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Anexă la Hotărârea Senatului nr. 3.004/16.02.2015 

 

Taxele (tarifele) practicate de centre şi institute  

din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2015-2016 

 

UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

INSTITUTUL 

LIMBII ROMÂNE 

CA LIMBĂ 

EUROPEANĂ 

Cursuri de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină include costul 

activităţilor 

didactice şi al 

tuturor 

activităţilor 

culturale 

organizate în 

aceea perioadă 

(o săptămână) 

1-2 participanți 500 Euro 

3-6 participanți 335 Euro 

7-9 participanți 270 Euro 

9-12 participanți 225 Euro 

Cursuri de Limba Română în regim special 

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

b) 2 persoane/grupă 75 lei/oră/persoană  

c) 3-5persoane/grupă 65 lei/oră/persoană  

Module de limbă română, în grupe mai mari (peste 6 persoane) 

Modul de 30 de ore 400 lei/ persoană/ 

modul 

 

Modul de 60 de ore 600 lei/ persoană/ 

modul 

 

Modul de 120 de ore 1.000 lei/ persoană/ 

modul 

 

Modul de 240 de ore 1.400 lei/ persoană/ 

modul 

 

Şcoala de Vară  Romania and Central 

Europe summer study program 

1.405 Euro include costul 

cursurilor de lb. 

română şi al 

conferinţelor de 

după-masa, 

activităţile 

complementare, 

cazarea în 

cameră dublă, 

mesele şi 

cheltuilelile cu 

transportul în 

cele 2 excursii 

complementare: 

Bucureşti-

Constanţa-Bran-

Sighişoara-Cluj-
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

Napoca şi Cluj-

Napoca-

Budapesta-

Viena-Praga-

Budapesta-Cluj-

Napoca). (3 

săptămâni) 

LIRO, Tabăra de vară pentru copii şi adolescenţi - 2 săptămâni de 

activitate 

- însoţitorilor de 

grup li se va 

acorda gratuitate 

cu aprobarea 

directorului ILR-

LE 

- cu cazare şi masă:  725 Euro 

- fără cazare şi masă:  485 Euro 

CENTRUL DE 

LIMBI MODERNE 

ALHPA 

Cursuri de limbi străine modul de 30 de 

ore 

a) individual 85 lei/oră/persoană  

b) 2 persoane 45 lei/oră/persoană  

c) 3- 4 persoane 30 lei/oră/persoană  

d) 5 – 8 persoane 20 lei/oră/persoană  

e) 9 – 12 persoane 15 lei/oră/persoană  

Certificate de Competenţă Lingvistică 

a)  pentru studenţii şi personalul UBB 60 lei  

b)  pentru solicitanţii din afara UBB 120 lei  

c) taxă de re-evaluare lucrare test Alpha 

(contestaţie) 

25 lei  

Echivalări certificate lingvistice sau acte 

de studii 

10 lei  

Eliberare certificate lingvistice în regim de 

urgenţă (48 de ore) 

+ 50% din taxa de 

certificat 

 

Duplicate 50 lei  

Ghidul candidatului la limba engleză 15 lei/buc  

Ghidul candidatului la limba franceză/ 

germană/ italiană/ spaniolă/ rusă 

10 lei/buc  

Taxa de înscriere la cursuri Alpha  10 lei include testul de 

plasare 

CENTRUL LINGUA 

PENTRU 

DEZVOLTAREA ȘI 

PERFECŢIONAREA 

COMUNICĂRII ÎN 

SFERA PUBLICĂ 

Cursuri modul standard  

a) pachet complet de cursuri de pregătire 

pentru examene internationale (CAE, 

FCE, BEC HIGHER) 

990 lei / cursant 90 ore 

b) pachet complet de cursuri de pregătire 

pentru examene internaţionale (DELF, 

DALF, DFA1, DFA2, CELI, IT, DELE, 

ZD) 

890 lei / cursant   70 ore 

c) modul cursuri – limbaj general/afaceri 690 lei / cursant  50 ore 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

(limba engleză) 

d) modul cursuri – limbaj general/afaceri 

(limbile germană, franceză, spaniolă, 

italiană, română pentru stăini) 

450 lei/cursant 30 ore 

Cursuri în regim special  

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

b) 2 persoane/grupă 75 lei/oră/persoană  

c) 3 persoane/grupă 65 lei/oră/persoană  

d) 4 – 6 persoane/grupă 45 lei/oră/persoană  

e) 7 – 9 persoane/grupă 35 lei/oră/persoană  

f) minim 10 persoane/grupă 15 lei/oră/persoană  

Traduceri (scrise) 

a) traduceri din limba română într-o limbă 

străină 

45 lei/ pagină   

b) traduceri dintr-o limbă străină în limba 

română 

40 lei/ pagină   

Atestate de competenţă lingvistică 

a)  pentru studenţi şi personal UBB 60 lei  

b)  pentru solicitanţi din afara UBB 120 lei  

Echivalări certificate lingvistice sau acte 

de studii 

10 lei  

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

Eliberări duplicate pentru certificate de 

competenţă lingvistică 

50 lei  

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

Școala de vară Internațională a 

Centrului Lingua: Romanian and 

Cultural Studies in East-Central Europe- 

cursuri de vară de 21 zile 

1.600 euro  include: cursuri, 

conferințe, 

ateliere, 2 mese 

pe zi, cameră cu 

ocupare dublă, 

excursii interne 

(2 zile 

Maramureş, 1 zi 

Turda) & 

transport 

excursie externă 

(5 zile Cluj – 

Budapesta – 

Viena – Praga – 

Cluj) 

Centrul pentru 

Industriile Limbii 

(CIL) 
Mențiune: 

calculul se face la CIL şi 

se transmite printr-o 

Servicii lingvistice profesionale de specialitate: redactare,  prelucrare terminologică 

şi traducere generală şi  specializată, servicii profesionale de interpretariat de 

conferinţă 

a) traducere dintr-o limbă străină în limba 

română* 

8 euro** / pagină 

standard*** 

* se asigură 

revizie, 

corectură, b) traducere din limba română într-o limbă 10 euro** / pagină 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 
adresă Serviciului 

Financiar în vederea 

încasării. 

străină standard*** colaţionare, 

tehnoredactare 

standard; 

**cu plata în lei 

la cursul zilei în 

din data 

contractării 

lucrării; 

***pagina 

standard : 1500 

caractere (fără 

spaţii). 

c) traducere dintr-o limbă străină în altă 

limbă străină 

12 euro** / pagină 

standard*** 

d) traducere acte de studii Începând de la 20 lei 

/ pagină  

 

e) transcriere şi traducere de înregistrări 

audio şi video 

0,03 euro** / cuvânt  pentru persone 

fizice sau 

juridice 

partenere LMA. 
f) localizare 0,03 euro** / cuvânt 

g) subtitrare 0,03 euro** / cuvânt 

h) glosare/vocabulare plurilingve de 

specialitate 

12 euro** / pagină 

standard*** 

i) cercetare terminologică 8 euro** / pagină 

standard*** 

j) Relectură, revizie, corectură, adaptare și 

tehnoredactare 

5 euro** / pagină 

standard*** 

Servicii profesionale de interpretariat de conferinţă: traducere simultană (la cască) 

și traducere consecutivă 

a) pentru un program de lucru de până la 8 

ore 

Începând de la 400 

lei/zi sau 50 lei / oră 

 

b) pentru un program de lucru de peste 8 

ore 

700 lei / oră  

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

multiprofesională multilingvă oferite exclusiv pentru profilul specializării universitare 

LMA) 

a) modul de durată variabilă şi parcurs 

personalizat  

50 lei / oră tarif individual 

pentru 1 – 3 

persoane 

30 lei/ oră tarif individual 

pentru 4  – 5 

persoane 

b) modul de 40 de ore PIL  500 lei / modul PIL (Practică 

Intensivă a 

Limbii) 

c) modul de 20 de ore PIL 250 lei/ modul PIL (Practică 

Intensivă a 

Limbii) 

d) modulul PIL personalizat (A LA 15 lei/oră PIL (Practică 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

CARTE)  Intensivă a 

Limbii) 

e) modul de Limba D (sau altele): 168 ore/ 

an 

1.000 lei / an grupă de 

minimum 10 

persoane 

f) Cursuri acreditate de forţele de muncă 

sau în colaborare cu companii/instituții 

partenere profesionale ale CIL/LMA 

22 lei /oră/cursant * Cursul poate să 

se desfăşoare 

dacă se formează 

grupe a cel puţin 

10 cursanţi; 

cursul se poate 

desfăşura şi cu 

un număr mai 

mic de cursanţi 

dacă aceştia îşi 

asumă diferenţa 

de taxă. 

* Sau cum se 

negociază cu 

instituția 

parteneră, daca 

se convine 

asupra unor 

servicii 

reciproce, sau 

sprijin tehnic, 

logistic etc, 

tariful poate fi 

mai mic  

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

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

vigoare pentru același tip de servicii de la Facultatea de Litere) 

a) Testări de nivel (plasament) pentru 

plasarea într-o grupă compatibilă și 

omogenă pentru elevi și studenții LMA  

30 lei  

b) Testări de nivel (plasament) pentru 

plasarea într-o grupă compatibilă și 

omogenă pentru adulți  

60 lei  

c) Testarea şi certificarea nivelului de 

competenţa lingvistică pentru admitere la  

120 lei Test bilingv cu o 

componentă 

scrisă și una 

orală. Se planifică 

periodic, pe toată 

durata anului 

universitar.  

d) Teste BULATS pentru copii, 

adolescenți și adulți sau diferite teste 

80 euro/test – pentru 

elevi și studenți* 

*cu plata în lei la 

cursul zilei 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

ocupaționale (franceză, engleză, germană, 

spaniolă, italiană, rusă) în parteneriat cu 

institutele culturale străine partenere 

LMA. 

100 euro/test-pentru 

adulți* 

e) Atestat de participare la cursuri CIL 50 lei Se poate elibera 

oricând, la 

cererea 

cursantului, pe 

durata cursului 

sau la încheierea 

acestuia și 

certifică numărul 

de ore parcurse si, 

dacă este cazul, 

numărul de 

credite acumulate 

INSTITUTUL DE 

LIMBĂ ŞI 

CULTURĂ 

GERMANĂ 

(IDLF) 

Curs de limba germană 200 lei/an  

Traduceri scrise în și din limba germană, 

în combinație cu limbile română, maghiară 

și engleză 

40 lei/pagină  

INSTITUTUL 

CONFUCIUS 
Toate cursurile sunt 

gratuite pentru angajații 

UBB și studenții UBB 

beneficiază de o reducere 

de 50% 

Curs de limba chineză + permis 

bibliotecă 

100 lei / semestru - 14 întâlniri 

Curs de caligrafie+materiale 100 lei / semestru - 10 întâlniri 

Curs de arte marţiale: Tai Chi  100 lei /semestru - 10 întâlniri 

CENTRUL 

CULTURAL 

COREEAN 

Curs de limba coreeană  80 lei / semestru / 

participant 

Notă: taxa se 

aplică doar 

cursanților din 

afara UBB. 

Pentru studenții 

UBB cursul 

funcționează în 

regim de curs 

facultativ. 

CENTRUL 

CULTURAL 

BRAZILIAN ”Casa 

do Brasil” 

Curs de limbă portugheză braziliană 200 lei/an  

Curs de cultură și civilizație braziliană 200 lei/an  

Curs de limbă spaniolă 200 lei/an  

Taxă acces bibliotecă - Biblioteca de 

Studii Latino-Americane (BSLA) 

15 lei/permis  

CENTRUL 

ORIENTALIA 

Curs de limbi clasice si orientale 350 lei  

Examen 150 lei (cei care sustin 

numai examen, 

fără curs) 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

CENTRUL DE 

TRAINING 

PENTRU TURISM 

Modul de formare profesională  

a) Agent turism / Ghid  

9 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni 

practică) 

1.500 lei Calificare – nivel 

3 (1080 ore) 

b)  Manager în activitatea de turism 

9 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni 

practică) 

1.800 lei Perfecţionare – 

studii superioare 

(720 ore) 

c) Administrator pensiune turistică 

4 luni (3 luni pregătire teoretică + 1 lună 

practică) 

1.000 lei Calificare – nivel 

2 (720 ore) 

d) Tehnician în hotelărie (Recepţioner, 

Consierge)  
9 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni 

practică) 

1.500 lei Calificare – nivel 

3 (1080 ore) 

e) Ghid naţional de turism  - 2 săptămâni 500 lei Specializare – 

(156 ore) 

f) Formator - 2 săptămâni 450 lei Perfecţionare - 

studii superioare 

(90 ore) 

g) Certificate/Atestate de 

competență lingvistică 

LCCI 

English for 

Tourism 

200 lei Level 

1 

Written 

200 lei Speaking 

250 lei Level 

2 

Written 

250 lei Speaking 

CENTRUL 

PALESTRA 

Formare profesionala (Maseur nivel 

specializare) 

1.800 lei / curs preţ întreg 

1.200 lei / curs preţ redus pentru 

studenţi 

Şcoala de vară 180 lei / săptămână abonament 

săptămânal 

CLINICA 

UNIVERSITARĂ DE 

PSIHOLOGIE 

„Babeş-Bolyai 

PsyTech” 

Diagnostic și evaluare clinică 

 

140 lei /evaluare/ 

persoană 

Pentru studentii 

UBB taxele 

pentru serviciile 

psihologice 

(consiliere / 

psihoterapie) se 

reduc cu 50%; 

studentii UBB 

pot fi complet 

scutiti de taxe 

pentru aceste 

servicii daca cer 

acest lucru 

explicit Clinicii, 

argumentand clar 

lipsa resurselor 

financiare 

Consiliere psihologică 

individuală/coaching/consiliere genetică 

 

60 lei / şedinţă/ 

persoană 

Consiliere psihologică de 

grup/coaching/consiliere genetică 

 

30 lei / şedinţă/ 

persoană  

Psihoterapie individuală 

 

80 lei / şedinţă/ 

persoană 

Psihoterapie de grup 

 

40 lei / şedinţă/ 

persoană  

In unele studii clinice psihologice derulate in cadrul Clinicii, în care se oferă gratuit 
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UNITATEA SERVICIUL OFERIT TAXA OBSERVAŢII 

servicii de psihologie, angajatii UBB, familiile acestora si studentii UBB vor avea un 

acces preferențial. 

FACULTATEA DE 

TEATRU ȘI 

TELEVIZIUNE 

Pregătire pentru admitere 

Artele Spectacolului - Actorie 30 lei / şedinţă  

Artele Spectacolului – Regie  30 lei / şedinţă  

Cinematografie, Fotografie, Media 40 lei / şedinţă  

Taxă participare workshop-uri 

Taxă participare workshop-uri 100 lei Pentru studenții 

UBB (fac 

excepție 

studenții 

Facultății de 

Teatru și 

Televiziune) 

Taxă participare workshop-uri 200 lei  pentru alte 

categorii de 

persoane 

Închiriere echipamente audio-video 

a) Camere video  

Panasonic P2 560 lei/zi,  

70 lei/oră 

 

Sony NX5 

 

280 lei/zi, 

35 lei/oră 

 

FX1 120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

b) Stative video   

Stative CARTONI 160 lei/zi, 

20 lei/oră 

 

Stative MANFROTTO 120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Stative VINTEN 120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

c) Lumini 

Lampă P2 40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Trusă lumini DEDO 120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Kinoflo cu 4 tuburi 160 lei/zi, 

20 lei/oră 

 

Proiector ARRI 800 w 80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Kit 3x COSMOLIGHT 800W 80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Stative lumini 40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

d) Traveling 
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Traveling sina curba 
40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Dolly platforma Traveling 

240 lei/zi, 

30 lei/oră 

 

Slider 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Kit macara (10 m) 

1.600 lei/zi, 

200 lei/oră 

 

Steady-cam profesional 

640 lei/zi, 

80 lei/oră 

 

e) Aparate foto 

Canon 5D MkII 

240 lei/zi, 

30 lei/oră 

 

Canon 7D 

200 lei/zi, 

25 lei/oră 

 

f) Obiective foto 

Canon 24-70 f/2.8 II L USM 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Canon EF 50mm f/1.4 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Canon EF 35mm f/1.4 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Canon EF 24mm f/1.4 USM 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Canon EF 85mm f/1.4 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Canon EF 70-200mm f/1.4 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

g) Microfoane 

Seinheiser G2 Lavaliera 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Boom + prajina 

160 lei/zi, 

20 lei/oră 

 

Microfon AKG cardio/hipercardio 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Microfon AKG CBL99 omnidirectional 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

h) Accesorii 

Acumulatori Anton Bauer 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Mate Box 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Follow Focus 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Husa Ploaie P2 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

http://www.bivolul.ro/inchirieri/travelling/dolly-platforma
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Monitor Kroma 9inch 

120 lei/zi, 

15 lei/oră 

 

Blenda 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

i) Carduri 

Card CF 32G 

40 lei/zi, 

5 lei/oră 

 

Card CF 64G 

80 lei/zi, 

10 lei/oră 

 

Card P2 32G 

240 lei/zi, 

30 lei/oră 

 

Card P2 64G 

320 lei/zi, 

40 lei/oră 

 

Card Memory Stick PRO-HG Duo 32G 

160 lei/zi, 

20 lei/oră 

 

j) Mixere 

Masa de mixaj (Datavideo SE 900) SD și 

HD 

1.200 lei/zi, 

150 lei/oră 

 

Mixer audio *Yamaha 01V96 Digital 

400 lei/zi, 

50 lei/oră 

 

k) Servicii specializate 

Asistență tehnică video 

240 lei/zi, 

30 lei/oră 

 

Cameraman 

520 lei/zi, 

65 lei/oră 

 

Operator macara 

520 lei/zi, 

65 lei/oră 

 

Operator steady-cam 

520 lei/zi, 

65 lei/oră 

 

FACULTATEA DE 

EDUCAȚIE FIZICĂ 

ȘI SPORT: 

SALA DE FITNESS 

Abonament lunar 60 lei Studenți și 

angajaţii UBB 

100 lei  Alte persoane 

CENTRUL DE 

FITNESS FSEGA 

Dans de societate 

Abonament 30 zile copii/ studenți 50 lei  

Abonament 15 zile copii/ studenți 25 lei  

Fitness 

Abonament Tip A - BĂIEȚI 

Reducere studenți/angajați UBB 

120 lei 

60 lei 

30 zile 

Abonament Tip A - FETE 

Reducere studenți/angajați UBB 

100 lei 

 50 lei 

30 zile 

Abonament Tip B 

Reducere studenți/angajați UBB 

90 lei 

45 lei 

10 ședințe 

Abonament Tip C 

Reducere studenți/angajați UBB 

60 lei 

30 lei 

6 ședințe 
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Abonament Tip D 

Reducere studenți/angajați UBB 

12 lei 

6 lei 

1 ședință 

Abonament Tip E 

Reducere studenți/angajați UBB 

70 lei 

35 lei 

15 zile 

CENTRUL DE 

ORIENTARE ȘI 

CONSILIERE 

PROFESIONALĂ  

Curs de formare profesională acreditat 

CNFPA Inspector Resurse Umane 

700 lei pentru 

persoane externe 

UBB 

- Taxa de 

participare se 

reduce cu 10% 

pentru 

companiile care 

instruiesc în 

cadrul unui curs 

mai mult de 2 

persoane. 

600 lei pentru 

angajați și studenți ai 

UBB 

Curs de formare profesională acreditat 

CNFPA Manager Resurse Umane 

700 lei pentru 

persoane externe 

UBB 

- Taxa de 

participare se 

reduce cu 10% 

pentru 

companiile care 

instruiesc în 

cadrul unui curs 

mai mult de 2 

persoane. 

600 lei pentru 

angajați și studenți ai 

UBB 

Servicii de consiliere în carieră Gratuit  

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate  

Test Torrance tests of creative thinking 90 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

- Taxa aferentă 

acestor servicii 

de testare are la 

bază costul 

achiziției licenței 

de aplicare a 

testului 

100 lei/persoane 

externe UBB 

Test Barron-welsh art scale 20 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

30 lei/persoane 

externe UBB 

Test Survey of work styles 70 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

80 lei/persoane 

externe UBB 

Test Achievement motivation inventory 60 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

70 lei/persoane 

externe UBB 

Test of motivational orientation 40 lei/persoană 

angajați și studenți ai 
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UBB 

50 lei/persoane 

externe UBB 

Test d'evaluation dynamique de 

l'educabilite 

70 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

80 lei/persoane 

externe UBB 

Test Multidimensional aptitude battery - II 60 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

70 lei/persoane 

externe UBB 

Test Intelligenz-struktur-test 70 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

80 lei/persoane 

externe UBB 

Test California psychological inventory  50 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

60 lei/persoane 

externe UBB 

Test Emotional quotient inventory 250 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

260 lei/persoane 

externe UBB 

Test Mayer-salovey‐caruso emotional 

intelligence test 

170 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

180 lei/persoane 

externe UBB 

Test A shortened stress evaluation tool 95 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

100 lei/persoane 

externe UBB 

Test Job stress survey 70 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

80 lei/ persoane 

externe UBB 

Test Employee screening questionnaire 120 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 
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130 lei/persoane 

externe UBB 

Test Leadership opinion questionnaire 50 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

60 lei/persoane 

externe UBB 

Test Jackson vocational interest survey 95 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

100 lei/ persoane 

externe UBB 

Test CASS 30 lei/persoană 

angajați și studenți ai 

UBB 

35 lei/ persoane 

externe UBB 

Programe de coaching  
(ședințe individuale de dezvoltare 

personală pentru angajați, executive 

coaching) 

50 lei/ședință  

CENTRUL DE 

COOPERĂRI 

INTERNAȚIONALE 

Taxă procesare dosar student internațional 50 euro Pentru toți 

studenții din 

state terțe care 

aplică la orice 

specializare la 

nivel licență și 

master și pentru 

studenții UE care 

doresc să urmeze 

cursurile anului 

pregătitor de 

limbă română 

Taxă refacere Dispoziția Rectorului 45 lei Nu se aplică în 

cazul în care 

refacerea 

Dispoziției 

Rectorului se 

justifică prin 

cause ce nu țin 

de solicitant 

Taxă suplimentare Dispoziția Rectorului 45 lei Nu se aplică în 

cazul în care 

suplimentarea 

Dispoziției 

Rectorului se 

justifică prin 
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cause ce nu țin 

de solicitant 

Taxă eliberare adeverințe doveditoare 

deplasări/stagii/burse în străinătate  

20 lei Pentru toate 

categoriile 

gestionate de 

CCI 

Taxă eliberare adeverințe în limbi străine  20 lei Pentru 

studenți/cadre 

didactice UBB 

Taxă eliberare copii ale unor documente 

aflate în arhiva CCI 

10 lei/pagină  

CENTRUL DE 

FORMARE 

CONTINUĂ, 

ÎNVĂȚĂMÂNT LA 

DISTANȚĂ ȘI CU 

FRECVENȚĂ 

REDUSĂ 

Consultanță individuală 80 lei/oră Cadrele didactice 

UBB beneficiază 

de gratuitate 

Workshop pe o temă specifică 160 lei/ 

workshop/cursant 

Cadrele didactice 

UBB beneficiază 

de gratuitate 

Program de training 450 lei/ 

program/ cursant 

Cadrele didactice 

UBB beneficiază 

de gratuitate 

Curs autorizat (Autoritatea Națională de 

Calificări) 

- Agent de securitate 

- Formare formatori 

- Manager de securitate 

- Redactor presă scrisă, web, radio-tv, 

agenții 

 

 

1.500 lei/cursant 

   800 lei/cursant 

1.000 lei/cursant 

   800 lei/cursant 

Cadrele didactice 

UBB vor 

beneficia de 

reducere de 50% 

CENTRUL DE 

LIMBĂ ȘI 

CULTURĂ 

POLONEZĂ 

Cursuri de limbă poloneză în regim 

facultativ (2 ore/săptămână) 

400 lei/ an academic  (60 de ore) 

Pentru cursanți 

care nu au 

calitatea de 

studenții UBB 

sau ai altor 

universități 

Consultanță/cursuri/seminarii de limbă sau 

cultură poloneză 

500 lei/lector/zi de 

curs 

La solicitarea 

unor firme / alte 

entități 

CENTRUL DE 

CONSILIERE 

STUDENT EXPERT 

Diagnoză și evaluare psihologică 30 lei-100 lei (în 

funcţie de numărul 

de probe aplicate şi 

complexitatea 

acestora) 

Studenţii UBB 

beneficiază de 

gratuitate 
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Consiliere psihologică individuală 50 lei/şedinţă Studenţii UBB 

beneficiază de 

gratuitate pentru 

primele 3 ședințe 

şi de 50% 

reducere pentru 

următoarele 

şedinţe. 

Studenţii UBB 

din categoría 

cazurilor sociale 

beneficiază de 

gratuitate 

Consiliere psihologică de grup 25 lei/şedinţă Studenţii UBB 

beneficiază de 

50% reducere. 

Studenţii UBB 

din categoria 

cazurilor sociale 

beneficiază de 

gratuitate 

Workshop-uri 30 lei Studenţii UBB 

beneficiază de 

50% reducere. 

Training-uri  50 lei-200 lei în 

funcţie de 

complexitatea 

trainingului şi de 

timpul alocat 

acestuia 

Studenţii UBB 

beneficiază de 

50% reducere, 

iar angajaţii 

UBB de 20% 

reducere 

Informare educațională și profesională 

pentru elevi și studenți 

gratuit  

Workshop-uri de dezvoltare a carierei 40 lei Studenţii UBB 

beneficiază de 

50% reducere 

pentru 

următoarele 

şedinţe. 
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Cursuri autorizate de către Autoritatea 

Naţională de Calificări (ANC)  

500 lei -1200 lei, în 

funcţie de tipul 

cursului 

Studenţii UBB 

beneficiază de 

50% reducere, 

iar angajaţii 

UBB de 20% 

reducere 

CENTRUL DE 

CARIERĂ, ALUMNI 

ȘI RELAȚIA CU 

MEDIUL DE 

AFACERI 

SERVICII PENTRU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII UBB 

Cursuri acreditate de formare a 

competențelor transversate 

350 lei Taxele acoperă 

costurile 

acreditării 

CNFPA și 

evaluarea 

externă din 

partea agenției 

SERVICII PENTRU STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII din afara UBB 

Servicii consiliere în carieră 80 lei/pachet  

Workshop tematic 200 lei  

Cursuri acreditate de formare a 

competențelor transversate 

500 lei  

SERVICII PENTRU COMPANII 

Prezentare de firmă 300 lei * Actiunea vizează 

exclusiv 

oportunităţile de 

carieră oferite 

studenţilor şi 

absolvenţilor 

UBB                                                                       

Internship 50 lei /student *  

Taxă de stand  

a) Targ de job-uri 250 lei / zi *  

b) Promovare in mediul universitar 50 lei/ zi *  

Recrutare şi selecţie în campus 300 – 1.000 lei *  

Oferte de cv-uri, cu  profil de 

personalitate 

35 lei *  

Promovare de firmă   

a) printr-un singur canal de comunicare (postare de afişe sau 

distribuire de pliante) 

 

- 1 lună 100 lei *  

- 2 luni 200 lei *  

- 3 luni 300 lei *  

- 6 luni 500 lei *  

- 12 luni 1000 lei *  

b) prin mai multe canale de comunicare (postare de afişe, 

distribuire de pliante) 

 

Mărime afiș A4 15 lei/zi/buc.  
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75 lei/săpt./buc. 

200 lei/lună/buc. 

Mărime afiș A3 30 lei/zi/buc. 

150 lei/săpt./buc. 

400 lei/lună/buc. 

 

Mărime afiș >A3 35 lei/zi/buc. 

200 lei/săpt./buc. 

500 lei/lună/buc. 

 

c) Postare anunțuri pe site-ul CCARMA 

http://centre.ubbcluj.ro/ccarma/ 

 

- 1 lună 150 lei *  

- 2 luni 300 lei *  

- 3 luni 400 lei *  

- 6 luni 700 lei *  

- 12 luni 1300 lei *  

Workshop-uri / training-uri 

neacreditate  

350 lei / persoană  

Workshop-uri / training-uri acreditate 

CNFPA 

500-1000 lei*  

* Taxele nu includ TVA   

INSTITUTUL DE 

STUDII 

DOCTORALE 

Taxă procesare dosar student internațional 50 euro Pentru toți 

candidații din 

state terțe care 

aplică la orice 

specializare la 

nivel doctorat 

FACULTATEA DE 

MATEMATICĂ ȘI 

INFORMATICĂ 

Taxă pentru participare la Concursul 

Mate Info 

50 lei  

FACULTATEA DE 

LITERE 

Curs practic de limba română – nivel 

elementar 

400 lei/semestru 4h/săptămână 

Curs practic de limba română – nivel A1 1.200 lei/semestru 25h/săptămână 

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână 

CENTRUL 

CLUJEAN PENTRU 

STUDII INDIENE 

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână 

 

Notă: în cazul tarifelor în Euro sau alte valute, încasarea de la rezidenți se face în lei, la 

cursul BNR în ziua plății. 

 

 

http://centre.ubbcluj.ro/ccarma/

