/pagină 

(400 cuvinte) 

23% 77% 

7. Consultanță 90 lei/oră 23% 77% 

* În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, 

repartizarea taxelor (tarifelor) se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate 

gestionar și 7% cota Centrului. 

Traducerea şi legalizarea va fi făcută la Centrul pentru Industriile Limbii (Facultatea de Litere) 

sau la Centru LINGUA (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor). Taxele 

(tarifele) se achită la casieria Universităţii Babeş-Bolyai.  

 

 

IV. Taxele (tarifele) percepute solicitanţilor pentru diferite atestări bazate pe documentare 

din arhiva Universităţii sau a Facultăţilor: 

Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe 

Nivelul 

taxelor 

(tarifelor)  

UBB 

Facultăți/ 

Centre*/ 

DPPD 

1.  a) Situaţii şcolare solicitate de absolvenţi ¹ 

b) Duplicate ale situaţiilor şcolare solicitate de 

absolvenţi¹ 

0 lei 

60 lei 

 

23% 

 

77% 

2.  Adeverinţe de salarizare pentru o perioadă de peste 5 

ani¹ 

60 lei 100% - 

  3.  Pentru eliberarea în regim de urgenţă (48 de ore) a 

actelor prevăzute la pct. I. 16, 17, 18; II (excepţie II.1, 

II.2, II.4, II.6 f), IV (1-3) ¹ 

taxele se 

majorează cu 

50 % 

23% 77% 

¹ Conform art. 161 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, nu se vor 

încasa taxe la eliberarea documentelor necesare stabilirii drepturilor de pensie.  

   Sunt scutiți de plata acestor taxe angajații (în activitate, pensionari sau decedați) care au 

sau au avut contract de muncă încheiat cu UBB.  



* În cazul veniturilor din activitățile realizate de către Centrele Alpha, Lingua și Palestra, 

repartizarea taxelor (tarifelor) se va face pe următoarea structură: 70% din venituri cotă Facultate 

gestionar și 7% cota Centrului. 

 

V. Taxe aferente examenelor de selecţie pentru absolventii de învățământ superior 

particular în vederea accesului la licență: 

Nr. 

crt. 

Tipuri de taxe Nivelul taxelor 

(tarifelor) 

UBB Facultăți 

1.  Taxa de înscriere la examenul de selecţie  

(cf. Legii 60 / 2000) 
300 lei 23% 77% 

2.  Taxa per probă examen de selecţie  

(cf. Legii 60 /2000) 
400 lei 23% 77% 

 

VI. Taxe pentru înscrierea la concursurile organizate privind ocuparea posturilor: 

Nr. 

crt. 

Tipuri de taxe Nivelul taxelor 

(tarifelor)  

UBB Facultăți 

1.  POST DIDACTIC 

 ▪ pentru personalul UBB  

 ▪ pentru persoane din afara UBB 

 

25 lei 

50 lei 

 

23% 

23% 

 

77% 

77% 

2.  POST DIDACTIC AUXILIAR 

 ▪ pentru personalul UBB  

 ▪ pentru persoane din afara UBB 

 

25 lei 

50 lei 

 

23% 

23% 

 

77% 

77% 

3.  POST NEDIDACTIC 

 ▪ pentru personalul UBB  

 ▪ pentru persoane din afara UBB 

 

25 lei 

50 lei 

 

23% 

23% 

 

77% 

77% 

 

VII. Taxe programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, 

programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar: 

Nr. 

crt. 
Tipuri de taxe Nivelul taxelor (tarifelor) UBB Facultăți 

1.  Taxă de admitere la programele postuniversitare 

de formare și dezvoltare profesională continuă 

Conform solicitării 

facultății, aprobată de Senat 

în momentul acreditării 

23% 

 

77% 

 

2.  Taxă de școlarizare pentru programele 

postuniversitare de formare și dezvoltare 

profesională continuă 

Conform solicitării 

facultății, aprobată de Senat 

în momentul acreditării 

23% 

 

77% 

 

3.  Taxă de admitere la programele de conversie 

profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 

Conform solicitării 

facultății, aprobată de Senat 

în momentul acreditării 

23% 

 

77% 

 

4.  Taxă de școlarizare pentru programele de 

conversie profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar 

Conform solicitării 

facultății, aprobată de Senat 

în momentul acreditării 

23% 

 

77% 

 

 

 

Menţiuni: 

1. Plăţile se fac la oficiile poştale, prin mandat poştal, în contul IBAN 

RO35TREZ21620F330500XXXX deschis la B.N. Trezoreria Cluj sau la casieriile 

facultăţilor, în numerar sau cu card bancar. În primul caz, plătitorul va solicita dovada 

plăţii sumei, cu specificarea facultăţii, anului şi destinaţiei acesteia. Dovada depunerii sumei 

se prezintă la Secretariatul facultăţii respective. 



 

2. Pentru taxele (tarifele) percepute de Centrul Alpha (actele prevăzute la Pct. I, 16, 18; pct. 

II, 6 e) – duplicat Certificate competenţă lingvistică; pct. IV, 4 – regim de urgenţă), plata se 

face fie prin mandat poştal, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 

4305849, fie la Casieria UBB, str. I. C. Brătianu nr. 14 sau la Casieria facultăţii de Litere, 

cu specificarea: Pentru Centrul Alpha.  

 

3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare privind 

aceste categorii de taxe. 

 

4. Fondurile rezultate din taxe vor fi utilizate potrivit reglementărilor în vigoare. 

 

 



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

contact@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 
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Anexa 3 la HS nr. 11/15.02.2021 
 

Taxele (tarifele) practicate de centre şi institute  

din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2021-2022 

 

Centrele și institutele din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor acorda reduceri de 50% 

pentru studenții și angajații UBB. 

UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

INSTITUTUL 

LIMBII ROMÂNE 

CA LIMBĂ 

EUROPEANĂ 

Cursuri de perfecţionare în predarea românei ca limbă 

străină 

 

Număr 

participanți 

Modul de 30 ore Modul de 10 ore 

1-2 participanți 500 

Euro/participant 

175 Euro/participant 

3-6 participanți 335 

Euro/participant 

110 Euro/participant 

7-9 participanți 270 

Euro/participant 

80 Euro/participant 

9-12 participanți 225 

Euro/participant 

70 Euro/participant 

Cursuri de Limba Română în regim special 

a) cursuri individuale (1 la 1) 85 lei/oră/persoană  

b) 2 persoane/grupă 55 lei/oră / persoană  

c) 3-6 persoane/grupă 40 lei/oră / persoană  

d) 7-10 persoane/grupă 25 lei/oră/persoană  

e) în grupe de peste 10 persoane 15  lei/oră / persoană  

Module de limbă română, în grupe mai mari de 4 persoane 

Modul de 30 de ore 450 lei/ persoană/ 

modul 

 

Modul de 50 de ore 600 lei/ persoană/ 

modul 

 

Modul de 120 de ore 1.000 lei/ persoană / 

modul 

 

Modul de 200 de ore 1.200 lei/ persoană / 

modul 

 

Modul de 280 de ore 1.400 lei/ persoană / 

modul 

 

Taxă cursuri speciale de limbă română pentru studenții UBB de la liniile maghiară și 

germane 

Modul de 50 de ore 450 lei /persoană 

/modul  

Minimum 10 

persoane în grupă 

Taxă pentru cursuri on-line 15 Euro/ participant  

Taxă pentru administrarea testelor de 

nivel A1, A2, B1, B2 

100 Euro/persoană Prin Consorțiul UBB-

ICR pentru testarea 



UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 
românei ca limbă 

străină. 

Şcoala de vară:  Romania and Central 

Europe summer study program 

1.405 Euro/participant  

 

 

include costul 

cursurilor de lb. 

română şi al 

conferinţelor de 

după-masa, 

activităţile 

complementare, 

cazarea în cameră 

dublă, mesele şi 

cheltuilelile cu 

transportul în cele 

două excursii 

complementare: 

Bucureşti-Constanţa-

Bran-Sighişoara-

Cluj-Napoca şi Cluj-

Napoca-Budapesta-

Viena-Praga-

Budapesta-Cluj-

Napoca). (3 

săptămâni) 

CENTRUL DE 

LIMBI MODERNE 

ALHPA 

Cursuri de limbi străine  

a) individual 90 lei/oră/persoană  

b) 2 persoane 45 lei/oră/persoană  

c) 3 persoane 30 lei/oră/persoană  

d) 4-6 persoane 25 lei/oră/persoană  

e) 7-12 persoane 20 lei/oră/persoană  

Cursuri desfășurate în afara UBB + 20% Prin contracte cu 

instituții/firme ce 

prevăd desfășurarea 

cursului la sediul 

beneficiarului 

Testarea și certificarea competenţei lingvistice 

toate categoriile de public 

 

250 lei 

 

Reducere 50% 

pentru studenții și 

angajații UBB 

Echivalări certificate lingvistice sau 

acte de studii 

15 lei  

Contestaţii (re-evaluare lucrare test 

Alpha) 

35 lei  

Duplicate 50 lei  

CENTRUL LINGUA 

PENTRU 

DEZVOLTAREA ȘI 

PERFECŢIONAREA 

COMUNICĂRII ÎN 

SFERA PUBLICĂ 

Cursuri modul standard  

a) pachet complet de cursuri de 

pregătire pentru examene 

internationale (CAE, FCE, BEC 

HIGHER) 

990 lei / cursant 70 ore 

b) pachet complet de cursuri de 

pregătire pentru examene 

internaţionale (DELF, DALF, DFA1, 

DFA2, CELI, IT, DELE, ZD) 

990 lei / cursant  70 ore 

c) modul cursuri – limbaj 

general/afaceri (limba engleză) 

690 lei / cursant  50 ore 

d) modul cursuri – limbaj 

general/afaceri (limbile germană, 

690 lei/cursant 50 ore 



UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

franceză, spaniolă, italiană, română 

pentru stăini) 

Traduceri (scrise) 

a) traduceri din limba română într-o 

limbă străină 

45 lei/ pagină   

b) traduceri dintr-o limbă străină în 

limba română 

40 lei/ pagină   

Atestate de competenţă lingvistică 

toate categoriile de public 250 lei Reducere 50% 

pentru studenții și 

angajații UBB 

în regim de urgență  350  lei Reducere 50% 

pentru studenții și 

angajații UBB 

Echivalări certificate lingvistice sau 

acte de studii 

15 lei  

a) în regim de urgenţă (48 de ore) + 50%  

Eliberări duplicate pentru 

certificate de competenţă lingvistică 

50 lei  

a)  în regim de urgenţă (48 de ore) + 50%  

CENTRUL PENTRU 

INDUSTRIILE 

LIMBII 

(CIL) 
Mențiune: calculul se 

face la CIL şi se 

transmite printr-o adresă 

Serviciului Financiar în 

vederea încasării. 

Servicii profesionale: redactare,  prelucrare terminologică şi traducere generală şi 

specializată  

Traducere dintr-o limbă străină în 

limba română 

8 EURO/pagină 

standard1 cu plata în 

lei, la cursul zilei din 

data contractării 

lucrării2. 

1 Pagina standard: 

1500 caractere fără 

spaţii. 

  2 Se asigură revizie, 

corectură, 

colaţionare, 

tehnoredactare Traducere din limba română  într-o 

limbă străină 

10 EURO/pagină 

standard cu plata în lei, 

la cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Traducere dintr-o limbă străină în 

altă limbă străină: 

12 EURO/pagină 

standard cu plata în lei, 

la cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Traducere acte de studii. Începând de la 20 lei 

lei/pagină 

Transcriere şi traducere de 

înregistrări audio şi video (pentru 

persoane fizice sau juridice partenere 

LMA). 

0,03 EURO/ cuvânt, 

cu plata în lei, la 

cursul zilei din data 

contractării lucrării 

Localizare (pentru persoane fizice sau 

juridice partenere LMA). 

0,03 EURO/ cuvânt, 

cu plata în lei, la 

cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Subtitrare (pentru persoane fizice sau 

juridice partenere LMA). 

0,03 EURO/ cuvânt, 

cu plata în lei, la 

cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Glosare/vocabulare plurilingve de 

specialitate (pentru persoane fizice 

sau juridice partenere LMA) 

12 EURO/ pagină 

standard cu plata în lei, 

la cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Cercetare terminologică (pentru 8 EURO/pagină 



UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

persoane fizice sau juridice partenere 

LMA) 

standard cu plata în lei, 

la cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Relectură, revizie, corectură, 

adaptare şi tehnoredactare 

5 EURO/pagină 

standard cu plata în lei, 

la cursul zilei din data 

contractării lucrării. 

Servicii profesionale de interpretariat de conferinţă:  

Traducere simultană (la cască) şi 

traducere consecutivă 

Preţurile încep de la 

400 lei/zi (8 ore) sau 

50 lei/oră 

 

700 lei/oră pentru un 

program de lucru de 

peste 8 ore. 

Cursuri: practica intensivă a limbii (cursuri de limbi moderne pentru comunicare 

multiprofesională multilingvă oferite exclusiv pentru profilul specializării universitare 

LMA) 

Modul PIL (practica intensivă a 

limbii) cu durată variabilă  

50 lei / oră (tarif 

individual pentru 1 

persoană) 

Se tarifează în funcție 

de numărul 

persoanelor care 

formează o grupă și 

de numărul de ore 

contractat (minimum 

20 de ore și 

maximum 40 de ore) 

 40 lei/ oră (tarif 

individual pentru grup 

de 2 persoane) 

30 lei/oră (tarif 

individual pentru grup 

de 3-4 persoane) 

20 lei/oră (tarif 

individual pentru grup 

de 5-9 persoane) 

Modul PIL de 40 de ore  500 lei / modul 

(minimum 10 

persoane) 

PIL (Practică 

Intensivă a Limbii) 

Modul PIL de 20 de ore  300 lei/ modul 

(minimum 10 

persoane) 

PIL (Practică 

Intensivă a Limbii) 

Modul de Limba D: 168 ore/ an 1.300 lei/an (tarif 

individual pentru 

grupă de 5-7 persoane) 

 

 

 

1.150 lei/an (tarif 

individual pentru 

grupă de 8-9 persoane) 

1.000 lei/an (de la 10 

persoane în sus) 

Cursuri acreditate de forţele de 

muncă sau în colaborare cu 

companii/instituții partenere 

profesionale ale CIL/LMA 

22 lei /oră/cursant (sau 

cum se negociază cu 

instituția parteneră) 3 

Cursul poate să se 

desfăşoare dacă se 

formează grupe a cel 

puţin 10 cursanţi; 

cursul se poate 

desfăşura şi cu un 

număr mai mic de 

cursanţi dacă aceştia 

îşi asumă diferenţa de 

taxă. 
3 În acest caz, dacă se 

convine cu instituția 



UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 
parteneră asupra unor 

servicii reciproce, sau 

sprijin tehnic, logistic 

etc., tariful poate fi 

chiar mai mic. 

1 ECTS (la Limba D) 45 lei4 Tarif unitar pe credit 

x numărul de credite 

al disciplinei 

Tarif unitar pe credit 

= Taxa anuală de 

şcolarizare/ 60 de 

credite (conform 

taxelor de la 

Facultatea de Litere) 
4 Se păstrează taxa 

valabilă pentru 

Facultatea de Litere 

Taxă de reînscriere 50 lei Se aplică în cazul 

solicitărilor de 

reînscriere a 

cursanților care au 

întrerupt modulul de 

Limbă D din motive 

personale 

Testări și alte servicii (pentru orice alte servicii de secretariat sau lingvistice specifice 

care nu au fost trecute în acest tabel, CIL va practica și respecta tarifele în vigoare 

pentru același tip de servicii de la Facultatea de Litere) 

Testări de nivel (diagnostic) pentru 

plasarea într-o grupă compatibilă și 

omogenă pentru elevi și studenții 

LMA  

50 lei  

Testări de nivel (diagnostic) pentru 

plasarea într-o grupă compatibilă și 

omogenă pentru adulți  

60 lei  

Testarea şi certificarea nivelului de 

competenţă lingvistică pentru 

admitere la specializarea LMA 

250 lei Test bilingv cu o 

componentă scrisă și 

una orală. Se planifică 

periodic, pe toată 

durata anului 

universitar.  

Teste BULATS pentru copii, 

adolescenți și adulți sau diferite teste 

ocupaționale (franceză, engleză, 

germană, spaniolă, rusă) în parteneriat 

cu institutele culturale străine 

partenere LMA. 

Tarifele variază între 

80 şi 100 Euro/test şi 

se fixează de comun 

acord cu instituția 

parteneră / consorțiul 

care le produce şi ni le 

încredințează spre 

administrare 80 

Euro/test, cu plata în 

lei, la cursul zilei 

pentru elevi şi studenţi 

şi 100 Euro/test, cu 

plata în lei, la cursul 

zilei pentru adulţi. 

 

Teste ECL pentru copii, adolescenți și 

adulți sau diferite teste ocupaționale 

(franceză, engleză, germană, spaniolă, 

Tarifele variază între 

80 şi 100 Euro/test şi 

se fixează de comun 

 



UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

italiană, rusă) în parteneriat cu 

institutele culturale străine partenere 

LMA. 

acord cu instituția 

parteneră / consorțiul 

care le produce şi ni le 

încredințează spre 

administrare 80 

Euro/test, cu plata în 

lei, la cursul zilei 

pentru elevi şi studenţi 

şi 100 Euro/test, cu 

plata în lei, la cursul 

zilei pentru adulţi. 

Certificat de participare la cursuri 

CIL 

50 lei Se pot elibera oricând, 

la cererea cursantului, 

pe durata cursului sau 

la încheierea acestuia 

și certifică numărul de 

ore parcurse și, dacă 

este cazul, numărul de 

credite acumulate 

Duplicate 50 lei  

Eliberare certificate CIL în regim 

de urgență (48 de ore) 

+ 50% taxă certificat  

INSTITUTUL DE 

STUDII GERMANE 

 (IDLF) 

Curs de limba germană pentru 

studenți și angajați UBB 

200 lei/an 100 lei/semestru, 

scutire de taxă 

pentru studenții 

liniei germane a 

UBB 

Traduceri scrise în și din limba 

germană, în combinație cu limbile 

română și engleză 

40 lei/pagină  

Cursuri de limbă germană, în grupe separate, pentru 

cursanții din afara UBB  

Organizate la 

cerere 

a) Individual 80 lei/oră  

b) 2 persoane/grupă 45 lei/oră  

c) 3 persoane/grupă 30 lei/oră  

d) 4 persoane/grupă 25 lei/oră  

e) 5-8 persoane/grupă 20 lei/oră  

f) 9-15 persoane/grupă 15 lei/oră  

g) mai mult de 15 persoane/grupă 10 lei/oră   

Cursuri de limbă germană, în regim intensiv, pe perioada unui an de studiu 

a) pentru cetățeni non UE 250 euro/lună  

b) pentru cetățeni UE 3.000 lei/an  

Cursuri de programare 7.500 lei/modul  

INSTITUTUL 

CONFUCIUS 
 

Curs de limba chineză  300 lei  Gratuit pentru 

angajații UBB. 

50% reducere pentru 

studenții UBB; 

Gratuit pentru 

studenții UBB care 

aleg limba chineză în 

regim facultativ 

Curs de caligrafie  

- începători  

- avansați 

 

200 lei 

300 lei 

 

10 întâlniri  

10 întâlniri 

Curs de arte marţiale 200  lei  10 întâlniri  
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Curs de Tai Chi 200 lei 10 întâlniri  

Curs de muzică tradițională 

chinezească  

500 lei  10 întâlniri  

Curs de muzică tradițională 

chinezească - suplimentar repetiții  

200 lei 10 întâlniri 

Curs de pictură tradițională  300  lei 10 întâlniri  

Curs de dans tradițional  300 lei 12 întâlniri  

Taxă permis de bibliotecă  50 lei Cursanții institutului 

și studenții UBB cu 

permis de bibliotecă 

la BCU sau la 

bibliotecile 

facultăților UBB 

beneficiază de 

gratuitate. 

Curs de limba chineză unu-la-unu 600 lei 12 întâlniri 

Taxă examen de competență 

lingvistică în limba chineză HSK 

 HSK nivel 1 

 HSK nivel 2 

 HSK nivel 3 

 HSK nivel 4 

 HSK nivel 5 

 HSK nivel 6 

 HSKK nivel începător 

 HSKK nivel intermediar 

 HSKK nivel avansat 

 

 

50 lei 

50 lei 

100 lei 

100 lei 

150 lei 

150 lei 

40 lei 

50 lei 

60 lei 

 

CENTRUL 

CULTURAL 

COREEAN 

Curs de limba coreeană  100  lei / semestru / 

participant 

Notă: taxele de 

înscriere la cursuri 

se vor aplica doar 

studenților/cursanțil

or din afara UBB.  

CENTRUL 

CULTURAL 

JAPONEZ 

Curs limbă japoneză pentru începători 

(include materiale) 

200  lei/semestru  

Curs conversațional limbă japoneză  

(include materiale) 

200 lei/semestru  

Curs limbă japoneză pentru copii 

(include materiale) 

150 lei/semestru  

Curs de cultură japoneză (arte 

marțiale, arta îmbrăcării kimono-ului, 

muzică japoneză etc.) 

150 lei/semestru  

CENTRUL 

CULTURAL 

BRAZILIAN „Casa 

do Brasil” 

Curs de limbă portugheză braziliană 300 lei/an  

Curs de cultură și civilizație braziliană 300 lei/an  

Curs de limbă spaniolă 300  lei/an  

Cursuri specializate pe teme 

interculturale 

300 lei/curs  

Taxă acces bibliotecă – Biblioteca de 

Studii Latino-Americane (BSLA) 

15 lei/permis  

CENTRUL 

ORIENTALIA 

Curs de limbi clasice și orientale 350 lei  

Examen 150 lei (cei care susțin 

numai examen, fără 

curs) 

CENTRUL DE 

TRAINING 

Cursuri de formare profesională  

Manager în activitatea de turism 2.000 lei Perfecţionare – 
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PENTRU TURISM 6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 

luni practică) 

studii superioare 

(720 ore) 

Agent turism / Ghid  
6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 

luni practică) 

1.600 lei Calificare – nivel 3 

(1080 ore) 

Ghid naţional de turism  – 2 

săptămâni 

500 lei Specializare – (156 

ore) 

Administrator pensiune 

turistică/agroturistică  6 luni 

1.000 lei Calificare – nivel 2 

(720 ore) 

Formator – 2 săptămâni 500 lei Perfecţionare – 

studii superioare 

(90 ore) 

Cursuri de pregătire limba engleză 
(pentru licență și disertație) 

45 lei/oră  

Director centru de informare 

turistică* - 2 săptămâni 

1.600 lei Specializare – (216 

ore) 

Tehnician în hotelărie (Recepționer, 

Concierge)* 9 luni (6 luni pregătire 

teoretică + 3 luni practică) 

1.500 lei Calificare – nivel 3 

(1080 ore) 

Cursuri de formare personalizate 

pentru profesii în turism (agent, 

ghid turistic, recepționer) 

45 lei/oră  

Evaluarea și recunoașterea 

competențelor profesionale în 

turism* - evaluare (o lună) – în 

cadrul unui centru de evaluare 

acreditat de Autoritatea Națională a 

Calificărilor 

900 lei Calificare – 

(maximum 30 de 

zile) 

Evaluarea și recunoșterea 

competențelor achiziționate 

informal și non-formal 

35 lei/oră  

Certificate 

/Atestate de 

competență 

lingvistică 

LCCI 

English for 

Tourism 

450 lei 
Nivel 1 

Scris 

450 lei Vorbit 

520 lei 
Nivel 2 

Scris 

520 lei Vorbit 

*cursuri sau activități de evaluare care sunt propuse pentru a fi acreditate 

Reduceri de taxe care se aplică la toate cursurile organizare de CTT, cu excepția 

cursurilor de Ghid național de turism și Formator: 

- pentru angajații UBB o reducere de 50% a taxei de studiu (în baza Anexei nr. 9 

la contractul de muncă, formular care se completează împreună cu contractul de 

studii); aceeași reducere se aplică și copiilor angajaților UBB, pe baza unui act 

doveditor.  

- pentru colaboratorii externi (formatori, tutori de practică, cadre didactice UBB) 

o reducere de 50% 

- pentru studenții și masteranzii UBB, universităților de stat și particulare o 

reducere de 25 %, în baza unei adeverințe doveditoare 

- pentru absolvenții CTT o reducere 25% . 

Gratuități în cazuri excepționale: 

- pentru formatorii CTT și/sau cadre didactice ale Facultății de Geografie; 

- pentru acordarea de premii la concursurile, sesiunile științifice și alte 

evenimente academice-studențești, pentru studenți, organizate în cadrul UBB. 

CENTRUL 

PALESTRA 

Formare profesionala (Maseur nivel 

specializare) 

1.800 lei / curs preţ întreg 

1.200 lei / curs preţ redus pentru 
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studenţi 

Şcoala de vară 180 lei / săptămână abonament 

săptămânal 

CLINICA 

UNIVERSITARĂ DE 

PSIHOLOGIE 

„Babeş-Bolyai 

PsyTech” 

Diagnostic și evaluare clinică 

 

140  lei /evaluare/ 

persoană 

 

Consiliere psihologică/ genetică – 

psiholog principal 

160  lei / şedinţă/ 

persoană 

Consiliere psihologică/genetică – 

psiholog specialist 

120 lei / şedinţă/ 

persoană 

Consiliere psihologică/genetică – 

psiholog practicant 

90 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie individuală – psiholog 

principal 

180  lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie individuală – psiholog 

specialist 

140 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie individuală – psiholog 

practician 

100 lei / şedinţă/ 

persoană 

Coaching psihologic 200 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie de grup/consiliere de 

grup 

40  lei / şedinţă/ 

persoană  

Condiții speciale:  

(1) Pentru studenții / angajații UBB taxele pentru serviciile psihologice 

(consiliere/psihoterapie) se reduc cu 50% pentru serviciile oferite de către un psiholog 

practician sau specialist; studenții și angajații UBB pot fi complet scutiți de taxe pentru aceste 

servicii dacă cer acest lucru explicit Clinicii, argumentând clar lipsa resurselor financiare. 

Tarifele cu reducere sunt după cum urmează: 

Diagnostic și evaluare clinică 

 

200 lei /evaluare/ 

persoană 

 

Consiliere psihologică/genetică – 

psiholog specialist 

60 lei / şedinţă/ 

persoană 

Consiliere psihologică/genetică – 

psiholog practicant 

45 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie individuală – psiholog 

specialist 

70 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie individuală – psiholog 

practician 

50 lei / şedinţă/ 

persoană 

Coaching psihologic 200 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie de grup/consiliere de 

grup 

80 lei / şedinţă/ 

persoană  
(2) În unele studii clinice psihologice derulate în cadrul Clinicii, în care se oferă gratuit servicii 

de psihologie, angajatii UBB, familiile acestorași studenții UBB vor avea un acces preferențial. 

FACULTATEA DE 

TEATRU ȘI FILM 

Pregătire pentru admitere 

Actorie 30 lei / şedinţă  

Regie de teatru 40 lei / şedinţă  

Cinematografie, Fotografie, Media 40 lei / şedinţă  

Taxă participare workshop-uri 

Taxă participare workshop-uri 100 lei Pentru studenții 

UBB (fac excepție 

studenții Facultății 
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de Teatru și Film) 

Taxă participare workshop-uri 200 lei  pentru alte categorii 

de persoane 

Închiriere echipamente audio-video 

a) Camere video  

Panasonic P2 420 lei/zi,  

55 lei/oră 

 

Sony NX5 

 

210 lei/zi, 

26 lei/oră 

 

FX1 90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

b) Stative video   

Stative CARTONI 120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Stative MANFROTTO 90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Stative VINTEN 90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

c) Lumini 

Lampă P2 40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Trusă lumini DEDO 90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Kinoflo cu 4 tuburi 120 lei/zi, 

15 ei/oră 

 

Proiector ARRI 800 w 60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Kit 3x COSMOLIGHT 800W 60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Stative lumini 40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

d) Traveling 

Traveling șină curbă 
40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Dolly platformă Traveling 

180 lei/zi, 

23 lei/oră 

 

Slider 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Kit macara (10 m) 

1.200 lei/zi, 

150 lei/oră 

 

Steady-cam profesional 

480 lei/zi, 

60  lei/oră 

 

e) Aparate foto 

Canon 5D MkII 

180 lei/zi, 

23 lei/oră 

 

Canon 7D 

150 lei/zi, 

l20 ei/oră 

 

f) Obiective foto 

Canon 24-70 f/2.8 II L USM 

60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Canon EF 50mm f/1.4 

60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Canon EF 35mm f/1.4 60 lei/zi,  

http://www.bivolul.ro/inchirieri/travelling/dolly-platforma
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8 lei/oră 

Canon EF 24mm f/1.4 USM 

60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Canon EF 85mm f/1.4 

60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Canon EF 70-200mm f/1.4 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

g) Microfoane 

Seinheiser G2 Lavalieră 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Boom + prăjină 

120 lei/zi, 

15 ei/oră 

 

Microfon AKG cardio/hipercardio 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Microfon AKG CBL99 

omnidirecțional 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

h) Accesorii 

Acumulatori Anton Bauer 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Mate Box 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Follow Focus 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Husa Ploaie P2 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Monitor Kroma 9inch 

90 lei/zi, 

12 lei/oră 

 

Blenda 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

i) Carduri 

Card CF 32G 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Card CF 64G 

60 lei/zi, 

8 lei/oră 

 

Card P2 32G 

180 lei/zi, 

23 lei/oră 

 

Card P2 64G 

240 lei/zi, 

30 lei/oră 

 

Card Memory Stick PRO-HG Duo 

32G 

120 lei/zi, 

15 ei/oră 

 

j) Mixere 

Masă de mixaj (Datavideo SE 900) 

SD și HD 

900 lei/zi, 

115 lei/oră 

 

Mixer audio *Yamaha 01V96 Digital 

300 lei/zi, 

38 lei/oră 

 

k) Servicii specializate 

Asistență tehnică video 

180 lei/zi, 

23 lei/oră 

 

Cameraman 

390 lei/zi, 

50 lei/oră 

 

Operator macara 

390 lei/zi, 

50 lei/oră 

 

Operator steady-cam 390 lei/zi,  
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50 lei/oră 

FACULTATEA DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

ȘI SPORT: 

SALA DE FITNESS 

Abonament lunar 60   lei Studenți și 

angajaţii UBB 

100  lei  Alte persoane 

CENTRUL DE 

FITNESS FSEGA 

Dans de societate 

Abonament 30 zile (copii) 80 lei  

Abonament 30 zile (copiii angajaților 

UBB/ studenți UBB) 

60 lei  

O ședință (copii) 10 lei  

O ședință (copiii angajaților UBB/ 

studenți UBB) 

7,50 lei  

Fitness 

Abonament  

Reducere studenți/angajați UBB 

100 lei 

70 lei 

30 zile 

Abonament  

Reducere studenți/angajați UBB 

60 lei 

35 lei 

15 zile 

Abonament  

Reducere studenți/angajați UBB 

80 lei 

50 lei 

10 ședințe 

Abonament  

Reducere studenți/angajați UBB 

60 lei 

30 lei 

6 ședințe 

Abonament  

Reducere studenți/angajați UBB 

12 lei 

6 lei 

1 ședință 

CENTRUL DE 

ORIENTARE ȘI 

CONSILIERE 

PROFESIONALĂ 

 

 

  

Cursuri acreditate de către 

Autoritatea Națională pentru 

Calificări (ANC) 

• Manager Resurse Umane 

• Inspector Resurse Umane 

• Consilier pentru Dezvoltare 

personal 

 

 

600 – 900 lei în funcție 

de tipul cursului 

Reduceri de taxă: 

 cu 10% pentru 

companiile care 

instruiesc în cadrul 

unui curs mai mult 

de 3 persoane. 

 cu 20% pentru 

studenții și 

absolvenții UBB 

 cu 10% pentru 

angajații UBB 

 cu 50 lei pentru 

participanții care 

recomandă alte 

persoane care 

participă la curs. 

Alte cursuri/traininguri 

Tematici: 

- Inteligență emoțională 

- Managementul stresului 

- Strategii de învățare 

- Public Speaking 

- Negociere și comunicare 

- Strategii de luare a deciziilor 

- Operare în REVISAL 

100 lei pentru 

persoane externe UBB 

Reduceri de taxă: 

 cu 10% pentru 

companiile care 

instruiesc în cadrul 

unui curs mai mult 

de 2 persoane. 

 

Se acordă diploma de 

participare, eliberată 

de FSEGA. 

50 lei pentru angajați, 

studenți și absolvenți 

ai UBB 

Workshop-uri 30 lei pentru persoane 

externe UBB 

 

Gratuit pentru studenți, 

absolvenți și angajați 

ai UBB 
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Ședințe individuale de orientare și 

dezvoltare a carierei 

50 lei/ședință Testarea CASS++ 

este gratuită Gratuit pentru 

studenții și absolvenții 

UBB/FSEGA 

Servicii de testare, analiză și 

interpretare rezultate  

 

20 - 310 lei în funcție 

de tipul testului 

Reduceri de taxă: 

 cu 10% pentru 

absolvenți UBB 

 

Ședințe de coaching 50 lei/ședință  

Grup de dezvoltare personală 20 lei pentru persoane 

externe UBB 

Gratuit pentru studenți 

și absolvenți UBB 

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate 

Test Torrance tests of creative 

thinking 

90 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

100 lei/persoane externe UBB 

Test Barron‐welsh art scale 20 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

30 lei/persoane externe UBB 

Test Survey of work styles 70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

80 lei/persoane externe UBB 

Test Achievement motivation 

inventory 

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

70 lei/persoane externe UBB 

Test of motivational orientation 40 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

50 lei/persoane externe UBB 

Test d'evaluation dynamique de 

l'educabilite 

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

80 lei/persoane externe UBB 

Test Multidimensional aptitude 

battery ‐ II 

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

70 lei/persoane externe UBB 

Test Intelligenz‐struktur‐test 70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

80 lei/persoane externe UBB 

Test California psychological 

inventory  

50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

60 lei/persoane externe UBB 

Test Emotional quotient inventory 250 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

260 lei/persoane externe UBB 

Test Mayer‐salovey‐caruso emotional 

intelligence test 

170 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

180 lei/persoane externe UBB 

Test A shortened stress evaluation tool 95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

100 lei/persoane externe UBB 

Test Job stress survey 70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

80 lei/persoane externe UBB 

Test Employee screening 

questionnaire 

120 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

130 lei/persoane externe UBB 

Test Leadership opinion questionnaire 50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

60 lei/persoane externe UBB 

Test Jackson vocational interest 

survey 

95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

100 lei/persoane externe UBB 

Test Revised NEO Personality 

Inventory, NEO PI-R 

300 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB 

310 lei/persoane externe UBB 
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Test Revised NEO Personality 

Inventory, NEO PI-R LD (Raportul de 

leadership al NEO PI-R) 

100 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB 

110 lei/ persoane externe UBB 

Test CASS 30 lei/persoană angajați și studenți ai UBB 

35 lei/persoane externe UBB 

CENTRUL DE 

COOPERĂRI 

INTERNAȚIONALE 

Taxă de procesare a dosarului de 

aplicare a studenților NON-UE 

50 euro 

 

pentru toti studenții 

din state terțe care 

aplică pentru anul 

pregatitor de limbă 

română sau studii 

complete de nivel 

licență sau masterat 

Taxă procesare dosar stagii de 

cercetare la UBB în afara acordurilor 

universitare 

50 Euro/persoană  

Taxă pentru cursurile internaționale de vară de Limbă și Civilizație românească (ediția 

51) 

A) formă de organizare online   560 Euro – pachet de 60 ore de cursuri de 

limbă română, seară multiculturală de bun 

venit și petrecere de rămas bun; 

 11 Euro/oră – în cazul în care participanții 

se înscriu la cursurile de vară și optează 

pentru un număr mai mic de ore; 

 210 Euro – pachet activități culturale;  

 29 Euro / activitate la alegere din oferta 

inclusă în program. 

B) formă de organizare față în față (cu 

prezență fizică) 
  500  Euro – pachet de 60 ore de cursuri de 

limbă română, seară multiculturală de bun 

venit și petrecere de rămas bun; 

 9 Euro/oră – în cazul în care participanții se 

înscriu la cursurile de vară și optează pentru 

un număr mai mic de ore; 

 270 Euro – pachet activități culturale; 

 29 Euro/ activitate la alegere din oferta 

inclusă în program; 

  280 Euro – 20 nopți cazare în cameră 

dublă; 

 560 Euro – 20 nopți cazare în cameră 

single; 

  140 Euro – mic dejun (20 dimineți);   

  190 Euro – program cultural;  

  240 Euro – excursie de două zile (varianta 

1); 

 250 Euro – excursie de două zile (varianta 

2); 

 30 Euro – excursie de o zi. 

  200 Euro – pachet program cultural pentru 

însoțitori; 

 20 Euro – tarif unic pentru fiecare activitate 

din programul cultural de după-amiaza (la 

alegerea participantului/însoțitor)  

CENTRUL DE 

FORMARE 

Consultanță individuală 80 lei/oră Cadrele didactice 

UBB beneficiază 
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CONTINUĂ, 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA 

DISTANȚĂ ȘI CU 

FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 

de gratuitate 

Workshop pe o temă specifică 160 lei/ workshop/ 

cursant 

Cadrele didactice 

UBB beneficiază 

de gratuitate 

Program de training 450 lei/ 

program/ cursant 

Cadrele didactice 

UBB beneficiază 

de gratuitate 

Program de training specializat (in 

house) 

2.000 lei/cursant Se adresează 

companiilor 

Cursuri deschise Conform H.S. nr. 444 din 15.01.2018 se 

calculează: nr_ore_curs*x, unde x este plata 

unitară orară, iar nr_ore_curs este numărul de ore 

stabilite de către organizator pentru cursul în 

cauză. 

Valoarea lui x poate fi aleasă în unul dintre 

următoarele intervale, pe baza cheltuielilor 

ocazionate de organizarea cursului precum și de 

complexitatea conceptelor predate: 

   x în intervalul [30 ron, 200 ron) pentru cursuri 

de bază; 

    x în intervalul [225 ron, 500 ron) pentru cursuri 

de avansate; specific. 

Curs autorizat (Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC)*,**, *** 

 

Agent de securitate 

 

1.500 lei/cursant 

 

*Cadrele didactice 

UBB și studenții 

înscriși la UBB vor 

beneficia de 

reducere de 50%. 

**Taxele pot suferi 

modificări, prin 

aplicarea de 

reduceri la nivel de 

program, la 

solicitarea 

coordonatorului 

cursului, pentru alte 

categorii de 

cursanți decât cei 

menționați la *. 

Această solicitare 

trebuie aprobată de 

Conducerea 

Facultății. 

***La cursurile 

unde există mai 

multe autorizații de 

funcționare în 

UBB, CFCIDFR 

poate aproba, la 

cerere, comasarea 

grupelor pentru 

atingerea numărului 

minim de cursanți 

Formator 1.200 lei/cursant 

 

Manager de securitate 

 

1.000 lei/cursant 

 

Redactor presă scrisă, web, radio-tv, 

agenții 

800 lei/cursant 

 

 

Manager de proiect 

 

1.200 lei/cursant 

 

Competențe antreprenoriale 

 

1.400 lei/cursant 

 

Consilier vocațional 1.000 lei/cursant 

    

Evaluator competențe 800 lei/cursant 
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CENTRUL DE 

LIMBĂ ȘI 

CULTURĂ 

POLONEZĂ 

Cursuri de limbă poloneză în regim 

facultativ (2 ore/săptămână) 

Gratuit (60 de ore) Pentru cursanți care 

au calitatea de 

studenții, 

doctoranzi și cadre 

didactice UBB sau 

ai altor universități.  

600 lei/ an (60 de ore) Pentru cursanți care 

nu au calitatea de 

studenții UBB sau 

ai altor universități 

Cursuri de limbă poloneză pentru 

copii (1 ședință de 1,5 ore/săptămână) 

600 lei/ an (60 de ore) Cursul are loc la 

Centrul de Limbă și 

Cultură Poloneză 

Consultanță/cursuri/seminarii de limbă 

sau cultură poloneză 

400 lei/lector/oră La solicitarea unor 

firme / alte entități 

CENTRUL DE 

CONSILIERE 

STUDENT EXPERT 

Diagnoză și evaluare psihologică 30 lei – 100 lei (în 

funcţie de numărul de 

probe aplicate şi 

complexitatea 

acestora) 

Studenţii UBB 

beneficiază de 

gratuitate 

Consiliere psihologică individuală 50 lei/şedinţă Studenţii UBB 

beneficiază de 

gratuitate pentru 

primele 4 ședințe şi 

de 50% reducere 

pentru următoarele 

şedinţe. 

Studenţii UBB din 

categoria cazurilor 

sociale beneficiază 

de gratuitate 

Consiliere psihologică de grup 25 lei/şedinţă Studenţii UBB 

beneficiază de 50% 

reducere. 

Studenţii UBB din 

categoria cazurilor 

sociale beneficiază 

de gratuitate 

Workshop-uri 30 lei Studenţii UBB 

beneficiază de 50% 

reducere. 

Training-uri  50 lei – 200 lei, în 

funcţie de 

complexitatea 

trainingului şi de 

timpul alocat acestuia 

Studenţii și 

angajații UBB 

beneficiază de 50% 

reducere,  

Informare educațională și profesională 

pentru elevi și studenți 

gratuit  
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Workshop-uri de dezvoltare a carierei 40 lei Studenţii UBB 

beneficiază de 50% 

reducere pentru 

următoarele şedinţe 

Cursuri autorizate de către Autoritatea 

Naţională de Calificări (ANC)  

500 lei -1200 lei, în 

funcţie de tipul 

cursului 

Studenţii și 

angajații UBB 

beneficiază de 50% 

reducere 

CENTRUL DE 

CARIERĂ, ALUMNI 

ȘI RELAȚIA CU 

MEDIUL DE 

AFACERI 

Servicii de promovare Mediul de Afaceri 

Prezentare de firmă 

 

300 lei/ prezentare Companii, 

organizații, ONG. 

Internship 50 lei / persoană 

recrutată 

Companii, 

organizații, ONG. 

Târg de job-uri 100 - 250 lei / zi 

/stand* 

*În funcție de tipul 

evenimentului (târg 

online sau standard 

fizic) 

Companii, 

organizații, ONG. 

Promovare în mediul universitar prin 

amplasarea unui stand 

100 lei/ zi /stand Companii, 

organizații, ONG. 

Promovare de firmă prin postare de 

afișe la panouri securizate 

200 lei/lună 

1.000 lei/6 luni 

Companii, 

organizații, ONG. 

Promovare de firmă prin distribuire de 

pliante/flyere 

300 lei/lună 

800 lei/3 luni 

Companii, 

organizații, ONG. 

Cursuri, traininguri și workshop-uri 

Cursuri de formare profesională 

acreditate Autoritatea Națională 

pentru Calificare (precum: Consilier 

orientare privind cariera; Specialist în 

evaluarea vocațională a persoanelor cu 

dizabilități; Animator socio-educativ 

și altele) 

600 - 900 lei Pentru persoane 

externe UBB. 

Reduceri: 

 20% pentru 

studenți 

 10% pentru 

angajați 

Cursuri de formare competențe 

profesionale 

 

300 lei Persoane externe 

UBB, firme, 

organizații 

250 lei Angajați, studenți, 

absolvenți UBB 

Cursuri de dezvoltare personală  

 

100 lei 

 

Persoane externe 

UBB, firme, 

organizații 

50 lei Angajați, studenți, 

absolvenți UBB 

Workshop-uri  
 

30 lei Persoane externe 

UBB 

Gratuit Studenţi, absolvenţi 

UBB 

Servicii de consiliere 

Consiliere vocațională și orientare în 

carieră 

20 lei/şedinţă Persoane externe 

UBB 

Gratuit Studenți, absolvenți 
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UBB, elevi în ani 

terminali 

Servicii de testare, analiza și interpretare rezultate 

CASS++ 

Aptitudini cognitive Interese și valori 

20 lei/test Persoane externe 

UBB, firme, 

organizații 

Gratuit studenți, absolvenți 

UBB 

 

INSTITUTUL DE 

STUDII 

DOCTORALE 

Taxă procesare dosar student 

internațional 

50 euro Pentru toți 

candidații din state 

terțe care aplică la 

orice specializare la 

nivel doctorat 

FACULTATEA DE 

MATEMATICĂ ȘI 

INFORMATICĂ 

Taxă pentru participare la Concursul 

Mate Info 

250 lei  

FACULTATEA DE 

ȘTIINȚE 

ECONOMICE ȘI 

GESTIUNEA 

AFACERILOR 

Taxă pentru participare la Concursul 

Oeconomicus Napocensis 

100 lei  

FACULTATEA DE 

BUSINESS 

Taxă pentru participare la concursul 

de cunoștințe  

120 lei pentru fiecare 

participare 

Pentru candidații 

care se înscriu în 

sesiunea 

iulie/septembrie, 

taxa achitată pentru 

participarea la 

concursul de 

cunoștințe se 

echivalează cu taxa 

de înscriere la 

concursul de 

admitere 

FACULTATEA DE 

LITERE 

Curs practic de limba română – nivel 

elementar 

400 lei/semestru 4h/săptămână 

Curs practic de limba română – nivel 

A1 

1.200 lei/semestru 25h/săptămână 

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână 

CENTRUL 

CLUJEAN PENTRU 

STUDII INDIENE 

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână 

PRESA 

UNIVERSITARĂ 

CLUJEANĂ 

A. PRELUCRARE TEXT ANTERIOR FAZEI DE PAGINARE 

Redactare text 4 lei/pag Culegere text, 

verificarea 

exprimării cursive 

în limba română și 

a corectitudinii 

gramaticale, 

inclusiv diacritice  

Ajustări text 8 lei/pag Introducerea 

corecturilor 

gramaticale, 
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reformulări 

stilistice, cursivitate 

logică, refrazare 

Introducere diacritice limba română – 

ășțîâ, ĂȘȚÎÂ 

4 lei/pag Aplicarea 

diacriticelor limbii 

romăne pe întreaga 

lucrare în cazul în 

care acestea lipsesc 

cu desăvărșire din 

întreaga lucrare sau 

într-o proporție mai 

mare de 50% 

Onorariu pentru referatului științific 200 lei/referat Onorariul plătit de 

Editura, și suportat 

de autor, unor 

colaboratori, cadre 

universitare, pentru 

întocmirea 

referatelor 

științifice, referate 

de a căror existență 

este condiționată 

publicarea operei 

Traduceri din română în limbă străină 25 lei/pagină Valabil pentru 

limbile: engleză, 

franceză, germană, 

maghiară. Pentru 

alte limbi străine 

tariful poate varia. 

Proofreading 33 lei/pagină Verificarea sau 

corectarea unei 

traduceri existente 

Verificare şi raport în cazuri de 

similitudine de text 

50 lei/pagină Reformularea 

textului  

B. PAGINARE PÂNĂ LA „BUN DE TIPAR” (E-BOOK, EPUB) 

* La aceste tarife se aplică următoarele discounturi (nu se cumulează): 

- 25% pentru personalul angajat cu CM la UBB 

- 35% pentru lucrările de doctorat susținute în cadrul UBB 

Observații: 

1. Referință: 1 pag = 2000 caractere cu spații/cca 330 cuvinte; 

2. Tarifele de mai sus se mențin fixe, indiferent de numărul corecturilor solicitate de 

autor, de necesitatea redesenării graficelor, a tabelelor și a eventualelor prelucrări de 

imagine 

3. Varianta EPUB este o operațiune de tehnoredactare completă, chiar dacă lucrarea a 

fost finalizată în format PDF (e-book) „bun de tipar” 

Tehnoredactare text 

Complexitate mică 5 lei/pag* Doar text  

Complexitate medie 10 lei/pag* Tabele, grafice, 
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organigrame etc 

Complexitate mare 15 lei/pag* Formule 

matematice / 

chimice, termeni 

tehnici / de 

specialitate etc 

Creație coperți exterioare 400 lei* Creația grafică a 

coperților lucrării 

Tarif acordare ISBN Gratuit ISBN-ul Editurii 

se acordă gratuit, 

pentru lucrări care 

se vor tipări 

exclusiv prin 

intermediul Editurii 

Tarif cod EAN 6,50 lei  

Verificarea tehnică prealabilă tipăririi 

prin intermediul Editurii 

200 lei Tarif valabil doar 

pentru lucrări „bun 

de tipar” cu 

tehnoredactarea 

făcută de autor 

Inserarea în catalogul titlurilor Editurii 

(include acordarea de ISBN) 

100 lei Tarif valabil pentru 

lucrări format PDF 

(ebook) cu 

tehnoredactarea 

făcută de autor. 

Inserarea se face în 

catalogul online de 

pe site-ul editurii 

Taxă de urgență (factor de 

multiplicare) 

50% Pentru 

personal 

UBB 

Procentul se 

aplică 

pentru 

multiplica-

rea tarifelor 

în cazul 

comenzilor 

cu regim de 

finalizare 

sub 5 zile 

lucrătoare 

75% Pentru 

personal 

non-

UBB 

C. COMERCIALIZARE PRIN MAGAZINUL ONLINE libraria.ubbcluj.ro 

Pe site-ul libraria.ubbcluj.ro se comercializează exclusiv cărțile publicate la Editura 

Presa Universitară Clujeană pentru care există un contract de consignație încheiat în 

condițiile alineatului D, sau pe baza unei solicitări aprobate de rectoratul UBB, ale 

altor universități de prestigiu din țară. 

D. COMERCIALIZARE LA RAFT ÎN LIBRĂRIA UBB, ÎN REGIM DE 

CONSIGNAȚIE 

Observații: 

- Comercializarea la raft în librăria UBB necesită încheierea unui contract de 
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consignație cu deținătorului drepturilor de autor, contract care stipulează termenii 

serviciului prestat.  

- Adaosul se aplică peste prețul de vânzare stabilit de autor 

Titluri publicate la P.U.C. 25 % Adaosurile se 

aplică indiferent 

dacă autorii sunt 

sau nu personal 

UBB 

Titluri publicate la alte edituri 

- prețul de vânzare este stabilit de 

librărie, adaos 

- prețul de vânzare este stabilit de 

editura respectivă, librăria - câștig 

din prețul de vânzare 

 

35% 

35% 

INSTITUTUL DE 

TURCOLOGIE ȘI 

STUDII CENTRAL-

ASIATICE 

Cursuri de limbă turcă 50 ron/semestru  

FACULTATEA DE 

CHIMIE ȘI 

INGINERIE 

CHIMICĂ 

* la temperatură joasă 

**la temperatura 

camerei sau mai mare 

1) Spectre de masă ESI și APCI 27 lei cu TVA/ analiză  

2) Spectre de masă MALDI 54 lei cu TVA/ analiza  

3) Experimente MS/MS 16 lei cu TVA/ analiza  

4) Experimente HPLC-MS 162 lei cu TVA/analiză  

5) Determinare masă moleculară 

proteine cu sursa NANO-SPRAY ESI 

216 lei cu 

TVA/analiză  

6) Determinare compoziție amestecuri 

complexe 

270-1080 lei cu TVA/ 

probă  

7) Instruire personal 540 lei cu TVA/ zi  

8) Consultanță de specialitate 540 lei cu TVA/ zi  

9) 1H-RMN 114 lei cu TVA/ probă  

10) 13C-RMN 276 lei cu TVA/ probă  

11) Analiză elementală 72 lei cu TVA/element  

12) Analiză elementală oxigen 96 lei cu TVA/ probă  

13) Prețuri servicii cristalografice (Centrul Național de Difractometrie de Raze X) 
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Servicii complete 

Determinare structură moleculară: 

- determinare paramentrii celulă 

elementară; 

- colectare date (la temperatură 

joasă)*/la temperatura camerei sau 

mai mare**; 

- prelucrare primară date; 

- rezolvare și rafinare structură 

moleculară, determinare 

configurație absolută 

58,8 euro (fix)+ 2 

euro/h* 

58,8 euro (fix)+ 1 

euro/h** 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

70 euro (fix)+ 2,4 

euro/h* 

70 euro (fix)+ 1,2 

euro/h** 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

non-profit 

90 euro (fix)+ 2,4 

euro/h* 

90 euro (fix)+ 1,2 

euro/h** 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

Servicii parțiale 

Determinare paramentrii celulă 

elementară 
16,8 euro 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

20 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

non-profit 

25 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

- Colectare date (la temperatură 

joasă)*/la temperatura camerei sau 

mai mare** 

- Prelucrare date primare 

16,8 euro (fix)+ 2 

euro/h* 

16,8 euro (fix)+ 1 

euro/h** 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

20 euro (fix)+ 2,4 

euro/h* 

20 euro (fix)+ 1,2 

euro/h** 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

non-profit 

25 euro (fix)+ 2,4 

euro/h* 

25 euro (fix)+ 1,2 

euro/h** 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

Rezolvare și rafinare structură 

moleculară 
25,2 euro 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

30 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

non-profit 

40 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

Servicii auxiliare 

Prelucrarea suplimentară a structurii 

moleculare determinate  la CNDRX 
50,4 euro 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

60 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

non-profit 

77 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

Prelucrarea suplimentară a structurii 

moleculare determinate în alte centre 
63 euro 

Preț unitar 

beneficiar UBB 

75 euro Preț cu TVA 
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de cristalografie 

 

beneficiar extern 

non-profit 

96 euro 

Preț cu TVA 

beneficiar extern 

industrie 

OFICIUL PENTRU 

DEZVOLTAREA 

EDUCAȚIEI 

EXECUTIVE 

(FSEGA Executive 

Education 

Development Office) 

Curs tip A (42 ore) 1.920 lei 12 h față în față (12 h 

x 60 lei/oră = 720 lei) 

30 h online (30 h x 40 

lei/oră = 1.200 lei) 

Curs tip B (84 ore) 3.840 lei 24 h față în față (24 h 

x 60 lei/oră = 1.440 

lei) 

60 h online (60 h x 40 

lei/oră = 2.400 lei) 

Pentru personalul Universității Babeș-Bolyai titular se acordă o reducere de 25% din tariful 

cursului 

TRANS.SCRIPT -

CENTRUL DE 

DIPLOMATICĂ ȘI 

PALEOGRAFIE 

DOCUMENTARĂ 

MEDIEVALĂ  

1. Transcrieri de documente și texte 

istorice referitoare la Transilvania în 

secolele XIII-XVI, în limbile latină, 

maghiară, germană, română cu 

caractere chirilice. 

60 RON/pagină *1 pagină= 2000 de 

caractere cu spații 

** textele care au în 

total mai puțin de 

2000 de caractere cu 

spații vor fi 

considerate 1 pagină. 

2. Traduceri din limbile   latină, 

maghiară și germană în limba română 

ale documentelor istorice referitoare la 

Transilvania emise în secolele XIII-

XVI. 

60 RON/ pagină *1 pagină= 2000 de 

caractere cu spații 

** textele care au în 

total mai puțin de 

2000 de caractere cu 

spații vor fi 

considerate 1 pagină 

3. Redactarea de regeste științifice ale 

documentelor istorice referitoare la 

Transilvania emise în secolele XIII-

XVI. 

50 RON/regest  

4. Identificarea de surse  primare edite, 

privind diverse teme referitoare la 

Transilvania medievală și premodernă. 

10 RON/ sursă edită 

identificată 

 

5. Identificarea de surse primare inedite 

privind diverse teme referitoare la 

Transilvani medievală și premodernă. 

20 RON/ sursă inedită 

identificată 

 

NOTĂ: 

1. Este obligatorie menționarea contribuției Centrului TRANS.SCRIPT în lucrările 

științifice și/sau de popularizare care folosesc materiale prelucrate prin aceste servicii. 

2. Este obligatorie obținerea unui acord scris al Centrului TRANS.SCRIPT în vederea 

publicării parțiale sau integrale a materialelor prelucrate prin aceste servicii. 
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Anexa 4 la HS nr. 11/15.02.2021 

  

Taxele (tarifele) administrative, tarifele de cazare și închiriere spații pentru anul universitar 2021-2022  

 

1. Cămine studențești 

Nr. 

crt. 
Categorii 

Tarife de Cazare – Cămine (lei/loc/lună) 

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 14 C 16 C 17 C A1 C A2 C A3 C A4 C Ec. I 
C 

Ec.II 

SPORT 

XXI 
Teologic 

1 

1. 

- Studenţi români,  

- Studenţi din ţările UE 

sau SEE, CE 

100  100  100  100  100  100  120  100  140  170  170  170  170  170  170  170  170 

2. 

- Studenţi români, copii 

de personal didactic 

aflat în activitate 

0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85 

3. 

- Studenţi români orfani 

de ambii părinţi 

- Studenţi proveniţi din 

casele de copii ori 

plasament familial 

- Studenţi bursieri 

CEEPUS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

4. 

- Studenţi străini bursieri 

ai statului român 

- Studenţi străini cu 

acorduri 

interguvernamentale, 

interuniversitare etc 

0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85 

5. 

- Studenţi străini cu 

acorduri 

interguvernamentale, 

interuniversitare etc., 

cărora universitatea este 

obligată să le asigure 

cazarea în aceleaşi 

condiţii ca şi pentru 

studenţii români 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 

6. 

- Studenţi străini de 

origine etnică română 

- Studenți străini cu 

origini în România 

- Studenţi cetăţeni 

români cu domiciliul în 

străinătate 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 

7. 

- Studenţi străini în baza 

acordurilor 

interuniversitare, 

interdepartamentale, 

programe mobilităţi 

(Erasmus, Atlantis, 

Tempus, DAAD, 

Fullbright etc.) 

100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170 



 
 

 

 Reprezentanții studenților (prefect, subprefecți, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 

întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 

 Studenţii de la pct. 2 şi 4 nu plătesc regie în căminele stud. 1-6 şi C 16, iar cei de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin. 

2. Complex Parc Sportiv „ Iuliu Haţieganu”  

8. 

- Studenţi străini 

necomunitari  

- Studenţi străini pe cont 

propriu valutar 

- Alte forme de pregătire 

universitară (drd, post 

drd) 

- Alte categorii de 

persoane (angajați 

UBB, colaboratori 

UBB, etc.) 

130 130 130 130 130 130 170 130 190 220 220 220 220 220 220 220 220 

Nr 

crt 
Categorii 

 

Casa de Oaspeţi – Corp II 

camere 117, 119, 120; 3-5 

locuri/cameră 

( lei/loc/lună) 

Juventus 

2 locuri/cameră 

(lei/loc/lună) 

Universitas 

Student House 

2 locuri/cameră 

(etajele III-VII) 

(lei/loc/lună) 

1. 
- Studenţi români, 

- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE 
200 250 - 

2. - Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 100 125 - 

3. 
- Studenţi străini bursieri ai statului român 

- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc. 
200 250 - 

4. 

- Studenți străini bugetați fără bursă 

- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este 

obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români 

200 250 - 

5. 

- Studenţi străini de origine etnică română 

- Studenți străini cu origini în România 

- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 

200 300 - 



 
 

 

Notă: Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 

întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 

  

6. 
- Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi 

(Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.) 
200 250 - 

7. -    Studenți/Alte forme de pregătire universitară/Alte categorii de persoane cazate în regim hotelier 300 350 450 



 
 

3.a. Căminele studenţeşti de la Extensiile Universitare 

Nr. 

crt. 
Categorii 

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Bistriţa  

(lei/ loc/lună) 

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Sighetu 

Marmaţiei (lei/ loc/lună) 

camere cu 2 locuri camere cu 3 locuri 
camere cu 4 

locuri 

camere cu 8 

locuri 

camere cu 10-12 

locuri 

1. 
- Studenţi români 

120 100 100 90 80 

2. 
- Studenţi români, copii de 

personal didactic aflat în 

activitate 

60 50 50 0 0 

3. 

- Studenţi români orfani de 

ambii părinţi 

- Studenţi proveniţi din 

casele de copii ori 

plasament familial 

0 0 0 0 0 

4. 
- Alte forme de pregătire 

universitară 

- Alte categorii de persoane 

170 150 150 130 110 

 

 Reprezentanţii studenţilor (prefecţ, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe 

întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 

 Studenţii de la pct. 2, Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (cam. cu 8-12 locuri), şi de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin 

 

  



 
 

3.b. Centrul Universitar al UBB din Resita  

Nr. Crt. Categorii 

 

Tarife de Cazare  - Cămine (lei/loc/lună) 

 

1. 
- Studenţi români  

- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE 
170 

2. 
- Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 

85 

3. 

- Studenţi români, orfani de ambii părinţi 

- Studenţi UBB, proveniţi din casele de copii ori plasament familial 

- Studenţi bursieri CEEPUS 
0 

4. 
- Studenţi/doctoranzi străini bursieri ai statului român 

- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc. 85 

5. 

- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., 

cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi 

pentru studenţii români 
170 

6. 

- Studenţi străini de origine etnică română 

- Studenți străini cu origini în România 

- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 

170 

7. 
- Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, 

programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc) 170 

8. 

- Studenţi străini necomunitari  

- Studenţi străini pe cont propriu valutar 

- Alte forme de pregătire universitară (drd, post drd) 

- Alte categorii de persoane (angajați UBB, colaboratori UBB, etc.) 

220 

 Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga 

perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare. 

 Studenţii de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin. 
 



 

 

 

 

4. Tarife de cazare în căminele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară pentru acțiuni ale 

organizațiilor studențești – studenți UBB: 

 

- tarif/lună – 

Nr. 

crt. 
Locaţia 

Tarif 

lei /pat 

1. Cămin 1-6 şi 16 170,00 lei 

2. Cămin 14 210,00 lei 

3. Cămin 17 250,00 lei 

4. Cămin A1, A2, A3, A4 300,00 lei 

5. Cămin Economica I 300,00 lei 

6. Cămin Economica  II 300,00 lei 

7. Cămin Sport XXI 300,00 lei 

8. Cămin Teologic 1 300,00 lei 

9. Cămin „Juventus” 350,00 lei 

10. Extensia Universitară Bistriţa 170,00 lei 

11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 170,00 lei 

12.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 300,00 lei 
 
 

5. Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanțelor sau ocazional (cursuri de 

vară, conferințe, acțiuni ale organizațiilor studențești etc.) în căminele studențești – studenți 

UBB:  

 

- tarif/zi -  

Nr. 

crt. 
Locaţia 

Tarif 

lei /pat 

1. Cămin 1-6 şi 16 20,00 lei 

2. Cămin 14 25,00 lei 

3. Cămin 17 30,00 lei 

4. Cămin A1, A2, A3, A4 40,00 lei 

5. Cămin Economica I 25,00 lei 

6. Camin Economica  II 25,00 lei 

7. Cămin Sport XXI 25,00 lei 

8. Cămin Teologic 1 25,00 lei 

9. Extensia Universitară Bistriţa 25,00 lei 

10. 

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 

- cameră cu 4 locuri 

- cameră cu 8-12 locuri 

- cameră cu 2 locuri 

 

20,00 lei 

15,00 lei 

30,00 lei 

11.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 40,00 lei 
 
 

 



 
 

6. Tarife de cazare în căminele studenţeşti în perioada vacanţei de vară – studenți 

înmatriculați la alte universități / alte categorii de persoane: 

 

-  tarif/lună - 

Nr. 

crt. 
Locaţia 

Tarif 

lei /pat 

1. Cămin 1-6 şi 16 190,00 lei 

2. Cămin 14 230,00 lei 

3. Cămin 17 270,00 lei 

4. Cămin A1, A2, A3, A4 320,00 lei 

5. Cămin Economica I 320,00 lei 

6. Cămin Economica  II 320,00 lei 

7. Cămin Sport XXI 320,00 lei 

8. Cămin Teologic 1 320,00 lei 

9. Cămin „Juventus” 350,00 lei 

10. Extensia Universitară Bistriţa 190,00 lei 

11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 190,00 lei 

12.  Centrul Universitar al UBB din Reșița 320,00 lei 

 

7. Tarife cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanțelor sau ocazional (cursuri de 

vară, conferinţe, admitere etc.) în căminele studenţeşti – studenţi înmatriculaţi la alte 

universităţi / alte categorii de persoane: 

 

- tarif/zi – 

Nr. 

Crt. 
Locaţia 

Tarif 

lei /pat 

1. Cămin 1-6 şi 16 25,00 lei 

2. Cămin 14 30,00 lei 

3. Cămin 17 35,00 lei 

4. Cămin A1, A2, A3, A4 45,00 lei 

5. Cămin Economica I 30,00 lei 

6. Camin Economica  II 30,00 lei 

7.  Cămin Sport XXI 30,00 lei 

8. Cămin Teologic 1 30,00 lei 

9. Extensia Universitară Bistriţa 30,00 lei 

10. 

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 

- cameră cu 4 locuri 

- cameră cu 8-12 locuri 

- cameră cu 2 locuri 

 

25,00 lei 

20,00 lei 

35,00 lei 

11.  Centrul Universitar al UBB din Reșița  45,00 lei 

 

8. Complex Cazare Parc Sportiv „Iuliu Hațieganu” (Universitas Student House, Juventus, 

Casa de Oaspeți): 

1.Cadre didactice şi studenţi străini veniţi în afara schimburilor internaţionale, 
alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară 

Nr. crt. Locaţia Tarif 

1. 

2. 

Universitas Student House 

Casa de Oaspeţi 

125 euro/pers./lună 

250 euro/cam./lună 



 
 

3. Juventus    10,00 euro/pers./zi 

20,00 euro/cam./zi 

 

9. Tarife de cazare – în regim hotelier 

a) 

Nr. 

crt. 
Locaţia Corp Tip cameră Tarif cazare 

1. Casa de Oaspeţi 

Corp I 
Camere single (101-112) 120,00 lei/pers./zi 

Camere single (115,118) 130,00 lei/pers./zi 

Corp II 

Camerele 117,119,120 

117 – 3 paturi 

119 - 4 paturi 

120 - 5 paturi 

 

55,00 lei/pat/zi 

45,00 lei/pat/zi 

45,00 lei/pat/zi 

2. Juventus - Camere cu 2 paturi 75,00 lei/pat/zi 

3. 
Universitas  

Student House 
- 

Camere cu 2 paturi 

etajele III-VII 
95,00 lei/pat/zi 

Camere single 

etaj I, etaj II şi etaj VIII  
130,00 lei/pers./zi 

Camere cu 2 paturi 

etaj VIII  
110,00 lei/pat/zi  

 

 Tarifele stabilite în euro se vor încasa în lei la cursul de referință B.N.R. 

 Tarifele nu includ mic dejun și T.V.A. 

 Persoanele cazate în interesul desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare nu 

plătesc T.V.A. 

 Cadrele didactice și studenții străini veniți în afara schimburilor internaționale, alte 

categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară. 

 Micul dejun este 17 lei/persoană, pentru persoanele cazate în Hotelului Universitas și 

Căminului Sport XXI. 

 Persoanele cazate în regim hotelier beneficiază de parcare şi internet gratuit. 

 Persoanele cazate pot beneficia de aceleaşi facilităţi la utilizarea bazelor sportive (săli 

şi terenuri de sport, complex nataţie), ca şi angajaţii şi studenţii UBB (50%reducere). 

b) Tarife pentru grupuri ocazionale 

Nr.

crt. 
Categorie Observații 

1. 
Grup de peste 10 persoane până la 20 

persoane (la tarif de 95 lei/persoană) 

Reducere de 

10% 

2. 
Grup de peste 20 persoane (la tarif de 95 

lei/persoană) 

Reducere de 

15% 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 



 
 

10. Tarife cazare 

a) Complex Cazare Arcalia 

Nr. 

crt. 
Locaţie Tip cameră 

Nr loc/ 

cam. 

Tarif 

lei/pat/zi 

1. Dormitoare 

cu baie proprie 4 55,00 

fără baie proprie 

10 45,00 

8 45,00 

6 45,00 

4 45,00 

2. Castel 
cu baie proprie 2 55,00 

fără baie proprie 1 60,00 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 

 Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  

de Cazare Arcalia. 

 Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

b) Complex Cazare Beliş 

Nr. 

crt. 
Tip cameră 

Nr loc/ 

cam. 

Tarif 

 

1. Cameră cu 2 locuri (10 camere) 2 200,00 lei/cameră/zi 

2. Cameră cu 6 locuri (6 camere) 6 60,00 lei/pat/zi 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 

 Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  

de Cazare Arcalia. 

 Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

c) Baza de Practică Baru Mare 

Nr. 

crt. 
Locaţie Tip cameră 

Nr loc/ 

cam. 

Tarif 

lei/pat/zi 

1. Dormitoare 

cu baie proprie 
1 55,00 

2 55,00 

fără baie proprie 
6 40,00 

8 40,00 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 

 Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  



 
 

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului  

de Cazare Baru Mare 

 Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

 

d) Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”, 

Grădiștea de Munte 

Nr. 

crt. 
Locaţie Tip cameră 

Nr. 

camere 

Nr loc/ 

cameră 

 

Tarif 

lei/pat/zi 

1. Dormitoare 

Cu baie pe hol 1 2 45,00 

Cu baie pe hol 2 3 45,00 

Fără baie proprie 

1 1 30,00 

1 6 30,00 

3 8 30,00 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 

 Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor  

UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Bazei 

Didactice, Arheologice și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”,  

Grădiștea de Munte.  

 Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

 

e) Statiunea Știintifică UBB Danubius – Coronini 

- Cazare 

Nr. 

Crt. 
Locaţie Tip cameră 

Nr loc/ 

cam. 

Tarif 

lei/pers/zi 

1. Cameră 
cu baie proprie 

3 30.00 

2 40.00 

2. Apartament Max. 3 60.00 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare. 

 Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor 

U.B.B., beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Stațiunii 

Științifice UBB – Danubius – Coronini. 

 Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii. 

 

 

 

 



 
 

- Masă 

Nr. 

Crt. 
Tip masă 

Tarif 

lei//persoană 

1. Mic dejun (bufet suedez) 12.00 

2. Prânz 35.00 

3. Cină 25.00 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 

f) Grădina Botanică – cazare camere oaspeţi* 

 

- 40 lei/persoană/zi/pat (regim dublu) 

- 60  lei/zi/regim single. 

*Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alți invitați 

din țară și străinătate) 
 

11. Alte tarife 

1. Taxă spălare/uscare haine: 7 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenți/angajați UBB. 

2. Taxă spălare/uscare haine: 10 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenții înmatriculați 

la alte universități cazați în căminele UBB. 

3. Parcare auto – cămine studențești: 25 lei/loc parcare/lună pentru studenții UBB. 

4. Parcare auto – cămine studențești: 40 lei/loc parcare/lună pentru angajați UBB, 

colaboratori UBB, studenții înmatriculați la alte universități cazați în căminele UBB. 

5. Taxă eliberare card acces parcare: 10 lei/card 

 

12. Tarife şi taxe pentru închirieri de spaţii în clădirile UBB 

Nr. 

crt. 
Spaţiul Tarif 

a) Colegiul Academic  

1. Auditorium Maximum  1.250,00 lei/oră 

2. Clubul Colegiului Academic 
100,00 lei/zi 

450,00 lei/săptămână 

3. Foyerul Colegiului Academic 175,00 lei/oră 

4. Foyerul Colegiului Academic 500,00 lei/zi 

5. Foyerul Colegiului Academic pentru expoziţii 175,00 lei/zi 

b) Restaurante şi cafeterii studenţeşti   

6. Cantina Haşdeu – Sala C4 
125,00 lei/oră 

650,00 lei/ acţiune 

c) Complex Arcalia  

7. Sala de conferinţe 
175,00 lei/oră 

800,00 lei/acţiune 

8. Sala de mese pentru nunţi  800,00 lei/acţiune 

9. Sală de mese pentru mese festive 400,00 lei/acţiune 

10. Sală de mese pentru alte actiuni 80,00 lei/oră 



 
 

Nr. 

crt. 
Spaţiul Tarif 

11. Foişor  
40,00 lei/oră 

125,00 lei/acţiune 

12. Sală subsol 
70,00 lei/oră 

175,00 lei/ acţiune 

d) Baza Practică Baru  

13. Sala de conferinţe 
175,00 lei/oră 

800,00 lei/acţiune 

14. Săli de curs şi seminar < 50 locuri 70,00 lei/oră 

e) Amfiteatre, conferinţe, săli de curs şi seminar  

15. Aula Magna 750,00 lei/oră 

16. 
Aula „Victor Jinga” a Facultății de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor (inclusiv sistem de traducere simultană) 
1.100,00 lei/oră  

17. Aula Extensiei Bistriţa 300,00 lei/oră 

18. Aula Ferdinand I (Facultatea de Istorie și Filosofie) 150,00 lei/ora 

19. Sala „Jean Monnet” 500,00 lei/oră 

20. Sala Polivalentă (Facultatea de Educaţie-Fizică şi Sport) 350,00 lei/oră 

21. Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune din lemn) 350,00 lei/oră 

22. Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune tapiţate) 375,00 lei/oră 

23. Amfiteatre cu 201-300 de locuri 275,00 ei/oră 

24. Amfiteatre/săli de curs 101-200 locuri 200,00 lei/oră 

25. Sala de Conferinţe „Universitas” (100 locuri) 175,00 lei/oră 

36. Sala de curs „Schumann” (3 săli cu 20 locuri*) 90,00 lei/oră/sală 

27. 
Sala de Reuniuni „Universitas” (dotată cu echipamente audio-

video – 25 locuri) 

160,00 lei/oră  

 

28. Săli de curs şi seminar 51-100 locuri 175,00 lei/oră 

29. Săli de curs şi seminar < 50 locuri 100,00 lei/oră 

30. 
Sala de sport a Facultății de Științe Economice și Gestiunea 

Afacerilor 
250,00 lei/oră  

31. Curtea „Echinox” 
100,00 lei/oră 

500,00 lei/zi 

32. Instalație de sonorizare (Aula Magna, Auditorium Maximum, 

instalație mobilă) 
250,00 lei/oră  

33. Instalație cu sistem de video-proiecție (Auditorium Maximum) 200,00 lei/oră 

34. Instalație de sonorizare (Aula Ferdinand I) 175,00 lei/oră 

35. Instalație de traducere la cască  150,00 lei/oră 

36. Instalație de traducere la cască (instalație fixă în Aula Ferdinand I) 75,00 lei/oră 

f) Centrul Universitar al UBB Reșița 

37. Amfiteatru 200,00 lei/ora 

38. Sala de curs  100,00 lei/oră 

39. Sala de seminar 50,00 lei/oră 

40. Sala Multimedia 150,00 lei/oră 

41. Sala de protocol 100,00 lei/oră 

42. Sala de mese Campus Caffe 120,00 lei/oră 

43. Sala cu rețea de calculatoare 200,00 lei/oră 

44. Hol intrare principală 100,00 lei/oră 

 

 Închirierea spațiilor se face cu acordul decanilor (când se impune), *fără a afecta 

programul activităților didactice 

 Tarifele nu includ T.V.A. 



 
 

13. Taxe administrative diverse 

a) Complex Arcalia   

Diverse taxe administrative 

- taxă foto profesional (nuntă, album de absolvire etc.) = 50,00 lei/acţiune  

- taxă oficiere căsătorie civilă (acţiunea se va desfăşura în aer liber) = 50,00 lei/acţiune  

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 

b) Sighetu Marmaţiei  

Tarife sala de sport pentru următoarele jocuri în afara programului în care se desfăşoară 

activitatea didactică: 

- tenis cu piciorul 70,00 lei/ora  

                                210,00 lei/lună – abonament  

 

- tenis de masă 15,00 lei/oră/masă  

       80,00 lei/lună/masă – abonament  

 

- volei + baschet 70,00 lei/oră  

       210,00 lei/lună – abonament  

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 

c) Baru Mare 

Tarif închiriere teren de sport cu suprafață sintetică multifuncțional (tenis de câmp, volei, 

baschet) L=22,5 m, l=12,5 m: 100,00 lei/oră 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 Studenţii şi angajaţii UBB beneficiază de o reducere de 50% 

 

14. Tarife acces intrare 

a) 

Nr. 

crt. 
Locaţia 

Tarif 

lei/pers 

1. Grădina Botanică 11,00 

2. Staţiunea Arcalia 2,50 

3. Observatorul Astronomic 10,00  

 

 Accesul este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, pe baza carnetului de student 

şi a legitimaţiei de serviciu, pentru copii sub 5 ani și pentru persoanele cu dizabilități. 

 Elevii şi studenţii din afara Universităţii Babeş-Bolyai beneficiază de tarife reduse cu 

50%. 

 

 



 
 

b) Muzee UBB 

Nr. 

crt. 
Locaţia Tarif standard Categorie 

1. Muzeul de Istorie al Universităţii   

6,00 lei   

3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

2. Muzeul de Mineralogie 

6,00 lei   

3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

3. Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie 

6,00 lei   

3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

4. Muzeul Zoologic      

8,00 lei   

4,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

5. Vivariu         

6,00 lei   

3,00 lei 

12,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

6. Muzeul Alexandru Duma  

4,00 lei   

2,00 lei 

8,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

7. Muzeul Memorial „David Prodan” 

4,00 lei   

2,00 lei 

8,00 lei  

Adulți  

Elevi, studenți, pensionari 

Familii 2-5 membrii 

 Taxă în valoare de 200 lei pentru realizare fotografii și filmat profesional în toate 

muzeele Universității Babeș-Bolyai (Muzeul de Istorie al Universității, Muzeul de 

Mineralogie, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie, Vivarium, Muzeul Zoologic, Muzeul 

Botanic, Muzeul Memorial „David Prodan”, Muzeul Holocaustului din Nordul 

Transilvaniei și Muzeul Alexandru Duma). 

 Taxă în valoare de 100 lei pentru realizare fotografii și filmat profesional într-unul din 

muzeele Universității Babeș-Bolyai (Muzeul de Istorie al Universității, Muzeul de 

Mineralogie, Muzeul de Paleontologie-Stratigrafie, Vivarium, Muzeul Zoologic, Muzeul 

Botanic, Muzeul Memorial „David Prodan”, Muzeul Holocaustului din Nordul 

Transilvaniei sau Muzeul Alexandru Duma). 

 Accesul este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, pe baza carnetului de student şi a 

legitimaţiei de serviciu. 

 Alte categorii de gratuități se vor acorda conform Reglementărilor interne ale Direcției 

Patrimoniu Cultural Universitar – Serviciul Muzee. 

15. Tarife pentru servicii copiere 

DENUMIRE FORMAT  TARIF 

XEROX 

A4 alb-negru faţă    0,20 lei 

A4 alb-negru faţă-verso   0,40 lei 

A3 alb-negru 
faţă      0,40 lei 

faţă-verso    0,80 lei 

Studenţii vor beneficia de aceste servicii la tarife reduse cu 50%, respectiv: 

XEROX 

A4 alb-negru faţă     0,20 0,10 lei 

A4 alb-negru faţă-verso  0,40 0,20 lei 

A3 alb-negru 
faţă   0,40 0,20 lei 

faţă-verso   0,80 0,40 lei 



 
 

16. Tarife spaţii de afişaj 

Nr. 

crt. 
Mărime afiş Tarif 

1. A4 

20,00 lei/zi/buc. 

85,00 lei/săpt./buc. 

210,00 lei/lună/buc. 

2. A3 

40,00 lei/zi/buc. 

175,00 lei/săpt./buc. 

450,00 lei/lună/buc. 

3. > A3 

45,00 lei/zi/buc. 

210,00 lei/săpt./buc. 

550,00 lei/lună/buc. 

4. 
Promovare firmă prin distribuţie de fluturaşi 

sau amplasare stand 

30,00 lei/zi/locaţie 

150,00 lei/săpt./locaţie 

400,00 lei/lună/locaţie 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 

 

17. Tarife aplicate pentru servicii de transport de către Serviciul Parc Auto din cadrul UBB, 

pentru inchirierea de autovehicule in vederea transportului de persoane si de marfa. 

 

Nr.crt. Tip autovehicul Tarif 

1 Autovehicul cu capacitate până la 10+1 locuri 2.00 lei/km 

2 Autovehicul cu capacitate de la 11 la 18+1 locuri 2.50 lei/km 

3 Autovehicul cu capacitate peste la 19 locuri 3.00 lei/km 

4 Autovehicul transport marfă 2.20 lei/km 

18. Tarife pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile 

a) 

Nr. 

crt. 
Denumirea Preţ pornire licitaţie  

1. Spaţiu pentru vânzare carte 75,00 lei/mp/lună 

2. Spaţiu pentru amplasare copiator 120,00 lei/mp/lună 

3. 

Spaţiu pentru amplasare automat: cafea și alte 

băuturi similare, snacks-uri şi alte produse de 

patiserie 

700,00 lei/mp/lună 

4. 
Spaţiu pentru amplasare automat: băuturi 

răcoritoare, snacks-uri şi alte produse de patiserie 
300,00 lei/mp/lună 

5. 
Spațiu pentru amplasare chioșc cu activități de 

comercializare 
300,00 lei/mp/lună 

6. Spaţiu pentru amplasare panou publicitar indoor  150,00 lei/panou publicitar/lună 

7. Spaţiu pentru amplasare panou publicitar outdoor 750,00 lei/panou publicitar/lună 

8. 
Spaţiu pentru amplasare terminal – automat de  

colectare a plăţilor cash pentru diverse sevicii  
175,00 lei/mp/lună 

 

 



 
 

b) 

Nr. 

crt. 
Denumirea Tarif  

1. 
Chirie spaţiu pentru sediu de asociaţie, fundaţie, editură 

etc., înfiinţată în cadrul U.B.B.  
5,00 lei/mp/lună 

2. Chirie* spaţiu pentru amplasare bancomat 65,00 euro/lună/bancomat 

 

 Tarifele nu includ T.V.A. 

 * Tarifele exprimate în valută vor fi achitate în lei la cursul B.N.R. de la data 

facturării. 

19. Taxe baze sportive din Parcul Sportiv “Hațieganu” 

Nr. 

crt 
Taxe şi tarife Valoare 

1. 

Taxe de acces și parcare  

- taxa de susținere a cheltuielilor de întreținere  2,00 lei/zi 

- bilet parcare autovehicule 4,00 lei/1 oră 

- bilet parcare autovehicule 6,00 lei/2 ore  

- bilet parcare autovehicule 8,00 lei/3 ore  

- bilet parcare autovehicule 15,00 lei/24 ore  

- taxă pierdere tiket/card 100,00 lei 

- taxă card acces/primul abonament 15,00 lei 

- abonament (lunar) de susținere a cheltuielilor de întreținere 30,00 lei/lună 

- abonament (anual) de susținere a cheltuielilor de întreținere 200,00 lei/an 

- abonament parcare auto angajaţi UBB 50,00 lei/lună 

- abonament parcare auto studenţi UBB 25,00 lei/lună 

- abonament parcare auto terți 150,00 lei/lună 

2. 

- bilet pistă atletism 5,00 lei/zi 

- abonament pistă atletism 60,00 lei/lună 

- bilet teren tenis 50,00 lei/oră 

3. 

Taxe baze sportive  

- taxă teren minifotbal cu suprafaţă sintetică 
100,00 lei/oră (ziua) 

150,00 lei/oră (nocturnă) 

- taxă teren gazon T 1  250, 00 lei/oră 

- taxă teren gazon T 3 300,00 lei/oră 

- taxă teren gazon T 3 în spatele porții 150,00 lei/oră 

- taxă vestiar 50,00 lei/competiţie 

- taxă sală jocuri sportive „Vasile Geleriu” 240,00 lei/oră 

- taxă sală jocuri sportive „Gheorghe Roman” 280,00 lei/oră 

- taxă sală atletism 150,00 lei/oră 

- taxă sală gimnastică – Facultatea de Chimie 100,00 lei/oră 

- taxă sală aerobic 100,00 lei/oră 

- taxă beach-voley (terenul vechi situat în Parcul de jos) 80,00 lei/oră 

- taxă marcaj teren şi plase (T1 și T3) 50,00 lei/marcaj 

4. - taxă teren tenis de câmp 2.200,00 lei/lună 

5. 

- taxă teren fotbal suprafață sintetică T4 
400,00lei/oră (ziua) 

600,00 lei/oră (nocturnă) 

- taxă teren minifotbal ¼ cu suprafaţă sintetică T4 
100,00 lei/oră (ziua) 

150,00 lei/oră (nocturnă) 



 
 

 

 Studenții UBB beneficiază de o reducere de 50% a taxelor de la punctele 2, 3 şi 6 (toți 

participanții să fie studenți UBB). 

 Angajații UBB și membrii familiei (soț, soție, părinți și copii) beneficiază de o reducere 

de 50% a taxelor de la punctele 2, 3 şi 6. 

 Accesul în Parc este gratuit pentru studenţii şi angajaţii UBB, și cu tarif redus de 50% 

pentru elevi și studenți ai Instituțiilor de Învățământ de stat din Cluj, pe baza 

carnetului de elev/student şi a legitimaţiei de serviciu. 

 Accesul gratuit în Parc pentru studenții și cadrele didactice din Consorțiul Universitar 

Cluj. 

 Taxa de susținere a cheltuielilor de întreținere include taxa de igienizare, ecologizare, 

dezinsecție etc. 

 Taxele de parcare și cele de la terenul nr. 4 includ TVA, restul taxelor nu includ TVA. 

 

20. Taxe baze sportive Centrul Universitar Reșița 

 

1. Sala de Sport Polivalentă Moroasa 

 

a) Tarife orare 

Spațiul de activități 
Tarif/oră 

800-1600 1600-2200 

1.Teren handbal/minifotbal 100 lei 150 lei 

2. Sală de curs 50 lei 

3. Sală gimnastică  70 lei 90 lei 

4. Sală fitness  40 lei 60 lei 

5. Saună (maxim 6) 120 lei 

6. Saună+jacuzzi 200 lei 

7. Tenis de masă 20 lei 

6. TERENURI REABILITATE POR* 

- taxă fotbal-tenis/badminton 50,00 lei/oră 

- taxă beach-voley 100,00 lei/oră 

- taxă teren baschet/volei 150,00 lei/oră 

- taxă teren handbal/fotbal 180,00 lei/oră 

- taxă teren fotbal suprafață sintetică T2 400,00 lei/oră (ziua) 

600,00 lei/oră 

(nocturnă) 

- taxă teren minifotbal  minifotbal ¼ cu  suprafaţă sintetică 

T2 

100,00 lei/oră (ziua) 

150,00 lei/oră 

(nocturnă) 

7. TERENURI TENIS ZGURĂ 1-4  

- taxă teren tenis sezon vară T 1-4  ora 8-17 50,00 lei/oră  
- taxă teren tenis sezon vară T 1-4  ora 17-22 70,00 lei/oră  
- taxă teren tenis balon ZI ora 8-17  T 1-4 70,00 lei/oră  
- taxă teren tenis balon NOCTURNĂ 17-22  T 1-4 90,00 lei/oră  
- ABONAMENT teren tenis balon ZI ora 8-17 T 1- 4 60,00 lei/oră  
- ABONAMENT teren tenis balon NOCTURNĂ ora 17-22  80,00 lei/oră 

* Pentru studenţii UBB: Acces gratuit la terenurile şi sălile de sport, în afara programului 

didactic și în afara competițiilor sportive organizate, pe perioada anului universitar, maxim 18 

ore/săptămână/sală sau teren.   



 
 

 

 Studenţii/angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 

1, 3, 4 (toți participanții să fie studenți / angajați). 

 Elevii/ sportivii entităților partenere ale UBB beneficiază de o reducere de 50% a 

tarifelor de la punctele 1 (participare organizată). 

 

b) Tarife abonamente 

 

Spațiul de activități 

Abonament lunar  

(4 ședințe - 1 oră) 

800-1600 1600-2200 

1. Teren handbal/minifotbal 300 lei 500 lei 

2. Sală gimnastică (3 ședințe/ săpt) 480 lei 960 lei 

3. Sală gimnastică (5 ședințe/ săpt) 1.000 lei 1.400 lei 

4. Sală fitness (1 ședință/săpt) 120 lei 200 lei 

5. Sală fitness (3-5 ședințe/ săpt) 240 lei 480 lei 

6. Saună 400 lei 

7. Saună+jacuzzi 600 lei 

8. Tenis de masă 60 lei 

 

 Studenții/angajații UBB beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de la punctele 

1, 2, 3 (toți participanții să fie studenți / angajați). 

 Elevii / sportivii entităților partenere ale UBB beneficiază de o reducere de 50% a 

tarifelor de la punctele 1 (participare organizată). 

 Pentru abonamente pe o perioadă mai lungă de 6 luni tarifele vor fi stabilite prin 

hotărâre a Consiliului de Administrație al UBB. 

 

2.  Sala de Sport Reșița 

 

Spațiul de activități Tarif/oră 

1. Sala de sport (A2.9) 70 lei/oră 

 

21. Taxe Complex Natație „Universitas” 

Nr. 

crt 
Denumirea Tarif 

1. Bilet intrare adulţi/persoană (bazin mare, bazin mic și saună) 30,00 lei  

2. 
Bilet intrare/persoană pentru: copii, elevi, studenţi externi, pensionari şi 

persoane cu dizabilităţi 
25,00 lei 

3. Bilet familial: 2 adulţi + 1 copil/intrare 80,00 lei 

4. 
Abonament individual 10 intrări/persoană (bazin mare, bazin mic, saună și 

sală de fitness) 
265,00 lei 

5. Abonament familial 10 intrări: 2 adulţi + 1 copil 500,00 lei 

6. 
Abonament individual 10 intrări/persoană pentru: copii, elevi, studenţi externi, 

pensionari şi persoane cu dizabilităţi 
180,00 lei 

Pentru taxele de la pct. 1, 3, 4 și 5 studenţii UBB, angajaţii UBB și pensionarii Universtății 

Babeș-Bolyai beneficiază de o reducere de 50% 

7. Taxă culoar bazin/oră (în intervalul orar 600-1400) 180,00 lei 



 
 

Nr. 

crt 
Denumirea Tarif 

8. Taxă culoar bazin/oră (în intervalul orar 1400-2000) 300,00 lei 

9. Taxă bazin mic/oră (în intervalul orar 600-1400) 180,00 lei 

10. Taxă bazin mic/oră – grupuri (în intervalul orar 1400- 2200) 300,00 lei 

11. Taxă card acces* 20,00 lei 

12. Bilet spectator competiții 15,00 lei 

13. Taxă bazin competiţie/oră 1.800 lei 

14. Taxă protector încălţăminte/pereche 2,00 lei 

 

NOTǍ: 

1. Pentru a beneficia de reducere, studenţii, angajaţii şi pensionarii UBB vor prezenta 

carnetul sau legitimaţia de student/legitimaţia de serviciu, respectiv o adeverinţă 

eliberată de Serviciul Resurse Umane, din care reiese faptul că, înainte de intrare în 

sistemul de pensie, au fost angajaţii Universităţii Babeş-Bolyai. 

2. Angajații UBB, cât și membrii familiei (soț, soție, părinți și copii), beneficiază de 

50% reducere, pe baza unui act doveditor. 

3. * Taxa card acces se aplică la abonamente și aceasta se plătește o singură dată, la 

emiterea abonamentului sau în cazul pierderii sau deteriorării cardului. 

4. Persoanele cazate la „Complexul de cazare” în regim hotelier beneficiază de 50% 

reducere la punctele 1 și 2. 

5. Copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani beneficiază de acces gratuit la bazin doar cu 

însoțitor. 

6. Tarifele includ TVA. 

22. Grădina Botanică 

 

a) taxe acces grădină 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Tarif 

lei 

1. Taxa de intrare* pentru adulți 11,00 

2. Taxă de intrare pentru copii (peste 3 ani), elevi, studenți de la alte universități, 

pensionari și seniori 

5,00 

3. Taxa de intrare în intervalul în care serele sunt închise, pentru adulți 7,00 

4. Taxa de intrare în intervalul în care serele sunt închise, pentru copii (peste 3 

ani), elevi, studenți de la alte universități, pensionari și seniori 

4,00 

5. Abonament anual intrare 280,00 

6. Abonament semestrial intrare 180,00 

7. Abonament trimestrial intrare 90,00 

 Accesul este gratuit pentru studenţii, angajaţii UBB, copii sub 3 ani, persoanele cu 

dizabilități, veterani de război. 

 Tarifele includ TVA. 

 

b) taxe diverse 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Tarif 

lei 

1. Ghid pliant 2,00 

2. Ilustrate 1,00 

3. Magneți 5,00 

4. „Plante vasculare: diversitate, sistematică, ecologie și 100,00 



 
 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Tarif 

lei 

importanță…”, prof. dr. Vasile Cristea 

5. DVD „Grădina celor 5 continente” 15,00 

6. Bulbi lalele 2,00 

7. Bulbi lalele categoria II 1,00 

8.  Taxă foto/video profesional (albume, sonete, nunți etc.) 150,00 

9. Ghidaj profesional (solicitat, cu anticipație, de grupuri organizate) 100,00 

10. 

Organizarea unor evenimente în spațiile exterioare ale grădinii 

(inclusiv căsătorii)* 

*Doar pe baza unei aprobări în prealabil a direcțiunii Grădinii 

Botanice, în care se menționează data, intervalul orar și numărul 

participanților. Pe lângă taxa de închiriere a spațiului, participanții 

plătesc bilet de intrare conform reglementărilor. 

500,00 lei/oră 

11. 

Organizarea unor evenimente în sere ** 

**Doar în serele care sunt deschise vizitatorilor și în afara orelor de 

vizitare. 

600 lei/oră 

 

c) vânzări plante din surplus 

Nr. 

crt. 
Denumirea 

Tarif 

lei 

1 Mimosa pudica 10,00 

2 Arbori de cafea (în funcție de dimensiune) 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

3 Plante la ghiveci (diverse specii) (în funcție de dimensiune) 

5,00 

7,00 

10,00 

12,00 

15,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

100,00 

4 Aranjamente  

15,00 

25,00 

60,00 

100,00 

5 Buchet flori tăiate  
30,00 

50,00 

6 Răsaduri 

2,00 

3,00 

5,00 

7 

Închiriere plante ornamentale  (în funcție de dimensiune) *** 

***Închirierea se face pe baza unui contract în care se 

stipulează perioada și faptul că trebuie aduse în aceleași condiții 

în care au fost predate. În cazul deteriorării lor se vor aplica 

taxele privind vânzarea plantelor stipulate la punctul 3. 

 

 

1 leu/zi/plantă 

5 lei/zi/plantă 

10 lei/zi/plantă 

 

 


