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PREVEDERI PRIVIND TAXELE PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE - 2021 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

II.11.1. Taxa percepută de la candidați pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de  

lei/opțiune (program de studii), este nereturnabilă și se achită pe platforma de admitere online (cu 

cardul) sau prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: 

RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de înscriere – 

nume, prenume, programul de studii” .  

În cazul în care taxa de înscriere se achită prin virament bancar, dovada plății taxei de înscriere pentru 

fiecare opțiune în parte, se încarcă în platforma de admitere. Dacă plata se face pe un singur ordin de 

plata/chitanță, se vor menționa, în mod obligatoriu, următoarele:  taxa de înscriere, nume, prenume, 

toate programele de studii la care a optat .  

 

Scutirea de la plata taxei de înscriere: 

 

II.11.2. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: 

a. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii părinți; 

b. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii sau unul dintre părinți ce au activat în 

sistemul de învățământ; 

c. candidații până la vârsta de 26 de ani proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; 

d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de 

învățământ, până la vârsta de 26 de ani; 

e. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara, până la vârsta de 26 de ani; 

f. alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere pe facultate. 

II.11.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) 

prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 

II.11.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură opțiune la 

înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere la UMF 

„Victor Babeș” din Timișoara. 

II.11.5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere pe facultăți. 
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TAXA DE CONFIRMARE (ÎNMATRICULARE) 

 

II.9.1. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă şi se poate achita: 

 pe platforma de admitere online (cu cardul);   

 prin virament bancar în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: 

RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de 

confirmare  – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” . În acest caz, 

candidații au obligatia de a încărca dovada plății pe platforma de admitere. 

 

II.9.2. Se pot confirma maximum două programe de studii. 
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