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HOTĂRÂREA SENATULUI UNIVERSITAR  Nr. 9 din 23 iunie 2020  

 

-EXTRAS- 

 

Senatul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, întrunit în şedinţa din data de 

23 iunie 2020, pe baza analizei materialelor prezentate, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. (Art. 9). Se aprobă, cu unanimitate de voturi, taxa de şcolarizare pentru anul universitar 

2020-2021, în cuantum de 3400 lei; taxa pentru examenul de licenţă/disertaţie (1000 lei) şi 

celelalte taxe pentru serviciile prestate de universitate.  

Răspunde: Director, Direcţia economică, conf. univ. dr. Florin Dima 

 

  

Președinte Senat,                                              Secretar științific Senat, 

 Prof. univ. dr. Ion Scurtu                             Lect. univ. dr. Iuliana Talmaciu 
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Propunere taxe şcolarizare 2020-2021 

1. Cuantumul anual al taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2020 – 2021 este de 3.400 lei 

pentru toate formele de învăţământ superior şi poate fi achitat în  patru rate conform contractului 

de şcolarizare. 

2.Cuantumul celorlate taxe percepute de universitate începând cu data de 01.10.2020 este următorul: 

• Taxă licenţă an universitar = 1.000 lei; 

• Taxă dizertaţie an universitar = 1.000 lei; 

• Taxă diferenţă (prima prezentare) = 100 lei (următoarele la nivel de restanţă sau credit) 

• Taxă an suplimentar = 200 lei / examen 

• Taxă restanţă = 100 lei; 

• Taxă credit = 100 lei; 

• Taxă reînmatriculare  = 200 lei; 

• Taxă înmatriculare prin transfer pentru studenţii care vin la UCB = 200 lei; 

• Taxă transfer intern între facultăţi, specializări sau forme de învăţământ = 100 lei; 

• Taxă transfer de la UCB la alte facultăţi = 500 lei; 

• Taxă întrerupere studii = 100 lei; 

• Taxă eliberare documente personale din arhivă  = 100 lei; 

• Taxă duplicat foaie matricolă = 100 lei; 

• Taxă duplicat diploma licenţă/dizertaţie = 300 lei; 

• Taxă eliberare situaţie şcolară la cerere = 200 lei; 

• Taxă eliberare duplicat carnet student = 20 lei; 

• Taxă eliberare copii acte din arhivă = 5 lei/pag.; 

• Taxă eliberare programe analitice pentru străinătate studii licenţă = 500 lei; 

• Taxă eliberare programe analitice pentru străinătate studii masterat = 300 lei; 

• Taxă portofoliu didactic = 300 lei; 

• Taxă eliberare diploma pedagogie = 150 lei; 
3. Pentru anul universitar 2020 – 2021 se acordă următoarele reduceri de taxă şi facilităţi: 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul achitării integrale a acesteia la începutul anului 
universitar (până la 15 octombrie 2020); 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare în cazul şcolarizării unui număr de doi sau mai mulţi 
membri ai aceleiaşi familii (aplicată pentru fiecare membru), reducerea se acordă la achitarea 
ultimei rate din taxa anuală de studii, cu condiţia achitării ratelor la termenele scadente 
prevăzute în contractul de şcolarizare; 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru cursurile de masterat pentru absolvenţii 
Universităţii Constantin Brâncoveanu (indiferent de promoţie), reducerea se acordă la 
achitarea primei rate din taxa anuală de studii; 

• reducerea cu 5% a taxei de şcolarizare pentru studenţii înscrişi la două specializări (reducerea 
se aplică pentru fiecare specializare), reducerea se acordă la achitarea ultimei rate din taxa 
anuală de studii, cu condiţia achitării ratelor la termenele scadente prevăzute în contractul de 
şcolarizare; 

 
 Taxa este percepută în cazul în care documetele personale nu au fost ridicate în termen de 6 luni de la începerea 

eliberării acestora 
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• scutirea integrală a taxei anuale de şcolarizare pentru salariaţii proprii indiferent de forma de 
studii urmată; 

• scutirea a 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru rudele de gradul I ale salariaţilor 
(facilitatea se acordă după achitarea a 50% din taxa de şcolarizare); 

• burse de merit pentru studenţii cu rezultate excepţionale în învăţământ şi cercetare ştiinţifică – se 
acordă la propunerea decanatelor şi cu avizul senatului; 

• burse sociale - reduceri de taxă pentru cazurile sociale, în funcţie de condiţiile materiale ale 
solicitanţilor (exclusiv prima rată), se acordă la propunerea decanatelor şi cu avizul senatului. 

 4. Orice alte modificări de taxe  sau acordări de facilităţi se fac numai ca excepţie şi  prin decizie 

scrisă a Rectorului instituţiei. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu 

 

 

 

 


