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Minuta 

ședinței Senatului Universității Babeș-Bolyai  

din 7 aprilie 2014 

 
Au fost prezenți 94 senatori din 139, condiția de cvorum a fost îndeplinită. 
Domnul Președinte a deschis ședința prin salutul adresat Senatorilor și Prorectorilor 

prezenți, urmând prezentarea Ordinii de zi, după cum urmează: 
 

Raportul Rectorului privind starea Universității în anul 2013 
 
 

 Validări 

1. Conducători de doctorat:  
 în cadrul școlii doctorale Matematică și Informatică 

o domnul – domnul Prof. Dr. Gheorghe Sorin Gal 
o domnul Prof. Dr. Alexandru Kristály 

 în cadrul școlii doctorale Drept : 
o doamna Conf. Dr. Ioana Vasiu  
o domnul Conf. Dr. Dacian-Cosmin Dragoș 

 în cadrul școlii doctorale Chimie : 
o domnul Conf. Dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu 
o doamna Șef lucrări Dr. Simona Rada 

2. Rezultatele alegerilor in CSUD 

 Regulamente/Metodologii 

1. Regulamentul de taxe pe anul universitar 2014-2015 
2. Statutul și Regulamentul de funcționare al Colegiului Studențesc de 

Performanță Academică UBB 
3. Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești 
4. Execuția bugetară și Proiectul de buget 
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 Documente curente 
 

1. Constituirea asociației Școala Română de Arheologie de la Atena 
2. Aprobare Componență Comisie de evaluare/contestații a burselor 

Ursus ediția a 4-a. Calendarul de desfășurare al concursului de 

acordare a acestor burse. 
3. Solicitare organizare examen finalizare studii pentru programul de 

licență Ingineria informației din cadrul UBB la Universitatea 
Politehnică din București  

4. Solicitare organizare examen finalizare studii pentru absolvenții 

Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, 
promoția 2014, programul de studiu de licență Filozofie, 3 ani, zi. 

5. Solicitare organizare examen finalizare studii nivel licență pentru 

absolventa Universității de Sapientia din Cluj-Napoca, Moldovan 
Noémi, Programul de studiu de licență: Pedagogie la UBB 

6. Solicitare de susținere a examenului de finalizare a studiilor nivel 
licență pentru absolventul UBB, Tătaru Cristian Andrei, Facultatea 
de Psihologie și Științe ale Educației, învățământ la distanță, 

promoția 2008, la Universitatea București 
7. Solicitare de susținere a examenului de finalizare a studiilor nivel 

licență pentru absolventa Universității „Al. I. Cuza” din Iași, 
Tomoioagă (căsătorită Hojda) Maria-Simona, Facultatea de 
Psihologie și Științe ale Educației, învățământ la distanță, promoția 

2012, la UBB 
8. Radiere programe de studii universitare de licență 
9. Aprobare susținere activități didactice la alte universități 
10. Derogări seminar 
11. Aprobare acordare PHC domnului Prof. Hans Peter Niedermeier de 

la Universitatea de Științe Aplicate din Mittweida, Germania 
12. Aprobare componență comisii de analiză a activității cadrelor 

didactice fără publicații științifice în intervalul 2011-2013 
13. Avizare rapoarte de autoevaluare depuse în vederea acreditării sau 

menținerii acreditării la programele de nivel licență/master/post 
universitare 

 Diverse 
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În deschiderea ședinței, domnul prorector Sorin Filipescu a prezentat o sinteză a 
Raportului Rectorului privind starea Universității Babeș-Bolyai în anul 2013, disponibil 
pe pagina de web a Universității la http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/publice/files/raport-
rector/Raport_Rector_2013.pdf.  
 
 
La secțiunea Validări, punctul 1, Senatul a validat, prin vot secret, nominal, calitatea 
de conducător de doctorat pentru următoarele cadre didactice: în cadrul școlii 
doctorale Matematică și Informatică, domnul Prof. dr. Gheorghe Sorin Gal – 90 
voturi pentru, 4 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate și domnul Prof. dr. Alexandru 
Kristály – 94 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii 

doctorale Drept, doamna Conf. dr. Ioana Vasiu – 90 voturi pentru, 4 împotrivă, 0 
buletine de vot invalidate și domnul Conf. dr. Dacian-Cosmin Dragoș – 88 voturi 
pentru, 6 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate; în cadrul școlii doctorale Chimie, 
domnul Conf. dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu – 87 voturi pentru, 5 împotrivă, 

2 buletine de vot invalidate și doamna Șef lucrări dr. Simona Rada – 87 voturi pentru, 
7 împotrivă, 0 buletine de vot invalidate. 

La secțiunea Validări, punctul 2, Senatul a validat numirea doctoranzilor Daniela 
Dumulescu, student-doctorand în anul 2, domeniul de doctorat Psihologie, din Școala 

doctorală Psihologie cognitivă aplicată și George-Silviu Cordoș, student-doctorand 
în anul 1, domeniul de doctorat Contabilitate, din Școala doctorală Științe economice 

și gestiunea afacerilor, în Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, conform 
Deciziei Rectoratului cu nr. 6743/20.03.2014. 
 
Referitor la trei concursuri pe posturi didactice rămase nefinalizate în ședința 

anterioară în urma depunerii unor contestații, Senatul a validat rezultatele 
următoarelor concursurilor pe posturi didactice pe durată nedeterminată: 1) Facultatea 
de Chimie și Inginerie Chimică, Departamentul de Inginerie Chimică, poziția 19, 

conferențiar universitar, candidat Ana-Maria Cormoș cu următorul rezultat al votului 

secret, nominal:  58 voturi pentru, 17 împotrivă, 14 abțineri, 4 anulate, din 93 buletine 
de vot. 2) Facultatea de Litere, Departamentul de Literatură maghiară, poziția 13, 

lector universitar, candidați Farmati Anna și Luffy Katalin cu următorul rezultat al 

votului secret, nominal: 80 voturi pentru, 2 împotrivă, 9 abțineri, 3 anulate, din 94 
buletine de vot. Senatul a invalidat rezultatul concursului la Facultatea de Științe 

Economice și Gestiunea Afacerilor, Departamentul de Contabilitate și Audit, poziția 

17, conferențiar universitar, candidați Cristina Boța-Avram și Victor Bogdan 
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Oprean cu următorul rezultat al votului secret, nominal: 58 voturi pentru, 17 împotrivă, 

14 abțineri, 4 anulate, din 93 buletine de vot. 
 
 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 1, Senatul a aprobat textul final al 
Regulamentului de taxe pentru anul universitar 2014-2015 și punerea sa în aplicare. 
 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 2, Senatul a aprobat Statutul 
Colegiului Studențesc de Performanță Academică UBB cu următoarele precizări: a) 

Amendarea art. 26 care va avea următorul cuprins: „CSPA este finanțat din bugetul 

Universității fără afectarea veniturilor care revin facultăților sau fără a constitui o 

cheltuială a acestora. Pe lângă aceasta, mai poate beneficia și de resurse din venituri 

extrabugetare (e.g. din proiecte europene, din sponsorizări, donații etc.).”; b) 

Precizarea modului de realizare și finalizare a cercetării științifice prevăzute printre 

activitățile CSPA. Și 2) Regulamentul CSPA cu următoarele amendamente: a) La art. 
13, adăugarea unui text care să solicite alocarea a minimum 3 locuri pentru fiecare 
linie de studiu. b) La art. 31 al Regulamentului, modificarea structurii biroului de 
conducere astfel încât să aibă un număr impar de membri. Senatul a hotărât 

transmiterea unei solicitări către conducerea CSPA de a prezenta un raport de 
activitate pentru perioada de funcționare experimentală din iunie 2013 până în 

prezent, precum și proiectul de dezvoltare viitoare a activităților Colegiului. De 

asemenea, Senatul a recomandat CSPA să analizeze oportunitatea armonizării 

denumirilor acestui colegiu în cele trei limbi de studiu. 
 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 3, Senatul a aprobat textul final al 
Regulamentului privind organizarea și funcționarea căminelor studențești și punerea 

sa în aplicare. 
 
La secțiunea Regulamente/Metodologii, punctul 4, Senatul a aprobat: 1) Execuția 

bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2013; 2) Proiectul bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul financiar  2014. Au fost reținute observațiile formulate 

de Comisia de buget cu privire la: a) inventarierea spațiilor din UBB; b) accesul la 

datele necesare pentru realizarea procesului de monitorizare. 
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La secțiunea Documente curente, punctul 1, Senatul a aprobat participarea 
Universității Babeș-Bolyai, alături de universitățile din consorțiul Universitaria, la 

constituirea asociației Școala Română de Arheologie de la Atena.  
 
La secțiunea Documente curente, punctul 2, Senatul a aprobat: 1) Componența 

comisiei de evaluare a burselor Ursus 2) Componența comisiei de analiză a 

contestațiilor burselor Ursus 3) Calendarul de desfășurare a concursului de acordare 

a burselor Ursus, conform adresei Rectoratului cu nr. 5823/13.03.2014 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 3, Senatul a aprobat organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Politehnică din București, 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației pentru absolvenții 

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, programul de studiu de licență Ingineria 
informației, Facultatea de Matematică și Informatică. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 4, Senatul a aprobat organizarea 
examenului de finalizare a studiilor la Universitatea Babeș-Bolyai pentru absolvenții 

Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, promoția 2014, 

programul de studiu de licență Filozofie, 3 ani, zi.  
 
La secțiunea Documente curente, punctul 5, Senatul a aprobat cererea de 
organizare a examenului de selecție la Universitatea Babeș-Bolyai pentru Moldován 
P. Noémi, absolventă a Universității Sapientia din Cluj-Napoca, promoția 2008, 

programul de studiu de licență: Pedagogie, în limba maghiară, 4 ani, zi. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 6, Senatul a aprobat solicitarea domnului 
Tătaru Cristian Andrei, absolvent fără examen de licență al Facultății de Psihologie 

și Științele Educației, secția Psihologie IDD, promoția 2008, de a susține examenul de 

licență la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Departamentul de Psihologie. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 7, Senatul a aprobat solicitarea doamnei 
Tomoioagă (căsătorită Hojda) Maria-Simona, absolventă fără examen de licență a 

Universității ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, în 

domeniul Psihologie, specializarea Psihologie, învățământ la distanță, promoția 2012, 

de a susține examenul de licență la Universitatea Babeș-Bolyai. 
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La secțiunea Documente curente, punctul 8, Senatul a aprobat radierea din 
structura Universității Babeș-Bolyai a unor programe de studii universitare de licență 

conform adresei Rectoratului cu nr. 3311/21.02.2014 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 9, Senatul a aprobat solicitarea domnului 
Lect. univ. dr. Dragoș Păun de la Facultatea de Business, Departamentul de 
Business, de a susține activități didactice în cadrul programului de master International 
Management, la Ecole de Management de Normandie, Franța. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 10, Senatul a aprobat derogări de 

seminar la specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – nivel licență, 

învățământ la distanță, linia română, în semestrul II al anului universitar 2013-2014 
conform adresei Facultății cu nr. 3514/25.02.2014 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 11, Senatul a aprobat propunerea de 
acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Acad. Eugen Simion propus 
de către Facultatea de Litere și propunerea de acordare a titlului de Profesor Honoris 

Causa domnului Prof. Hans Peter Niedermeier (Universitatea de Științe Aplicate din 

Mittweida, Germania), propus de către Facultatea de Științe Politice, Administrative și 

ale Comunicării. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 12, Senatul a aprobat componența 

comisiilor de analiză a activității cadrelor didactice fără publicații științifice în intervalul 

2011-2013, conform adresei Rectoratului cu nr. 7150/27.03.2014 
La acest punct Senatul a formulat unele observații cu privire la organizarea comisiilor: 
1) Există unele neconcordanțe cu privire la organizarea acestor comisii de analiză 

pentru că la nivelul facultăților există comisii de calitate și competitivitate care ar fi 

trebuit să fie activate în acest sens. În cazul în care s-a refăcut fișa postului cu aceste 
exigențe doar începând din acest an, aceste exigențe nu pot fi aplicate retroactiv. 2) 
Facultățile vor primi un document în care să se precizeze clar ce se așteaptă de la 

comisiile de analiză, care este limita de competență a acestor comisii și ce tip de 
document trebuie să emită ele. 
 
La secțiunea Documente curente, punctul 13, Senatul a aprobat următoarele 

programe propuse în vederea autorizării, acreditării sau menținerii acreditării, conform 

adresei 7384/31.03.2014 
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La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat proiectul de hotărâre al Comisiei de buget 

prin care: 1) Direcția Generală Administrativă va inventaria toate spațiile Universității, 

stabilind gradul lor de ocupare și eficiența utilizării lor actuale. 2) Direcția Generală 

Administrativă va fundamenta măsurile necesare utilizării eficiente a tuturor activelor 

Universității, făcând propuneri argumentate juridic si financiar în acest sens. 
 
La secțiunea Diverse, Senatul a hotărât transmiterea unei solicitări către Conducerea 

executivă a Universității de a pune la dispoziția comisiilor de specialitate ale Senatului 
documentația necesară în vederea realizării procesului de monitorizare. 
 
La secțiunea Diverse, Senatul a acordat aprobarea de principiu în vederea 
achiziționării imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 11.  
 
La secțiunea Diverse, Senatul a aprobat continuarea activității domnului Prof. Emerit 
Ioan Oprean după pensionare pe perioadă determinată de un an, cu finanțare din 

fondurile de Producție Feromoni cu următorul rezultat al votului secret, nominal: 88 
voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 2 voturi neexprimate. 
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Anexă la Hotărârea Senatului nr.7.926 din 7 aprilie 2014 

 
Regulament privind taxele (tarifele) 

de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor  
pentru anul universitar 2014-2015 

 
 

1. Prezentul regulament stabilește cuantumurile, termenele și modalitățile de plată 

pentru taxele (tafifele) 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 2014 - 2015 se vor aplica 

pentru studenţii din anul I de studii (ciclul licenţă, ciclul master şi ciclul 

doctorat), respectiv pentru studenţii care în anul universitar  2014 - 2015 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, 
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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 5 

decembrie - 15 decembrie. Reducerea de taxă, în funcție de cuantumul său, 

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 acordă 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, 
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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 03 - 15 decembrie, 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 5-15 decembrie 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: 

9.1. la ciclul licenţă, învăţământ cu frecvenţă și ID o reducere de 50% pentru 

studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza documentelor medicale 

prezentate; 

9.2. la ciclul masterat, învăţământ cu frecvenţă și învățământ cu frecvență redusă: 

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, cu condiţia ca fiecare sa aibă achitate primele doua rate aferente 

taxei de școlarizare; 

15



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

b. reducere de 50% pentru orfanii de ambii părinţi; 

c. reducere de 50% pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament 

înscrişi la un program de masterat; 

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

documentelor medicale prezentate. 

 
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 in 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. 
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12. Reglementări pentru anumite situații: 

12.1. Retragerea de la studii – licență, masterat, 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 în intervalul 1 octombrie - 

până la sfârșitul 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. 
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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 in care au urmat programele 

de studii în cadrul UBB şi prima rată a taxei de şcolarizare a anului universitar in 

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 in urma actualizării planurilor de învățământ, 

inclusiv cele referitoare la modificările de taxe. Taxele de şcolarizare datorată 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 a prezentei hotărâri, 

astfel: 

  Dacă cererea de întrerupere a studiilor este înregistrată în intervalul 1 

octombrie - până la sfârșitul 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; 
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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. Transferul studenților de la alte instituții pe locuri cu taxă. Studenții 

transferați urmează regimul stabilit pentru programul și anul de studii în care au fost 

transferaţi. Studenții vor achita taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar 

in care s-a operat transferul. 

 
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 in 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 lunile de prelungire, inclusiv pentru luna în care are loc 

susținerea tezei de doctorat, taxa lunară reprezentând 1/9 din taxa anuală de 
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şcolarizare stabilită. 

 
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 in intervalul dat de cuantumul prevăzut 

in 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 in valută 

pentru anul universitar 2014/2015 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. 
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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, la care se adaugă încă o lună în cazul în care în planurile de 

învățământ sunt prevăzute perioade de practică, in acest caz, 10 luni. 

b. Taxele (tarifele) se pot plăti integral, până la 15 octombrie, fără a se 

beneficia de nici o 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 studiile universitare de doctorat - învătământ fără frecventă (în 

lichidare): 

a. pentru programul de pregătire universitară avansată, plata taxelor (tarifelor) 

se va efectua in condiţiile stabilite la punctul 15.1. (anexa nr. 4). 

b. pentru programul de cercetare ştiinţifică se va plăti pentru fiecare activitate 

prevăzută în planul individual de studiu o sumă egală cu taxa lunară 

stabilită conform anexei nr. 4. 

15.5. Pentru susţinerea licenței, disertației, tezei de doctorat în cursul anului 

universitar 2014/2015, cuntumul taxelor (tarifelor) este prevăzute în anexa nr. 6. 

c. Orice alte cheltuieli personale se asigură de către cei în cauză (inclusiv 

cazarea, masa şi transportul). 
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16.   De la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Senatului Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Nr.244/SEN/08.04.2013, 

precum şi anexele aferente. 

 

17. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 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. 
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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 2014). 

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 2014). 

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. 

7.926/07.04.2014  şi intră în vigoare din anul universitar  2014-2015.  

 

 

23



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

Anexa nr. 1. 

Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
1. Facultatea de Matematică şi Informatică 

Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, 
candidatul plătește o singură taxă 

Toate specializările 30 - - 30 - 30 30 

2. Facultatea de Fizică Toate specializările 30 - - 30 - 30 30 
3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Toate specializările 50 - 50 50 50 100 50 
4. Facultatea de Biologie şi Geologie Toate specializările 50 50 50 50 50 50 50 
5. Facultatea de Geografie Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30 
6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Toate specializările 50 50 50 50 50 50 50 
7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 30 30 - 30 30 30 30 
8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei 
Psihologie 
Ştiinţe ale Educaţiei 

30 30 30 30 30 30 30 

9. Facultatea de Științe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării 

Ştiinţe Politice Linia română, 
maghiară, engleză 

30 30 - - - 30 - 

Administraţie Publică Linia 
română 

30 30 - - - 30 - 

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

30 30 - - - - - 

                                                           
1
 U.E.: Uniunea Europeană 

2
 S.E.E.: Spaţiul Economic European 

3
 C.E.: Confederaţia Elveţiană 
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Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
Comunicare şi relaţii publice 
Linia română, maghiară, 
germană 

30 30 - - - 30 - 

Jurnalism Linia română, 
maghiară, germană, engleză 

30 30 - - - 30 - 

Publicitate-Linia română 30 - - - - 30 - 
Servicii şi politici de sănătate 
(Public Health) Linia engleză 

30 - - - - - - 

Administraţie Publică-limba 
română 

- - - 30 30 - - 

Administraţie Publică-limba 
engleză 

- - - 30 - - - 

Managementul instituţiilor 
publice şi non-profit-limba 
engleză 

- - - 30 - -  

Managementul crizelor şi 
conflictelor-limba engleză 

- - - 30 - - - 

Managementul organizaţiilor 
politice 

- - - 30 - - - 

Proiectarea cercetării şi 
analiza datelor în ştiinţele 
sociale-limba engleză 

- - - 30 - - - 

Dezvoltare internaţională-
limba engleză 

- - - 30 - - - 
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Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
Comunicare politică - - - 30 - - - 
Studii globale - - - 30 - - - 
Marketing politic şi 
Comunicare-limba 
maghiară/limba română  

- - - 30 - - - 

Tehnici avansate de 
comunicare-limba maghiară 

- - - 30 - - - 

Comunicare socioculturală-
limba maghiară 

- - - 30 - - - 

Publicitate şi relaţii publice-
linia germană/limba engleză 

- - - 30 - - - 

Publicitate - - - 30 30 - - 
Relaţii Publice - - - 30 30 - - 
Producţie media - - - 30 - - - 
Comunicare mediatică-limba 
engleză 

- - - 30 - - - 

Management media  - - - - 30 - - 
Managementul proiectelor în 
sfera administrației publice 

- - - 30 - - - 

Știință, tehnologie și inovație 
în administrația publică-limba 
engleză 

- - - 30 - - - 
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Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
Politici de incluziune a 
romilor 

- - - 30 - - - 

Managementul administraţiei 
publice 

- - - - - - 30 

Managementul comunicării în 
sectorul public  

- - - - - - 70 

Doctorat (toate domeniile)      30  

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

11. Facultatea de Teatru şi Televiziune 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 30 30 - 30 30 30 - 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Toate specializările 30 30 - 30 - 40 - 
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 

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

30 30 30 - - - - 

Administrarea Afacerilor, 
limba de predare engleză, 

30 - 30 - - - - 
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Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
licenţă - IF 

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

30 30 30 - - - - 

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

- - - 30 30 - - 

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

- - - 30 30 - - 

International Business 
Administration, limba de 
predare engleză, master - IF 

- - - 30 - - - 

Administrarea Afacerilor pe 
Piețe Emergente și 
Dezvoltate, 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 - - 10 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică 
Departamentul Oradea  

Toate specializările 30 - - 30 - - 30 
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Nr. 
crt. 

 
Facultatea 

 
Specializarea / domeniul 

Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3. 
pentru anul universitar 2014 / 2015 

Licenţă 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Master 
(lei) 

Doctorat 
(lei) Studii post-universi-

tare (lei) IF ID IF IFR IF 
Facultatea de Teologie Greco-Catolică 
Departamentul Blaj 

Toate specializările 30 - - 30 - - 10 

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

30 - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică 
Asistenţă socială 

30 - - - - - - 

Studii religioase 30 - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică 
Pastorală 

30 - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 30 - - - 

Teologie, cultura şi societate - - - 30 - - - 

Teologie romano-catolică 
pastorală aplicată 

- - - 30 - - - 

Doctorat în domeniul teologie  - - - - - 30 - 

21. Facultatea de Teologie Reformată Toate specializările 30 - - 30 - 30  
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Anexa nr. 2. 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 

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

Toate specializările 
s-a renunțat la taxa ptr. proba de 
concurs  

170 - - 120 - 270 50 

2. Facultatea de Fizică Toate specializările 50 - - 50 - 70 50 

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie 
Chimică 

Toate specializările 50 - 50 50 50 100 50 

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

5. Facultatea de Geografie Toate specializările 100 100 - 100 100 100 100 

6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Mediului 

Toate specializările 70 70 70 70 70 100 70 

7. Facultatea de Istorie şi Filosofie Toate specializările 70 70 - 70 70 270 45 

8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Psihologie 
Ştiinţe ale Educaţiei 120 120 120 120 120 130 120 

                                                           
4
 U.E.: Uniunea Europeană 

5
 S.E.E.: Spaţiul Economic European 

6
 C.E.: Confederaţia Elveţiană 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 

9. Științe Politice, Administrative şi ale 
Comunicării 

Ştiinţe Politice- 
Linia română, maghiară, 
engleză 

170 170 - - - 270 - 

Administraţie Publică- Linia 
română 170 170 - - - 270 - 

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

30 30 - - - - - 

Comunicare şi relaţii publice- 
Linia română, maghiară, 
germană 

170 170 - - - 270 - 

Jurnalism-Linia română, 
maghiară, germană, engleză 170 170 - - - 270 - 

Publicitate-Linia română 170 - - - - - - 
Servicii şi politici de sănătate 
(Public Health)-Linia engleză 170 - - - - - - 

Administraţie Publică-limba 
română - - - 170 170 - - 

Administraţie Publică-limba 
engleză - - - 170 - - - 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 
Managementul instituţiilor 
publice şi non-profit-limba 
engleză 

- - - 170 - - - 

Managementul crizelor şi 
conflictelor-limba engleză - - - 170 - - - 

Managementul organizaţiilor 
politice - - - 170 - - - 

Proiectarea cercetării şi analiza 
datelor în ştiinţele sociale-limba 
engleză 

- - - 170 - - - 

Dezvoltare internaţională-limba 
engleză - - - 170 - - - 

Comunicare politică - - - 170 - - - 

Studii globale - - - 170 - - - 

Marketing politic şi 
Comunicare-limba 
maghiară/limba română  

- - - 170 - - - 

Tehnici avansate de 
comunicare-limba maghiară - - - 170 - - - 

Comunicare socioculturală-
limba maghiară - - - 170 - - - 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 
Publicitate şi relaţii publice-
limba germană/limba engleză - - - 170 - - - 

Publicitate - - - 170 170 - - 

Relaţii Publice - - - 170 170 - - 

Producţie media - - - 170 - - - 

Comunicare mediatică-limba 
engleză - - - 170 - - - 

Management media - - - 170 170 - - 

Managementul proiectelor în 
sfera administrației publice - - - 170 - - - 

Știință, tehnologie și inovație în 
administrația publică-limba 
engleză 

- - - 170 - - - 

Politici de incluziune a romilor - - - 170 - - - 

Managementul administraţiei 
publice - - - - - - 70 

Managementul comunicării în 
sectorul public  - - - - - - 70 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 

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

11. Facultatea de Teatru şi Televiziune 

Artele Spectacolului – 
Actorie 
 
Artele Spectacolului – Regie 

150 
etapa I 

/ 70 
etapa II 

- - - - - - 

Teatrologie 130 - - - - - - 
Cinematografie, Fotografie, 
Media 

180 
etapa I 

/ 70 
etapa II 

- - - - - - 

Filmologie 130 - - - - - - 
Teatru, Film şi Multimedia 
Actorie şi Regie - - - 150 - - - 

Teatru contemporan (actorie și 
teatrologie-limba maghiară) - - - 150 - - - 

Teatru și artele spectacolului -  - - - 150 - 
12. Facultatea de Drept Toate specializările 220 220 - 220 - 220 - 

13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor Toate specializările 120 120 - 120 120 220 - 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Toate specializările 150 150 - 150 - 250 - 
15. Facultatea de Studii Europene Toate specializările 150 150 - 150 - 270 150 

16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială 

Toate specializările 100 100 - 100 100 300 100 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 

17. Facultatea de Business 

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

100 100 100 - - - - 

Administrarea Afacerilor, limba 
de predare engleză, licenţă - IF 100 - 100 - - - - 

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

100 100 100 - - - - 

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

- - - 100 100 - - 

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

- - - 100 100 - - 

International Business 
Administration, limba de 
predare engleză, master -IF 

- - - 100 - - - 

Administrarea Afacerilor pe 
Piețe Emergente și Dezvoltate, 
limba de predare engleză, 
master-IF 

- - - 100 - - - 

18. Facultatea de Teologie Ortodoxă Toate specializările 70 - - 100 - 270 - 
19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 1 specializare 50 - - 50 - - 10 
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Nr. 
crt. 

 
 

Facultatea 

 
 

Specializarea/ domeniu 

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE4, 
SEE5 şi CE6. 

pentru anul universitar 2014 / 2015 
Licența 

(lei) 
Continuare 

Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii postuni-
versitare 

(lei) IF ID IF IFR IF 
– Departamentul Cluj (toate 
specializările) 

- 2 specializãri  60 60 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 
Departamentul Oradea  

Toate specializările 50 - - 50 - - 50 

Facultatea de Teologie Greco-Catolică - 
Departamentul Blaj 

Toate specializările 50 - - 50 - - 10 

20. Facultatea de Teologie Romano-
Catolică 

Teologie Romano-Catolică 
Didactică 70 - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică 
Asistenţă socială 70 - - - - - - 

Studii religioase 70 - - - - - - 
Teologie Romano-Catolică 
Pastorală 70 - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 70 - - - 
Teologie, cultura şi societate - - - 70 - - - 
Teologie romano-catolică 
pastorală aplicată - - - 70 - - - 

Doctorat în domeniul teologie - - - - - 270 - 

21. Facultatea de Teologie Reformată 
a) Toate specializările 70 - - 70 - 270 - 
b) In cazul optării pentru mai 
multe specializări 80 - - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

1. Facultatea de 
Matematică şi 
Informatică 

Matematică 
Matematică Informatică 2.500 - - 2.500 - - 5.500 5.500 Se propune la 

solicitarea 
aprobării cursului Informatică 3.000 - - 3.000 - - 5.500 5.500 

2. Facultatea de Fizică 
Toate specializările 2.000 - - 2.000 - - 4.000 4.000 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării cursului 

3. Facultatea de Chimie şi 
Inginerie Chimică 

Toate specializările 
2.500 - - 2.500 - 2.500 7.000 3.500 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării cursului 

4. Facultatea de Biologie 
şi Geologie 

Toate specializările 
2.000 - 2.000 2.200 - 2.500 7.500 6.900 

Se propune la 
solicitarea 
aprobării cursului 

5. Facultatea de Geografie Toate specializările 2.400 2.400 - 2.400 - 2.400 5.500 5.000 2.400 
6. Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Mediului 
Toate specializările 

2.500 - 2.500 2.500 - 2.700 6.500 5.500 
Se propune la 
solicitarea 
aprobării cursului 

                                                           
7
 U.E.: Uniunea Europeană 

8
 S.E.E.: Spaţiul Economic European 

9
 C.E.: Confederaţia Elveţiană 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

7. Facultatea de Istorie şi 
Filosofie 

Toate specializările 2.200 2.200 - 2.200 - 2.200 5.000 4.000 - 
Biblioteconomie şi Ştiinţa 
Informării - - - - - - - - 1.200 

Managementul arhivei - - - - - - - - 1.200 
Profesor documentarist - - - - - - - - 1.500 
Reabilitarea monumentelor 
istorice - - - - - - - - 3.200 

8. Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Psihologie 2.800 2.800 - - - - 5.500 5.500 - 
Psihopedagogie Specială 2.600 2.600 - - - - 5.500 5.500 - 
Pedagogie 2.000 2.000 - - - - 5.500 5.500 - 
Pedagogia Învăţământului 
Primar şi Preşcolar 2.000 2.000 2.000 - - - 5.500 5.500 - 

Domeniul Psihologie  
Psihologia Resurselor 
Umane şi Sănătate 
Organizaţională 

- - - 3.000 - - - - - 

Psihologie Clinică, 
Consiliere Psihologică şi 
Psihoterapie 

- - - 3.000 - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Consiliere și Intervenție 
Psihologică și Dezvoltare 
umană 

- - - 3.000 - - - - - 

Consiliere în şcoală: 
Dezvoltare şi sănătate 
mintală 

- - - 2.500 - - - - - 

Psihologia Sănătăţii Publice 
și Clinice - - - 3.000 - - - - - 

Tehnici Psihologice de 
Control al Comportamentului 
şi Dezvoltarea Potenţialului 
Uman 

- - - 3.000 - - - - - 

Consultanţă şi Intervenţie 
Psihologică (l. maghiară) - - - 3.000 - - - - - 

Consiliere Genetică - - - 3.000 - - - - - 
Domeniul Științe ale 
Educației  

Consultanţă şi Intervenţie în 
Educaţia Incluzivă (l. 
maghiară) 

- - - 2.500 - - - - - 

Consiliere şcolară şi 
asistenţă psihopedagogică - - - 2.500 2.500 - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Educaţie civică - - - 2.500 - - - - - 
Terapia limbajului şi 
audiologie educaţională - - - 2.600 - - - - - 

Management, consiliere şi 
asistenţă psihopedagogică 
în instituţiile incluzive 

- - - 2.600 - - - - - 

Management Curricular - - - 2.000 2.000 - - - - 
Didactica limbii şi literaturii 
germane, culturii şi 
civilizaţiei germane a 
Europei Centrali şi de Sud-
Est (l. germană) 

- - - 2.000 - - - - - 

Psihologie judiciară - - - - - - - - 500 
Magister: Dezvoltare, 
Consiliere şi Orientare - - - - - - - - 700 

Terapia şi Activităţile 
Asistate de Animale în 
Dezvoltarea Psihosocială 
Umană 

- - - - - - - - 300 

Factori Psihologici Implicaţi 
în Performanţa în Afaceri - - - - - - - - 250 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Optimizarea performanţei în 
afaceri prin coaching 
cognitiv-comportamental 

- - - - - - - - 500 

Profesor de sprijin/itinerant - - - - - - - - 1.000 
Abordări moderne în terapia 
limbajului - - - - - - - - 1.000 

Educaţia copiilor cu 
dificultăţi, prin metode 
pedagogice experimentale 
(l. maghiară) 

- - - - - - - - 600 

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

- - - - - - - - 1.200 

Terapia şi Activităţile 
Asistate de Animale pentru 
persoane cu nevoi speciale 

- - - - - - - - 350 

9. Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative 
şi ale Comunicării 

Ştiinţe Politice- linia română, 
maghiară şi engleză 2.600 2.600 - - - - - - - 

Administraţie Publică 2.600 2.600 - - - - - - - 

Comunicare şi relaţii 3.000 2.800 - - - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

publice- lina română, 
maghiară și germană 
Jurnalism- linia română, 
maghiară, germană şi 
engleză 

3.000 2.800 - - - - - - - 

Publicitate 3.000 - - - - - - - - 
Servicii şi politici de 
sănătate (Public Health) 
Linia engleză 

2.800 - - - - - - - - 

Administraţie Publică - - - 2.800 - 2.600 - - - 
Administraţie Publică-linia 
engleză - - - 2.800 - - - - - 

Managementul instituţiilor 
publice şi nonprofit-engleză - - - 2.800 - - - - - 

Managementul crizelor şi 
conflictelor-engleză - - - 3.500 - - - - - 

Managementul organizaţiilor 
politice - - - 2.800 - - - - - 

Proiectarea cercetării şi 
analiza datelor în ştiinţele 
sociale-engleza 

- - - 2.800 - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Dezvoltare internaţională-
engleză - - - 2.800 - - - - - 

Comunicare politică - - - 3.200 - - - - - 

Studii globale - - - 2.800 - - - - - 
Marketing politic şi 
Comunicare-
maghiară/română 

- - - 2.800 - - - - - 

Tehnici avansate de 
comunicare-maghiară - - - 3.200 - - - - - 

Comunicare socioculturală-
maghiară - - - 3.000 - - - - - 

Publicitate şi relaţii publice-
linia germană - - - 3.200 - - - - - 

Publicitate şi relaţii publice-
linia engleză - - - 3.200 - - - - - 

Publicitate - - - 3.200 - 2.900 - - - 

Relaţii Publice - - - 3.500 - 3.000 - - - 

Producţie media - - - 3.000 - - - - - 
Comunicare mediatică-
engleză - - - 3.000 - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Management media - - - - - 2.800 - - - 
Managementul proiectelor în 
sfera administrației publice - - - 2.800 - - - - - 

Știință, tehnologie și inovație 
în administrația publică-
limba engleză 

- - - 2.800 - - - - - 

Politici de incluziune a 
romilor - - - 2.800 - - - - - 

Doctorat - - - - - - 6.000 6.000 - 
Doctorat (angajații UBB) în 
cazul în care se va încheia 
un act adițional la contractul 
de muncă pentru rămânerea 
în instituție pe o perioadă de 
trei ani 

- - - - - - 3.000 3.000 - 
 

Curs postuniversitar - - - - - - - - 2.400 
10. Facultatea de Litere Toate specializările 2.400 - - 2.400 - - 5.500 5.000 - 
11. Facultatea de Teatru şi 

Televiziune 
Artele Spectacolului - 
Actorie; 
Artele Spectacolului – 
Regie; 

4.500 - - - - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Teatrologie 3.000 - - - - - - - - 
Cinematografie, Fotografie, 
Media 5.500 - - - - - - - - 

Filmologie 3.000 - - - - - - - - 
Teatru, Film şi Multimedia; 
Actorie şi Regie - - - 4.500 - - - - - 

Teatru contemporan (actorie 
și teatrologie-limba 
maghiară) 

- - - 4.500 - - - - - 

Şcoala doctorală în teatru - - - - - - 5.500 5.500 - 
12. Facultatea de Drept Toate specializările 3.600 3.600 3.600 3.600 - - 5.500 5.500 1.500 
13. Facultatea de Ştiinţe 

Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 

Toate specializările 2.500 2.500 - 3.000 3.000 3.000 5.500 5.000 - 

14. Facultatea de Educaţie 
Fizică şi Sport Toate specializările 2.600 2.600 - 2.600 - - 5.500 - - 

15. Facultatea de Studii 
Europene Toate specializările 2.600 2.600 - 3.000 - - 5.500 5.500 1.500 

16. Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă 
Socială 

Toate specializările 
2.500 2.500 - 2.500 2.500 - 5.000 5.000 2.500 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

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

2.500 2.500 2.500 - - - - - - 

Administrarea Afacerilor, 
limba de predare engleză, 
licenţă - IF 

2.500 - 2.500 - - - - - - 

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

2.500 2.500 2.500 - - - - - - 

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

- - - 3.000 - 3.000 - - - 

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

- - - 3.000 - 3.000 - - - 

International Business 
Administration, limba de 
predare engleză, master - IF 

- - - 3.000 - - - - - 

Administrarea Afacerilor pe 
Piețe Emergente și 
Dezvoltate, limba de 
predare engleză, master - IF 

- - - 4.000 - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Sustainable business 
models 

- - - - - - - - 1.350 

18. Facultatea de Teologie 
Ortodoxă 

Toate specializările 2.500 - - 2.500 - - 5.500 5.000 - 

19. Facultatea de Teologie-
Greco-Catolică 

Departamentul Cluj 
-toate specializările 

2.000 - - 2.500 - - - - 150 

Departamentul Oradea 
-toate specializările 

2.000 - - 2.000 - - - - 1.500 

Departamentul Blaj 
- toate specializările 

2.000 - - 2.500 - - - - Curs 1 – 200 
Curs 2  - 650 

20. Facultatea de Teologie 
Romano-Catolică 

Teologie Romano-Catolică 
Didactică 2.200 - - - - - - - - 

Teologie Romano-Catolică 
Asistenţă socială 2.200 - - - - - - - - 

Studii religioase 2.200 - - - - - - - - 
Teologie Romano-Catolică 
Pastorală 2.200 - - - - - - - - 

Consiliere pastorală - - - 2.500 - - - - - 
Teologie, cultura şi societate - - - 2.500 - - - - - 
Teologie romano-catolică 
pastorală aplicată - - - 2.500 - - - - - 
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Nr. 
crt. 

Facultatea  
Specializarea / domeniul 

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2014/ 2015 pentru cetăţeni români, UE7, 
SEE8 şi CE9. 

Licența 
(lei) 

Continuare 
Studii 
(lei) 

Masterat 
(lei) 

Doctorat 
(lei) 

Studii 
postuniversitare 

(lei) 
IF ID IF ID4 IFR IF FF4  

Doctorat în domeniul 
teologie - - - - - - 5.500 5.000 - 

21. Facultatea de Teologie 
Reformată 

Teologie Reformatã 
Didacticã 2.000 - - - - - - - - 

Teologie Reformatã 
Asistenţã Socialã 2.000 - - - - - - - - 

Pedagogie Muzicalã 2.200 - - - - - - - - 

Master-toate specializãrile - - - 2.500 - - - - - 

Doctorat - - - - - - 5.500 5.000 - 
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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 Spatiului Economic 

European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, 
pentru anul universitar 2014/ 2015 

Învăţământ universitar 
de licenţă 

(euro/ lună)* 
Învăţământ universitar de masterat 

(euro/ lună)* 
Învăţământ universitar de 

doctorat 
(euro/ lună)* 

IF ID IF ID10 IFR IF FF11 

1. Facultatea de Matematică şi Informatică 300 - 300 - - 300 300 
2. Facultatea de Fizică 270 - 270 - - 290 290 
3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 270 - 270 - - 290 290 
4. Facultatea de Biologie şi Geologie 270 - 270 270 270 290 290 
5. Facultatea de Geografie 270 270 270 - 270 290 290 
6. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 270  - 270 - 270 290 290 
7. Facultatea de Istorie şi Filosofie 220 220 220 220 220 250 240 
8. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 

Educaţiei 
220 220 220 - - 240 240 

9. Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării 
Toate specializările 270 270 270 270 270 340 340 

10. Facultatea de Litere - toate specializările 
- an pregătitor 

220 
220 

- 
- 

230 
- 

- - 240 
 

240 
 

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

750 - 750 - - 770 770 

Facultatea de Teatru şi Televiziune, 
domeniul cinematografie şi media 

950 - - - - - - 

                                                           
10

 ID Master pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare 
11

 FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare 
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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 Spatiului Economic 

European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, 
pentru anul universitar 2014/ 2015 

Învăţământ universitar 
de licenţă 

(euro/ lună)* 
Învăţământ universitar de masterat 

(euro/ lună)* 
Învăţământ universitar de 

doctorat 
(euro/ lună)* 

IF ID IF ID10 IFR IF FF11 

12. Facultatea de Drept 250 - 250 - - 250 250 

13. Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor 300 300 300 300 300 300 300 

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 300 - 300 - - 325 - 
15. Facultatea de Studii Europene 270 270 - - - 340 340 

Master: Diplomație culturală și relații 
internaționale 

- - 600 - - - - 

Master: Diplomație culturală și economie 
globală în limba engleză 

- - 600 - - - - 

celelalte specializări master - - 270 - - - - 
16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 

Socială 
220 220 220 - - 240 240 

17. Facultatea de Business 270 270 270 - 270 - - 
18. Facultatea de Teologie Ortodoxă 220 - 220 - - 240 240 
19. Facultatea de Teologie Greco-Catolică 220 - 220 - - - - 
20. Facultatea de Teologie Romano-Catolică 220 - 220 - - 300 300 
21. Facultatea de Teologie Reformată 220 - 250 - - 300 300 
 

* Taxa va fi încasată în lei, la cursul de referință BNR valabil pentru ziua în care se face plata 
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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 2014 / 2015. 

Examenul de licenţă 
(lei) 

Susținerea disertaţie 
(lei) 

Susținerea tezei de 
doctorat 

(lei) 
IF ID IF ID12 IFR IF şi FF13 

1. Facultatea de 
Matematică şi Informatică 1.500 - 1.500 - - 5.000 

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 - - 5.000 
6. Facultatea de Ştiinţa şi 

Ingineria Mediului 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

7. Facultatea de Istorie şi 
Filosofie 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 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

10. Facultatea de Litere 1.000 1.000 1.000 - - 5.000 

                                                           
12

 ID Master  pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare 
13

 FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare. 
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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 2014 / 2015. 

Examenul de licenţă 
(lei) 

Susținerea disertaţie 
(lei) 

Susținerea tezei de 
doctorat 

(lei) 
IF ID IF ID12 IFR IF şi FF13 

11. Facultatea de Teatru şi 
Televiziune 

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 1.050 1.050 1.050 1.050 - 5.200 

15. Facultatea de Studii 
Europene 

1.000 1.000 1.000 - - 5.000 

16. Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială 

1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000 

17. Facultatea de Business 1.250 1.250 1.500 1.500 1.500 - 
18. Facultatea de Teologie 

Ortodoxă 
1.000 - 1.000 - - 5.000 

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

1.500 - 1.500 - - - 

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

1.500 - 1.500 - - - 
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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 2014 / 2015. 

Examenul de licenţă 
(lei) 

Susținerea disertaţie 
(lei) 

Susținerea tezei de 
doctorat 

(lei) 
IF ID IF ID12 IFR IF şi FF13 

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

1.500 - 1.500 - - - 

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

21. Facultatea de Teologie 
Reformată 1.000 - 1.000 - - 5.000 
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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 2014 / 2015 

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 500 1.500 
4. Facultatea de Biologie şi Geologie 270 540 
5. Facultatea de Geografie 1.000 1.500 
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 220 440 
9. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale 

Comunicării 
270 1.200 

10. Facultatea de Litere 400 440 
11. Facultatea de Teatru şi Televiziune, domeniul teatru  750 1.500 

Facultatea de Teatru şi Televiziune, 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 250 540 
15. Facultatea de Studii Europene, 

master: Diplomație culturală și relații internaționale / 
economie globală (în lb. en.) 

600  
 (se include în taxa de școlarizare) 

- 
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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 2014 / 2015 

Examenul de licenţă,susținerea disertaţie 
(euro)* 

Susținerea tezei de doctorat 
(euro)* 

celelalte specializări 500 1.200 
16. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 220 440 
17. Facultatea de Business 1.000 - 
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 300 1.250 
 

* Taxa va fi încasată în lei, la cursul de referință BNR valabil pentru ziua în care se face plata 
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Anexa nr. 7. 
Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora 

pentru anul universitar 2014 / 2015 

 
 
 
 
 
 

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 
aceleaşi 
facultăţi. 

 

...specializare 
din domeniu 

diferit  în 
cadrul 

aceleaşi 
facultăţi. 

 

...specializa-re 
din acelaşi 

domeniu, dar 
la facultate 

diferită. 
 

....specializare 
din domeniu 

diferit, la 
facultate 
diferită. 

 

....specializa-
re din alt 
domeniu 

fundamental, 
în cadrul 
aceleaşi 
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 
Matematică şi 
Informatică 
* doar pentru 
absolvenții 
facultății 
(la specializările 
de la nivel 
masterat nu se 
acordă reduceri) 

Matematică; 
Matematică 
Informatică 

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

Informatică 30% 2.100 25% 2.250 - - - - - - 25% 2.250 50%* 1.500* 
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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% 1.250 50% 1.250 50% 1.250 50% 1.250 50% 1.250 50% 1.250 50% 1.250 

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% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 

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 
Filosofie 

Toate specializările 50% 1.100 50% 1.100 50% 1.100 40% 1.320 50% 1.100 40% 1.320 50% 1.100 

Facultatea de 
Psihologie şi 
Ştiinţe ale 
Educaţiei 

Toate specializările - - - - - - - - - - - - - - 

Facultatea de 
Ştiinţe Ştiinţe Politice - - 25% 

25%* 
1.950 
1.950* 25% 1.950 25% 1.950 25% 

25%* 
1.950 
1.950* 25% 1.950 - - 
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Politice, 
Administrative 
şi ale 
Comunicării 

Administraţie 
Publică - - 25% 

25%* 
1.950 
1.950* 25% 1.950 25% 1.950 25% 

25%* 
1.950 
1.950* 25% 1.950 - - 

Comunicare şi 
relaţii publice 

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 25%*

* 2.250** 

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 25%*

* 2.250** 

Publicitate 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 - - 

Servicii şi politici de 
sănătate publică - - 25% 

25%* 
2.100 
2.100* 25% 2.100 25% 2.100 25% 

25%* 
2.100 
2.100* 25% 2.100 - - 

În primul caz se aplică reducerea în cazul în care prima specializare este in regim bugetat în cadrul UBB şi a doua specializare în regim cu taxă  
*In cazul in care la ambele specializări sunt înscrişi în regim cu taxa la FSPAC 
** Pentru liniile maghiară şi germană, doar pentru absolvenţii Facultăţii de Litere 

Facultatea de 
Litere Toate specializările 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 25% 1.800 - - 

Facultatea de 
Teatru şi 
Televiziune 

Actorie 40% 2.700 40% 2.700 25% 3.375 15% 3.825 - - 15% 3.825 15% 3.825 

Regie 40% 2.700 40% 2.700 25% 3.375 15% 3.825 - - 15% 3.825 15% 3.825 

Teatrologie 40% 1.800 40% 1.800 25% 2.250 15% 2.550 - - 15% 2.550 15% 2.550 

Cinematografie, 
fotografie, media 40% 3.300 40% 3.300 25% 4.125 15% 4.675 - - 15% 4.675 15% 4.675 

58



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

Filmologie 40% 1.800 40% 1.800 25% 2.250 15% 2.550 - - 15% 2.550 15% 2.550 

Facultatea de 
Drept Toate specializările - - - - - - - - - - - - - - 

Facultatea de 
Ştiinţe 
Economice şi 
Gestiunea 
Afacerilor 

Toate specializările 50% 1.250 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 50% 1.250 25% 1.875 25% 1.875 

Facultatea de 
Educaţie 
Fizică şi Sport 

Pentru 
studenţii 
care la 
ambele 
specializări 
sunt la taxă 

Anii II 
şi III 30% 1.750 30% 1.750 - - 15% 2.125 30% 1.750 15% 2.125 

25 %  = 1.875  lei 
pt.absolvenţii FEFS 
 
15 %  = 2.125 lei 
pentru ceilalţi 
absolvenţi UBB 

Anul I 30% 1.820 30% 1.820 - - 15% 2.210 30% 1.820 15% 2.210 

25 %  = 1.950  lei 
 pt. absolvenţii 
FEFS 
 
15 %  = 2.210 lei 
pentru ceilalţi 
absolvenţi UBB 

Facultatea de 
Studii 
Europene 

Toate specializările 25% 1.950 25% 1.950 25% 1.950 25% 1.950 25% 1.950 25% 1.950 25% 1.950 

Facultatea de 
Sociologie şi Sociologie 50% 1.250 40% 1.500 40% 1.500 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 
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Asistenţă 
Socială 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 

Asistenta Sociala - - 40% 1.500 40% 1.500 25% 1.875 - - 25% 1.875 25% 1.875 

Facultatea de 
Business Toate specializările 

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

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 

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 

Teologie Rom-Cat. 
Asistenţă socială 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 
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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 

Teol.Ref. Didactică 
50% 1.000 50% 1.000 20% 1.600 20% 1.600 50% 1.000 20% 1.600 20% 1.600 

Teol.Ref-As.Socială 
50% 1.000 50% 1.000 20% 1.600 20% 1.600 50% 1.000 20% 1.600 20% 1.600 

Pedag. Muzicală 
50% 1.100 50% 1.100 20% 1.760 20% 1.760 50% 1.100 20% 1.760 20% 1.760 
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Anexa nr. 8. 
Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora 

pentru anul universitar 2014 / 2015 

 
 
 
 
 
 

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 aceleaşi 
facultăţi. 

 

...specializare 
din domeniu 

diferit  în cadrul 
aceleaşi 
facultăţi. 

 

...specializare 
din acelaşi 

domeniu, dar 
la facultate 

diferită. 
 

....specializare 
din domeniu 

diferit, la 
facultate 
diferită. 

 

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

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 

Stiinţe Politice, 
Administrative şi 
ale Comunicării 

Masterate 
cu taxa de 2.800 

25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

25% 
 

2.100 
 

25% 2.100 25% 
25%* 

2.100 
2.100* 

25% 2.100 - - 

Masterate 
cu taxa de 3.000 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 
 

1.950 
 

25% 2.250 25% 
25%* 

2.250 
2.250* 

25% 2.250 - - 

Masterate 
cu taxa de 3.200 

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 
 

- - 

Masterate 
cu taxa de 3.500 

25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

25% 
 

2.625 
 

25% 
 

2.625 
 

25% 
25%* 

2.625 
2.625* 

25% 
 

2.625 
 

  

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

 

62



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTOTAT 

Anexa nr. 9. 

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 
Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, 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, 
Acad. prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop 

63



 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

RECTORAT 

Anexă la Hotărârea Senatului nr.7.926 din 7 aprilie 2014 

 
 

Taxele (tarifele) universitare valabile pentru anul universitar 2014-2015 
 

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 
100 lei 23% 77% 

2.  Reînmatriculări pentru studenţii Universităţii 

noastre exmatriculaţi în anii precedenţi care au 

primit aprobare pentru reînmatriculare 

200 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.  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% - 

5.  Transferul studenţilor-doctoranzi de la 
U.B.B. la alte instituţii (excepţie: în cazul 

decesului sau transferului conducătorului de 

doctorat, probleme majore de sănătate ale 

acestuia) 

500 lei 100% - 

6.  Intârzieri la plata taxei de şcolarizare 0,04% /zi/ 
întârziere, 
conform 

contractului de 
şcolarizare 

23% 77% 

7.  Aprobare de transfer către alte instituţii, 

inclusiv eliberarea documentelor aferente 
(pentru studenții UBB) 

500 lei 23% 77% 

8.  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 
scolarizare/60 

de credite 
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Nr. 
crt. Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 
(tarifelor)  UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 
9.  Evaluarile de diferenţă şi pentru disciplinele 

nepromovate din anii anteriori pentru 
studenţii străini pe cont propriu valutar 

100 euro/ 
examen 

23% 77% 

10.  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 
11.  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 
12.  Colocviu la disciplina obligatorie necreditată 

din curricula de licenţă (Educație Fizică, etc.) 

la a doua înscriere în contractul de studiu 

100 lei 23% 77% 

13.  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% 

14.  Stocarea şi păstrarea atât a dosarelor de 

concurs cât şi a dosarelor absolvenţilor 

(diplomelor de Bacalaureat în original) peste 
data de 15 decembrie: 
a) pentru primii 2 ani de stocare; 
b) peste 2 ani. 

 
 
 
 

60 lei 
200 lei 

 
 
 
 

23% 
23% 

 
 
 
 

77% 
77% 

15.  Taxă stocare certificate definitivat, grad did. II, 
grad did. I, modul pedagogic, atestat echivalare 
studii de scurtă durată cu ciclul I nivel licentă 

pentru fiecare an de întârziere, începând cu data 
de 1 septembrie a fiecărui an. 

25 lei/ an 23% 77% 
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Nr. 
crt. Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 
(tarifelor)  UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 
16.  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% 

17.  Testarea şi eliberarea de certificate privind 
competenţa lingvistică (Alpha, Lingua, CIL) 

- pentru studenţii şi angajaţii U.B.B 
- pentru persoane din afara U.B.B 

 
 

60 lei 
120 lei 

 
 

23% 
23% 

 
 

77% 
77% 

18.  Testarea pentru studenţii străini a 

cunoştinţelor de limba româna şi străină şi 

eliberarea atestatului 

100 euro 23% 77% 

19.  Echivalări diferite certificate lingvistice sau 

acte de studii 
10 lei 23% 77% 

20.  Taxă procesare colocviu admitere la grad 

didactic I (toate etapele cumulate pe parcursul 
celor doi ani) 

300 lei 23% 77% 

21.  Taxă procesare dosare, grad didactic II ș.a. 150 lei 23% 77% 

22.  Valoarea unui credit la DPPD  nivel I și II 

(postuniversitar) 
35 lei 23% 77% 

23.  Valoarea unui credit la DPPD nivel I pentru 
studenți 

27 lei 23% 77% 

24.  Taxă verificare documente arhivate care 

atestă parcurgerea disciplinelor din Modulul 
Pedagogic pentru promoțiile vechi  

100 lei 
 

23% 77% 

25.  Taxă verificare situație școlară pentru 

disciplinele din modulul pedagogic, nivel I şi 

II pentru absolvenţii UBB (la cerere) 

30 lei 23% 77% 

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

27.  Taxă eliberare atestate şi certificate Programe 
Magister I, II şi Program Perfectionare pentru 
Directori şi Inspectori 

20 lei 23% 77% 

28.  a) Taxă eliberare documente justificative 

(adeverinţă note, certificate prezenţă la examen, 
colocviu, certificate înscriere la programele de 
formare iniţială şi continuă, adeverinţe 

0 lei 
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Nr. 
crt. Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 
(tarifelor)  UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 
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) 

 
30 lei 

 
23% 

 
77% 

29.  Taxă eliberare adeverinţe pentru cadrele 

didactice din învăţământul preuniversitar 

(adeverinţă participare programe formare 
continuă, colocviu, coordonare practică 

pedagogică) ş.a. 

30 lei   

30.  Taxă eliberare atestat echivalare studii de 

scurtă durată cu ciclul I nivel licență (O. M. 

5553/2011) 

50 lei 23% 77% 

31. 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 
scolarizare/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 urgenţă 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 modul pedagogic 
împreună cu foaia matricolă (ca anexă)  
b) Eliberare în regim de urgenţă a certificatului de 
modul pedagogic împreună cu foaia matricolă (ca 

anexă)  

0 lei 
 

50 lei 

 
 

23% 

 
 

77% 
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Nr. 
crt. Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 
(tarifelor) UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 
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) duplicate foi matricole (anexă la Diplomă) 

sau suplimente la diplomă; 
h) duplicate foi matricole pentru modulul 

pedagogic; 
i) duplicat după atestate de formare continuă 
j) duplicate pentru alte acte solicitate de 

studenţi. 

 
10 lei 
10 lei 
10 lei 
150 lei 

 
 

50 lei 
 

200 lei 
100 lei 

 
50 lei 

 
50 lei 

 
50 lei 

 
23% 
23% 
23% 
23% 

 
 

23% 
 

100% 
23% 

 
23% 

 
23% 

 
23% 

 
77% 
77% 
77% 
77% 

 
 

77% 
 
- 

77% 
 

77% 
 

77% 
 

77% 
7.  Acte solicitate pentru candidaturi la burse în 

străinătate, inclusiv adeverinţe pentru obţinerea 

vizelor prin U.B.B.: 
a) studenţi-doctoranzi angajaţi ai U.B.B. şi 

studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă 
b) studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai 

U.B.B. și nici bugetați, cu frecvență 

 
 
 

50 lei 
 

100 lei 

 
 
 

100% 
 

100% 

 
 
 
- 
 
- 

8.  Acte solicitate pentru candidaturi la burse în 
străinătate, (altele decât cele oferite de U.B.B.) 
inclusiv pentru obţinerea vizelor, precum şi pentru 

alte scopuri personale: 
a) studenţi-doctoranzi angajaţi ai U.B.B. şi 

studenţi-doctoranzi bugetaţi, cu frecvenţă 
b) studenţi-doctoranzi care nu sunt angajaţi ai 

U.B.B. 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-

0 lei 
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Nr. 
crt. Tipuri de taxe 

Nivelul taxelor 
(tarifelor) UBB 

Facultăți/ 
Centre*/ 

DPPD 
Bolyai» - studenţi (cu excepţia bursierilor Socrates, 

Erasmus şi a acordurilor U.B.B. - 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 U.B.B. - 
care nu se taxează) 

 
 

10 lei/ an de 
studiu/duplicat 

 
 

23% 

 
 

77% 

10.  a) Situaţie şcolară solicitată de studenţi înainte de 

eliberarea suplimentului la diplomă (pentru absolvenții 

fără diplomă) 
b) Duplicat a 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 a 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) 

0 lei 
 
 
 

10 lei/ an de 
studiu 

 
 
 
 

23% 

 
 
 
 

77% 

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

 
20 lei/pag 
0,5 lei/pag 

 
23% 
23% 

 
77% 
77% 
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Nr. 
crt. 

Tipuri de taxe Nivelul taxelor 
(tarifelor) 

UBB 

CIL / 
Centrul 
Lingua, 
Alpha* 

traducere) 
2. Autentificare copii acte de studii 15 lei/ set 100 % - 
3. Traduceri  (din limba română într-o limbă 

străină) 
45 lei/pagină 23% 77% 

4. Traduceri  (dintr-o limbă străină în limba 

română) 
40 lei/pagină 23% 77% 

5. Corecturi, revizuiri (texte în limba română) 20 lei/pagină 23% 77% 
6. Corecturi, revizuiri (texte în limbă străină) 25 lei/pagină 23% 77% 
7. Consultanță 60 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 a 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.  Alte adeverinţe care să ateste diferite aspecte din perioada 

şcolarizării (exmatriculări pe motive politice, bursieri ai 

Consiliilor Populare, etc.)¹ 

60 lei 23%  77%  

  4.  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), 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. 
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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 U.B.B.  
 ▪ pentru persoane din afara U.B.B. 

 
25 lei 
50 lei 

 
23% 
23% 

 
77% 
77% 

2.  POST DIDACTIC AUXILIAR 
 ▪ pentru personalul U.B.B.  
 ▪ pentru persoane din afara U.B.B. 

 
25 lei 
50 lei 

 

 
23% 
23% 

 
77% 
77% 

3.  POST NEDIDACTIC 
 ▪ pentru personalul U.B.B.  
 ▪ pentru persoane din afara U.B.B. 

 
25 lei 
50 lei 

 
23% 
23% 

 
77% 
77% 

4.  Taxă de legalizare a copiilor de documente pentru 

concursurile didactice 
5 lei/document 100% - 

 
 
Menţiuni: 
1. Plăţile se fac la oficiile poştale, prin mandat poştal, în contul IBAN 
RO76TREZ216504601X007224 deschis la B.N. Trezoreria Cluj sau la secretariatul facultăţilor, în 
numerar sau cu card bancar. In 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: RO19TREZ2165003XXX006747, 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. În cazul tarifelor în Euro sau altă valută, încasarea de la rezidenți se face în lei, la cursul BNR 
din ziua plății.4esdx 
 
4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârile anterioare privind aceste 
categorii de taxe. 
 
5. Fondurile rezultate din taxe vor fi utilizate potrivit reglementărilor în vigoare. 
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Anexă la Hotărârea Senatului nr.7.926 din 7 aprilie 2014 

 
Taxele (tarifele) administrative, tarifele de cazare şi închiriere spaţii pentru anul universitar 2014/2015 

1. Cămine studenţeşti 

 

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 

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 

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

- - - - - - 60 - 70 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 

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