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TAXA DE ÎNSCRIERE ŞI TAXE DE ŞCOLARIZARE 2021 

 

Taxa de înscriere este de 150 lei. 

Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau 

pe locurile cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei 

obligaţii este de 150 lei. 

Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din Uniunea Europeană, 

taxa de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este în cuantum de 3000 lei/an. 

Pentru perioadele de prelungirea solicitate de studenţii doctoranzi şi aprobate de Senatul 

Universitar, taxa de şcolarizare este în cuantum de 4000 lei/an pentru Domeniul Medicină, 

Medicină Dentară şi Farmacie. 

Pentru reînscrierea la doctorat precedată de nefinalizarea doctoratului precedent 

(neîndeplinirea obligaţiilor contractuale), taxa de şcolarizare este în cuantum de 5000 lei pentru 

Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 

Pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2021-2022 taxa de 

școlarizare este 3000 lei/an. 

Pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2020-2021 taxa de 

școlarizare este 3000 lei/an. 

Pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2019-2020 taxa de 

școlarizare este 5000 lei/an. 

Pentru studenții doctoranzi înmatriculați în anul universitar 2018-2019 taxa de 

școlarizare este 2500 lei/an. 

Pentru studenții doctoranzi care au solicitat prelungirea perioadei de studii 

universitare de doctorat, taxa de școlarizare este 4000 lei/an. 
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În conformitate cu Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 

Nr. 246/11900/30.06.2021, 

Art. 6 

(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, în primul an de studiu (la înmatriculare) 

taxa de școlarizare se achită integral. 

(2) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții 

pot achita taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, în termen de 30 de zile de la 

începerea anului universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită 

taxa de școlarizare în două tranșe egale). 

Art. 7 

(1) După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru 

plata taxelor de școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI 

de studii, UMFVBT aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere 

raportate la suma datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă. 

(2) După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, 

studenții masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în 

termenul stabilit în prezentul regulament. 

 

Plata taxelor de școlarizare stabilite în lei se poate efectua: 

- la casieria universității; 

- prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA: 

RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa 

de studii – numele și prenumele din certificatul de naștere a studentului, programul de studiu 

(Doctorat), domeniul (Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie) ”. 

 


