
 

 
 
 
 

ÎNCEPÂND CU DATA DE 01 OCTOMBRIE 2017,  
LA PROPUNEREA SENATULUI ŞI ÎN URMA HOTĂRÂRII 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,  
SE STABILESC URMĂTOARELE TAXE PENTRU SERVICII 

EDUCAŢIONALE OFERITE STUDENŢILOR ŞI 
ABSOLVENŢILOR: 

 
 
 
Nr. 
Crt. 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI NIVELUL 
TAXELOR 

(RON) 
1. Înscriere la concursul de admitere (licenţă, master, cursuri 

postuniversitare) 
100 

2. Înscriere la concursul de admitere (licenţă, master, cursuri 
postuniversitare) cetăţeni străini (non UE, UE) 

200 

3. Taxa anuală de şcolarizare la studii universitare de licenţă, 
învăţământ cu frecvenţă (IF) la FACULTĂŢILE DE DREPT ŞI 
ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, ŞTIINŢE ECONOMICE, 
INGINERIE MANAGERIALĂ ŞI A MEDIULUI, ŞTIINŢELE 
COMUNICĂRII, ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

2300 

4. Taxa anuală de şcolarizare la studii universitare de licenţă, 
învăţământ frecvenţă redusă (IFR) la FACULTĂŢILE DE 
DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, ŞTIINŢE 
ECONOMICE, ŞTIINŢELE COMUNICĂRII, ECOLOGIE ŞI 
PROTECŢIA MEDIULUI 

2300 

5. Taxa anuală de şcolarizare la studii universitare de licenţă, 
învăţământ cu frecvenţă (IF) la FACULTĂŢILE DE 
PSIHOLOGIE,  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

2700 

6. Taxa anuală de şcolarizare la studii universitare de licenţă, 
învăţământ frecvenţă redusă (IFR) la FACULTATEA DE 
PSIHOLOGIE 

2700 



Nr. 
Crt. 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI NIVELUL 
TAXELOR 

(RON) 
7. Taxă pentru înscrierea la examenul de licenţă (absolvenţi UEB)  800 

 
8. Taxă semestrială de şcolarizare la studii universitare de master  1200 

 
9. Taxă pentru înscrierea la examenul de disertaţie  800 

 
10. Taxă de şcolarizare la Departamentul de formare 

psihopedagogică – curs postuniversitar (durată 1 an) 
1700 

11. Taxă de şcolarizare programe postuniversitare de formare şi 
dezvoltare profesională continuă 

1700 

12. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de finalizare a unui ciclu de 
studii universitare (licenţă, master), studii postuniversitare 

60 

13. Taxă eliberare diplome/certificate 100 
 

14. Taxă pentru eliberarea programei analitice/fişa disciplinei, 
parţială (pe disciplină) 

50 
 

15. Taxă pentru eliberarea fișelor disciplinelor/programelor 
analitice (pentru programul de studii) * 
la care se adaugă costul multiplicării (X pagini x 0,5 lei/pagina) 

200 
 

16. Taxă eliberare certificate de absolvire, fără examen de licenţă 
(Legea 84/1995) 

200 
 

17. Taxă pentru eliberarea în regim de urgenţă (termen eliberare 10 
zile de la data depunerii cererii) a actelor de studii (cu condiția 
ca cererea să fie depusă după trecerea a 12 luni de la susţinerea 
examenului 

300 

18. Taxă eliberare de duplicate a unor acte de studii  (foi matricole, 
situaţii şcolare, supliment la diplomă) pentru fiecare document 

300 

19. Taxă pentru eliberarea adeverinţelor de autenticitate pentru 
actele de studii pentru fiecare document 

300 
 

20. Taxă eliberare adeverinţă matricolă  200 
 

21. Taxă eliberare situaţie şcolară mobilitate /transferuri/continuare 
studii  (plecări) 

½ din taxa 
anuală 

22. Taxă de reînmatriculare 300 
 

23. Taxă pentru reexaminări (examen susţinut în anul universitar 
următor), examene de diferenţă susţinute în afara termenului 
stabilit de Consiliul facultăţii/examen, examen pentru mărirea 
notei 

100 



Nr. 
Crt. 

TIPURI DE ACTIVITĂŢI NIVELUL 
TAXELOR 

(RON) 
24. Depăşirea duratei de școlarizare, prevăzută în planul de 

învăţământ cu un semestru 
½ din taxa 

anuală 
25. Depășirea duratei de școlarizare, prevăzută în planul de 

învățământ, cu 1 an  
taxa anuală 

26. Taxă pentru evaluare dosar de recunoaştere a perioadei de studii 
efectuate la alte instituţii de învăţământ superior din străinătate 
(CRID) 

400 

27. Taxă eliberare adeverinţe pentru acordarea unor facilităţi fiscale 200 
 

28. Taxă verificare acte de studii de către terţii abilitaţi 300 
 

 
 
 
        

                   
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL U.E.B. 

 
 
 


