Aprobat ȋn şedinţa de Senat din 17.07.2018

TAXE
valabile pentru anul universitar 2018-2019
I. STUDENŢI CU TAXĂ – CARE SUSŢIN EXAMEN SCRIS DE ADMITERE
1. TAXA DE ŞCOLARIZARE:
An de
studiu

Medicină

Medicină
Farmacie
Programe de
Programe de
Dentară
studiu
studiu
(360 credite) (360 credite) (300 credite) (180 credite)
(240 credite)
I
8100 lei
8100 lei
8100 lei
4800/*6000 lei
4800 lei
II
8100 lei
8100 lei
8100 lei
4800/*6000 lei
4800 lei
III
8100 lei
8100 lei
8100 lei
4800/*6000 lei
4800 lei
IV
8100 lei
8100 lei
8100 lei
4800 lei
V
8100 lei
8100 lei
8100 lei
VI
8100 lei
8100 lei
* Taxa şcolarizare în valoare de 6000 lei, este pentru studenţii înmatriculaţi, la programul de
studiu Tehnică Dentară .
Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 lei/examen
Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale:
Scadenţă tranşa I: 15 octombrie 2018
Scadenţă tranşa II: 15 februarie 2019
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se înmatriculează
şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de
şcolarizare.
Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.
2. TAXELE PENTRU STUDENŢII ÎNSCRIŞI ÎN AN COMPLEMENTAR
Studenţii din an complementar achită:
1. a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului;
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b) taxa pentru creditele restante din anii anteriori:
nr. credite restante X taxă şcolarizare a anului de studiu al studentului
60
2. Opţional: maxim 20 credite în avans
nr. credite disciplina în avans X taxă şcolarizare a anului de studiu
60
La cererea studentului, în anul complementar se poate opta pentru obținerea a 20 credite în
avans, din creditele aferente anului universitar următor. În acest caz studentul achită o taxă
conform numărului de credite alocate disciplinei/disciplinelor respective, urmând ca în anul
universitar următor să achite integral taxa de şcolarizare.
Suma creditelor (restante şi a celor efectuate ȋn avans) din anul complementar nu poate depăşi
60 credite, ȋntr-un an universitar.
Studenţii din an complementar achită integral taxele: taxa an complementar şi creditele
restante până la 15 octombrie 2018.
Creditele luate în avans se pot plăti cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de an complementar, taxa
pentru creditele restante de an complementar şi penalizările aferente, se vor face demersuri
pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în suma de 300 lei/an.
Studenţii admişi ca bursieri ai statului român cu bursa sau fără bursă, pe locurile de studii
acordate de statul român, români de pretutindeni, declaraţi ȋn an complementar, vor studia cu
taxa ȋn lei, ȋn cuantumul prevazut pentru cetăţenii români (punctul 2 din Anexa Taxe).
3. TAXELE PENTRU STUDENŢII DIN AN DE GRAŢIE
Studenţii din an terminal care nu au obţinut la sfârşitul sesiunilor de restanţe toate unitătile de
credit necesare pentru a putea absolvi programul de studiu respectiv, ȋşi pot continua studiile ȋn
an de graţie. Studenţii ȋnscrişi ȋn an de graţie, achită:
a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului;
b) taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate:
nr. credite restante X taxă şcolarizare a anului de studiu al studentului
60
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Studenţii din an de graţie achită integral taxele (10% din taxa anuală aferentă anului de studiu
al studentului şi taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate) până la 15
octombrie 2018. Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul
să perceapă penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma
datorată. În cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa pentru anul de
graţie şi penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Studenţii admişi ca bursieri ai statului român cu bursa sau fără bursă, pe locurile de studii
acordate de statul român, români de pretutindeni, declaraţi ȋn an de graţie, vor studia cu taxa ȋn
lei, ȋn cuantumul prevazut pentru cetăţenii români (punctul 3 din Anexa Taxe).
4. TAXE PENTRU CREDITE RESTANTE( ≤ 15)
Un student poate promova într-un an de studiu superior dacă suma creditelor restante din anii
de studiu anteriori, nu depăşeşte 15 unităţi de credit. Valoarea unui credit restant se calculează
astfel :
nr. credite restante X taxă şcolarizare a anului de studiu al studentului
60
Plata creditelor restante se face la valoarea creditului anului de studiu în care studentul este
înmatriculat. Plata creditelor restante ( ≤ 15) se face cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea
examenului restant.
5. TAXA ȘCOLARIZARE A II-A FACULTATE:
Taxă de şcolarizare la a II-a facultate
A. Studenţi şi absolvenţi

= cu taxa de şcolarizare
aferentă studenţilor admişi cu
taxă şi al anului de studiu în
care sunt înmatriculaţi

B. Rezidenţi de Chirurgie oro-maxilo-facială,absolvenţi ai = 1200 lei
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu-Haţieganu”, în
specializarea Medicină, care urmează una din formele de
învăţământ existente în cadrul universităţii noastre, ca a II-a
facultate.
- pentru eventualele diferenţe ce trebuiesc susţinute se va
stabili ponderea materiilor din taxa mai sus menţionată.
C. taxă de şcolarizare pentru cadre didactice UMF – = 1200 lei
studenţi la a II-a facultate.
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Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 lei/examen
Plata taxei de școlarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale:
Scadenţă tranşa I: 15 octombrie 2018
Scadenţă tranşa II: 15 februarie 2019
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori. Decizia de
exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi nepromovarea anului
universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de
şcolarizare.
Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.
II. STUDENŢII CU TAXĂ – ADMIŞI PRIN CONCURS DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
ŞCOLARE ŞI A REALIZĂRILOR PERSONALE
1. TAXA DE ȘCOLARIZARE
1.1 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, vor achita următoarele taxe de şcolarizare:
An de
studiu

Medicină
(360 credite)

Medicină
Dentară
(360 credite)

Farmacie
(300 credite)

Programe de
studiu
(180 credite)

Programe de
studiu
(240 credite)

I
6000 euro
6000 euro
6000 euro
3500 euro
II*
6000 euro
6000 euro
6000 euro
3500 euro
III
5000 euro
5000 euro
5000 euro
3500 euro
IV
5000 euro
5000 euro
5000 euro
V
5000 euro
5000 euro
5000 euro
VI
5000 euro
5000 euro
*Pentru studenţii ȋnmatriculaţi ȋn anul I, ȋnainte de anul universitar 2017-2018,
rămâne neschimbată (5000 eur).

3500 euro
3500 euro
3500 euro
3500 euro
taxa de studiu

Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 lei/examen.
Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale.
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Scadenţă tranşa I: 15 octombrie 2018
Scadenţă tranşa II: 15 februarie 2019
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de școlarizare aferente anului în care se
înmatriculează și a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de
şcolarizare. Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.

1.2
An de
studiu

Cetăţenii din state terţe Uniunii Europene, vor achita următoarele taxe de şcolarizare:
Medicină
(360 credite)

Medicină
Dentară
(360 credite)

Farmacie
(300 credite)

Programe de
studiu
(180 credite)

Programe de
studiu
(240 credite)

I
6000 euro
6000 euro
6000 euro
3500 euro
3500 euro
II*
6000 euro
6000 euro
6000 euro
3500 euro
3500 euro
III
5000 euro
5000 euro
5000 euro
3500 euro
3500 euro
IV
5000 euro
5000 euro
5000 euro
3500 euro
V
5000 euro
5000 euro
5000 euro
VI
5000 euro
5000 euro
* Pentru studenţii ȋnmatriculaţi ȋn anul I, ȋnainte de anul universitar 2017-2018, taxa de studiu
rămâne neschimbată (5000 eur).
Taxa pentru a- III-a posibilitate de prezentare la examen – 50 euro/examen
Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale.
Scadenţă tranşa I: 15 octombrie 2018
Scadenţă tranşa II: 15 februarie 2019
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de şcolarizare şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
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Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de școlarizare aferente anului în care se
înmatriculează și a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de licenţă este inclusă în taxa de
şcolarizare.
Taxa pentru repetarea examenului de licenţă este de 250 lei.
2. TAXELE PENTRU STUDENŢII ÎNSCRIŞI ÎN AN COMPLEMENTAR
2.1 Studenţii cetăţeni ai statelor membre Uniunii Europeane, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, achită:
1. a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului
b) taxa pentru numărul de credite restante din anii anteriori
nr. credite restante X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, an complementar,
valoarea unui credit restant este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, an complementar,
valoarea unui credit restant este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.
2. Opțional: maxim 20 credite în avans
nr. credite disciplina ȋn avans X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, an complementar,
valoarea unui credit ȋn avans, este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, an complementar,
valoarea unui credit ȋn avans, este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit ȋn avans, este de 60
euro.
La cererea studentului, în anul complementar se poate opta pentru obținerea a 20 credite în
avans, din creditele aferente anului universitar următor. În acest caz studentul achită o taxă
conform numărului de credite alocate disciplinei/disciplinelor respective, urmând ca în anul
universitar următor să achite integral taxa de şcolarizare.
Suma creditelor (restante şi a celor efectuate ȋn avans) din anul complementar nu poate depăşi
60 credite, ȋntr-un an universitar.
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Studenţii din an complementar achită integral taxele: taxa an complementar și creditele
restante până la 15 octombrie 2018.
Creditele luate în avans se pot plăti cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de an complementar, taxa
pentru creditele restante de an complementar şi penalizările aferente, se vor face demersuri
pentru exmatricularea studenților debitori. Decizia de exmatriculare presupune anularea
obligaţiilor financiare ale studentului şi nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea
notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în suma de 300 lei/an.
2.2

Studenţii cetăţeni străini, din state terţe Uniunii Europene, achită:
1. a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului
b) taxa pentru numărul de credite restante din anii anteriori
nr. credite restante X valoarea unui credit

- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, an complementar,
valoarea unui credit restant este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, an complementar,
valoarea unui credit restant este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.
2. Opțional: maxim 20 credite în avans
nr. credite disciplina in avans X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, an complementar,
valoarea unui credit ȋn avans, este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, an complementar,
valoarea unui credit ȋn avans, este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit ȋn avans, este de 60
euro.
La cererea studentului, în anul complementar se poate opta pentru obținerea a 20 credite în
avans, din creditele aferente anului universitar următor. În acest caz studentul achită o taxă
conform numărului de credite alocate disciplinei/disciplinelor respective, urmând ca în anul
universitar următor să achite integral taxa de şcolarizare.
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Suma creditelor (restante şi a celor efectuate ȋn avans) din anul complementar nu poate depăşi
60 credite, ȋntr-un an universitar.
Studenţii din an complementar achită integral taxele: taxa an complementar şi creditele
restante până la 15 octombrie 2018.
Creditele luate în avans se pot plăti cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de an complementar, taxa
pentru creditele restante de an complementar şi penalizările aferente, se vor face demersuri
pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în suma de 300 lei/an.
Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, cu bursă sau fără bursă, pe locurile de studii
acordate de statul român, cetăţeni străini, ȋncepând cu anul universitar 2017-2018, declaraţi ȋn
an complementar , vor studia cu taxa ȋn euro, ȋn cuantumul prevăzut pentru cetăţenii străini din
ţări terţe Uniunii Europene (punctul 2.2 din Anexa Taxe).
3. TAXELE PENTRU STUDENŢII DIN AN DE GRAŢIE
Studenţii din an terminal care nu au obţinut la sfârşitul sesiunilor de restanţe toate unitătile de
credit necesare pentru a putea absolvi programul de studiu respectiv, ȋşi pot continua studiile ȋn
an de graţie.
3.1 Studenţii cetăţeni ai statelor membre Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, achită:
a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului;
b) taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate:
nr. credite restante X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, valoarea unui credit restant este de 85
euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.
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Studenţii din an de graţie achită integral taxele (10% din taxa anuală aferentă anului de studiu
al studentului şi taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate) până la 15
octombrie 2018.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa pentru anul de graţie şi
penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
3.2 Studenţii cetăţeni străini, din state terţe Uniunii Europene, achită:

a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al studentului;

b) taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate:
nr. credite restante X valoarea unui credit

- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, valoarea unui credit restant este de 85
euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.
Studenţii din an de graţie achită integral taxele (10% din taxa anuală aferentă anului de studiu
al studentului şi taxa pentru creditele restante aferente disciplinelor nepromovate) până la 15
octombrie 2018.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa pentru anul de graţie şi
penalizările aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea studenților debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente anului în care se
înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în sumă de 300 lei/an.
Studenţii admişi ca bursieri ai statului român, cu bursă sau fără bursă, pe locurile de studii
acordate de statul român, cetăţeni străini, ȋncepând cu anul universitar 2017-2018, declaraţi ȋn
an de graţie , vor studia cu taxa ȋn euro, ȋn cuantumul prevăzut pentru cetăţenii străini din ţări
terţe Uniunii Europene (punctul 3.2 din Anexa Taxe).
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4 .TAXE PENTRU CREDITE RESTANTE (≤ 15)
Un student poate promova într-un an de studiu superior dacă suma creditelor restante din anii
de studiu anteriori, nu depăşeşte 15 unităţi de credit.
4.1 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, vor achita taxa pentru credite restante astfel:
nr. credite restante X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, valoarea unui credit
restant este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, valoarea unui credit
restant este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.

4.2 Studenţii cetăteni străini, din state terţe Uniunii Europene, vor achita taxa
pentru credite restante astfel:
nr. credite restante X valoarea unui credit
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii I-II de studiu, valoarea unui credit
restant este de 100 euro;
- Pentru programele de studiu de 360 – 300 credite, anii III-VI de studiu, valoarea unui credit
restant este de 85 euro;
- Pentru programele de studiu de 180 – 240 credite, valoarea unui credit restant este de 60
euro.
Plata creditelor restante se face la valoarea creditului anului de studiu în care studentul este
înmatriculat. Plata creditelor restante ( ≤ 15) se face cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea
examenului restant.
III.TAXE MASTERAT
1. Taxe masterat pentru studenţii cetăţeni români şi cei aparţinând statelor membre ale
Uniunii Europene,
ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi
Confederaţiei Elveţiene, care susţin examen scris de admitere
1.1
Taxe de şcolarizare masterat
Taxă înscriere la masterat*
Taxă înmatriculare
Taxă şcolarizare
Taxă reexaminare

300 LEI
50 LEI
3 000 LEI(1500 lei/semestru)
50 LEI
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*Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate, a personalului didactic şi didactic
auxiliar pensionat din sistemul de ȋnvăţământ, copii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat ȋn
sistemul de ȋnvăţământ, precum şi copiii personalului angajat în UMF Iuliu-Haţieganu sunt scutiţi de plata
taxei de înscriere la masterat.

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale :
Scadenţă tranşa I: 22 octombrie 2018
Scadenţă tranşa II: 22 februarie 2019
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de masterat şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea masterandului debitor.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului masterand şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face în anul universitar următor prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente
anului în care se înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în suma de 300 lei/an.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de disertaţie este inclusă în taxa
de şcolarizare. Taxa pentru repetarea examenului de disertaţie este de 250 lei.
1.2 Taxele pentru studenţii ȋnscrişi ȋn an complementar
Masteranzii care nu au obţinut numărul de unităţi de credit necesar pentru promovarea anului
de studiu (60 uniăţi de credit), vor achita:
1.a) 10% din taxa anuală aferentă anului de studiu al masterandului
b) taxa pentru credite restante:
nr. credite restante X taxă şcolarizare a anului de studiu al masterandului
60
2. Opţional : maxim 20 credite în avans
nr. credite disciplina în avans X taxă şcolarizare a anului de studiu al masterandului
60
La cererea masterandului, în anul complementar se poate opta pentru obținerea 20 credite în
avans din creditele aferente anului universitar următor, achitând o taxă conform numărului de
credite alocate disciplinei/disciplinelor respective, urmând ca în anul universitar următor să
achite integral taxa de şcolarizare.
Suma creditelor (restante si a celor efectuate ȋn avans) din anul complementar nu poate depăşi
60 credite, ȋntr-un an universitar.
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Masteranzii din an complementar achită integral taxele: taxa an complementar şi creditele
restante până la 22 octombrie 2018.
Creditele luate în avans se pot plăti cu cel puţin 10 zile înainte de susţinerea examenului.
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, Universitatea îşi rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. In
cazul in care, în intervalul de 60 de zile, masterandul nu a achitat taxa de an complementar, taxa
pentru creditele restante de an complementar şi penalizările aferente, se vor face demersuri
pentru exmatricularea masteranzilor debitori.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului masterand şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Reînscrierea se face în anul universitar următor prin achitarea taxelor de şcolarizare aferente
anului în care se înmatriculează şi a unei taxe de reînmatriculare în suma de 300 lei/an.
2. Taxe masterat pentru studenţii cetăţeni străini admişi prin concurs de evaluare a
performanţelor şcolare şi a realizărilor personale
An de studiu
Cetățeni UE
Anul I
Cetățeni NON-UE
Anul I

Medicină

Medicină Dentară

Farmacie

3200 euro

3200 euro

3200 euro

3200 euro

3200 euro

3200 euro

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în două tranşe egale:
Scadenţă tranşa I: 15 octombrie 2018
Scadenţă tranşa I: 15 februarie 2019
Taxa pentru reexaminare = 50 euro/examen
Pentru primele 60 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. În
cazul în care, în intervalul de 60 de zile, studentul nu a achitat taxa de masterat şi penalizările
aferente, se vor face demersuri pentru exmatricularea masterandului debitor.
Decizia de exmatriculare presupune anularea obligaţiilor financiare ale studentului şi
nepromovarea anului universitar, cu nerecunoaşterea notelor obţinute în cadrul acestuia.
Taxa pentru prima prezentare fizică la susţinerea examenului de disertaţie este inclusă în taxa
de şcolarizare.
Taxa pentru repetarea examenului de disertaţie este de 250 lei.
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IV. TAXE DOCTORAT
Taxele pentru doctoranzi se plătesc integral sau în două tranşe egale, până la data scadentă:
Pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018
Rata I – 12 octombrie 2018, cu excepţia doctoranzilor admişi în sesiunea septembrie 2018, care
vor achita prima rată până la data de 05.10.2018
Rata II - 12 aprilie 2019
Universitatea îşi rezervă dreptul, pentru o perioadă de 60 zile, să perceapă penalizări în
cuantum de 0,1%/zi de întârziere, după care se va comunica exmatricularea.
Reinmatricularea se va face prin achitarea taxelor de şcolarizare, a penalizării şi a unei taxe de
reînmatriculare în sumă de 1000 lei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Taxă doctorat cu frecvenţă, admişi 2013, 2014, 2015,
2016, 2017,2018
Taxă doctorat cu frecvenţă redusă, admişi 2014,
2015, 2016, 2017,2018
Taxă doctorat cu frecvență, doctoranzi nonUE
Taxă pt. susţinerea tezei de doctorat pt. doctoranzii
înmatriculaţi la o formă de doctorat cu plată (fără
frecvenţă, cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă)
Taxa de susținere a tezei de doctorat pentru
doctoranzii non UE înmatriculați la doctorat cu taxă Cont Propriu Valutar (CPV)
Taxe procesare dosar:
● candidaţi angajaţi ai UMF "Iuliu Haţieganu" ClujNapoca
● candidaţi rezidenţi
● absolvenţi UMF Cluj promoţia 2018
● alte categorii de candidaţi

10000 RON/an

Taxă pentru obţinerea atestatului de limbă străină la
doctorat
Penalizări pentru neplata la timp a taxei de doctorat

40 RON

Retragerea de la orice formă de doctorat finanţat de
la bugetul de stat
Taxă pentru nesusţinerea tezei de doctorat la termen

5000 RON/an
5000 Euro/an
2100 RON
1000 Euro

100 RON
100 RON
100 RON
500 RON

0,1% /zi de întârziere (pentru
60 de zile)
1400 RON
300 RON/lună (3600 RON/an),
cu ½ reducere pt. cadrele
didactice ale UMF Cluj. Taxa se
achită până în data de 30
septembrie a fiecărui an
universitar prelungit
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V. TAXE REZIDENŢIAT PENTRU REZIDENŢII CETĂŢENI STRĂINI, DIN STATE TERŢE
UNIUNII EUROPENE
An de studiu
I
II
III
IV
V
VI
VII

Medicină
6000 euro
6000 euro
5000 euro
5000 euro
5000 euro
5000 euro
5000 euro

Medicină Dentară
6000 euro
6000 euro
5000 euro
5000 euro
5000 euro
-

Farmacie
6000 euro
6000 euro
5000 euro
-

Plata taxei de şcolarizare se poate efectua integral sau în doua tranşe egale.
Rezidenţii cu taxă, fără admitere, trebuie să achite taxa de şcolarizare integral până la data
scadentă achitării tranşei anterioare.
Pentru primele 30 zile de la datele scadente, universitatea își rezervă dreptul să perceapă
penalizări în cuantum de 0,1%/zile calendaristice de întârziere raportate la suma datorată. După
30 de zile se vor face demersuri pentru exmatricularea rezidenților debitori. Decizia de
exmatriculare presupune anularea tuturor obligaţiilor financiare ale rezidentului.
VI. TAXE BIBLIOTECĂ
Taxa legitimaţie bibliotecă
- pentru studenţi ai UMF Cluj-Napoca
- pentru masteranzi
- pentru rezidenţi
- pentru utilizatori externi, consultanţi
(consultare volume în sală)
- pentru utilizatori externi (împrumut)
- pentru doctoranzi UMF Cluj-Napoca
- pentru doctoranzi de la alte universităţi
- pentru
angajaţi
UMF
Cluj-Napoca/
bibliotecari
Taxe penalizări pentru nereturnarea la timp a
cărţilor şi manualelor împrumutate
- pentru carţile în regim de împrumut pe
termen scurt(peste o zi întârziere)
- pentru cărţile în regim de împrumut pe
termen lung (cursuri)
Taxa pentru eliberare duplicat legitimaţie de
bibliotecă

0 lei
0 lei
30 lei/an
10 lei/lună
50 lei/an
0 lei
50 lei/luna
0 lei

5 lei/zi calendaristică de întârziere
0.5 lei/zi calendaristică de întârziere
25 lei
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În cazul documentelor deteriorate, distruse sau pierdute de utilizatori, se achită valoarea de
inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o
sumă echivalentă cu 1-5 ori faţă de preţul astfel calculat.
Taxe copiere, listare şi scanare:
PREŢURI(LEI)
COPIERE A4
LISTARE A4
SCANARE A4

1 Faţă
0,20
0,40
1,00

ALB/NEGRU
1 Faţă-Verso
0,35
0,60
-

1 Faţă
1,20
1,20
1,00

COLOR
1 Faţă-Verso
2,00
2,00
-

VII. ALTE TAXE
Taxă de înmatriculare studenţi (exceptând studenţii
CPV)
Taxă pentru reînmatriculare
Taxă procesare dosar in vederea transferului de la
UMF „Iuliu Haţieganu”Cluj - Napoca la alte
universităţi
Taxă procesare dosar in vederea transferului de la
alte universităţi la UMF „Iuliu Haţieganu”Cluj Napoca
Taxă procesare dosar admitere la a II-a facultate
(pentru rezidenţi de chirugie oro-maxilo-facială,
absolvenţi ai UMF şi pentru cadre didactice UMF,
studenţi la a II-a facultate)
Taxă examen de diferenţă; fac excepţie studenţii
care au beneficiat de o mobilitate internaţională şi
au acumulat numărul de credite din contractul de
studii semnat
Taxă a III-a posibilitate de prezentare la examen
pentru studenţi (români, cetăţeni UE, bursieri ai
statului român- români de pretutindeni, cu sau fară
bursă) ; fac excepţie studenţii înscrişi în an
complementar şi a celor care achită taxa credite
restante <15, pentru diciplina nepromovată
Taxă a III-a posibilitate de prezentare la examen
pentru studenţii bursieri ai statului român, cetăţeni
străini, cu sau fară bursă; fac excepţie studenţii
înscrişi în an complementar şi a celor care achită
taxa credite restante <15, pentru disciplina
nepromovată
Taxă reexaminare pentru mărirea notei

50 LEI
300 LEI
300 LEI
200 LEI
200 LEI

se calculează în funcţie de ponderea pe
care o are materia respectivă în planul
de învăţământ (numărul de credite
acordat) din taxa anuală aferentă anului
universitar în care a fost înmatriculat

50 LEI

50 EUR

30 LEI

15

Taxă recuperare absenţe în cadrul activităţilor
didactice de lucrări practice (în termen de 7 zile)
Curs opţional/facultativ cu taxă
Taxă pentru eliberarea foii matricole (duplicat) pt.
absolvenţii universităţii
Taxă pentru eliberare duplicat situaţie şcolare
Taxă pentru eliberare duplicat programă analitică
Taxă duplicat carnet de student
Taxă duplicat caiet practică/caiet abilităţi practice
Taxă duplicat adeverinţă finalizare studii
Taxă duplicat certificat(diplomă) cursuri postuniversitare
Taxă pentru duplicat diplomă

9 LEI/oră
20 LEI
100 LEI
10 LEI/an
25 LEI/an
50 LEI
50 LEI/exemplar
30 LEI
50 LEI
100 LEI

Taxă pentru duplicat supliment de diplomă

150 LEI

Taxă refacere diplomă licenţă sau absolvire din
cauza comunicării greşite a datelor personale
Taxă pentru adeverinţă de practică ultrasonografie
supervizată
Taxă adeverinţe după finalizarea studiilor
(autenticitate, etc).
Taxă adeverinţe după finalizarea studiilor
(autenticitate, etc), pentru studenţi cetăţeni străini
(cu expediere)
Taxă adeverinţă dosar de pensionare

300 LEI

Taxă adeverinţă dosar de pensionare pentru
studenţii cetăţeni străini (cu expediere)
Taxă adeverinţă pentru ambasade

10 EUR

Taxă pentru obţinerea certificatului de competenţă
lingvistică
 certificat de limbă străină pentru studenţii români
 certificat de limbă română pentru studenţii străini
 pentru studenţii transferaţi la UMF
 pentru absolvenţii studiilor de master
 pentru ocuparea posturilor didactice
 pentru doctoranzi/masteranzi/rezidenţi
 pentru persoanele din afara UMF
 pentru cadre didactice UMF (testare periodică)
Taxă repetarea examenului de licenţă
Penalizare pentru nedepunerea la termen a lucrării
de licenţă
Taxă viză acte studii pentru absolvenţii cetăţeni
străini

50 LEI
30 LEI
15 EUR
20 LEI

10 LEI

15 LEI
15 LEI
25 LEI
15 LEI
35 LEI
40 LEI
40 LEI
35 LEI
250 LEI
500 LEI
100 LEI/persoană
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Taxă înscriere concurs pentru ocuparea posturilor
didactice şi de cercetare
● asistent universitar (durată determinată)
● asistent universitar (durată nedeterminată)
● şef lucrări
● conferenţiar
● profesor
● asistent de cercetare
● cercetător ştiinţific
● cercetător ştiinţific gradul III
● cercetător ştiinţific gradul II
● cercetător ştiinţific gradul I
Taxă uzuală - Comisia de Etică a Cercetării
(solicitanţi din afara UMF)
Taxă de urgenţă - Comisia de Etică a Cercetării
Taxă pentru evaluare psihologică
 ȋn limba română
 ȋn limba engleză sau franceză
Taxa pentru obţinerea atestatului de abilitare
 pentru cadre didactice UMF
 pentru candidaţi din afara UMF
Taxă arhivare diplomă de bacalaureat în original,
neridicată în termen de 6 luni de la absolvirea
studiilor

200 LEI
200 LEI
300 LEI
400 LEI
700 LEI
200 LEI
200 LEI
300 LEI
400 LEI
700 LEI
1500 LEI
3000 LEI
120 LEI
200 LEI
1500 LEI
4000 LEI
100 LEI
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