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Taxele de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă,
iulie/septembrie 2019, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede:
II.10. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere:
II.10.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de
200 de lei/program de studiu şi se achită la casieria Universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată
la înscrierea la concursul de admitere.
II.10.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:
 orfanii (de ambii părinţi);
 candidații proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
 copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeş” din Timişoara;
 alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei tehnice de admitere pe facultate.
II.10.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai
sus.
II.10.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură
înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere la
UMF „Victor Babeş” din Timişoara.
II.10.5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de admitere pe facultăţi.
Taxa de confirmare confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită la casieria Universităţii. Se pot
confirma maximum 2 programe de studii.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de
confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sancţiunea pierderii locului
obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii, conform art. II.8 din Regulament.

