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TAXE percepute de UMF TÎRGU MUREŞ
pentru anul universitar 2018/2019
Nr.
crt.

CUANTUMUL
TAXEI
LEI

DENUMIREA TAXEI

CICLUL DE LICENȚĂ
1.
Taxă de şcolarizare – pentru STUDENŢII ROMÂNI sau UE din categoria „cu
taxă”
Domeniul SĂNĂTATE

2.
3.

Programe de studii reglementate sectorial în cadrul UE
- Medicină
 Anul I
 Anii II-VI

9000
8000

- Asistenţă medicală general

4000

- Medicină dentară
 Anul I
 Anii II-VI

9000
8000

- Farmacie

8000

Programe de studii reglementate general în cadrul UE
- Tehnică dentară
- Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
- Nutriţie şi dietetică

4000
4000
4000
4000

Domeniul EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
- Educaţie fizică şi sportivă
Taxă de şcolarizare – pentru DOMENIUL DE STUDIU MEDICINĂ SI
MEDICINĂ DENTARĂ - LIMBA ENGLEZĂ (români sau străini)
Taxă de şcolarizare – pentru STUDENŢI STRĂINI din ţări terţe UE

4.

Taxă de şcolarizare pentru obţinerea celei de a doua licențieri
• pentru toate programele de studii -

5.

Taxa pentru repetarea unui an de studiu se calculeaza înmulțind numarul de
credite nepromovate cu valoarea creditului calculat mai jos
 pentru programele de studii cu taxa 9000 lei – 150 lei
 pentru programele de studii cu taxa de 8000 lei – 133 lei

4000
5000 EURO
5000 EURO
taxa identică cu
cea achitată de
studenţii
„cu
taxă”
de
la
programul
de
studii respectiv
Nr.credite
restante x
150
133
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67
 pentru programele de studii cu taxa 4000 lei – 67 lei
83 EURO
 pentru programele de studii cu taxa 5000 euro – 83 euro
5000 EURO
 pentru studentii straini din ţări terţe UE – taxa integrala- 5000 euro
6.
Taxe pentru credite transferabile în anul următor
100/credit
7.
Taxă de înmatriculare - reînmatriculare studenţi exmatriculaţi/ retraşi
100
8.
Taxă pentru recuperarea lucrărilor practice provenite din absenţe
10/oră
nemotivate
9.
Taxă de transfer de la sau la UMF Tîrgu Mureş
500
10.
Taxă de transfer de la un program de studii la altul în cadrul UMF Tîrgu
200
Mureş
11.
Eliberarea unui nou carnet de student respectiv a unei noi legitimatii de
50
student (în caz de pierdere)
12.
Eliberare adeverinţă de student netipizată (studenţi români şi străini)
20
13.
Eliberarea situaţiei şcolare (adeverinţă cu note sau practică) pentru studenţii
10/an de studiu
români şi străini bursieri ai statului român
14.
Eliberarea situaţiei şcolare pentru studenţi străini (CPV,CPNV) şi studenţii de
100
la linia engleză
15.
Examene de diferenţă (în caz de transfer)
100 /examen
17.
Taxă de repetare a examenului de limbă străină
50
18.
Taxă pentru sustinerea examenului de licență pentru absolventi din afara
UMF Tîrgu Mureș
400
Taxa pentru repetarea/ sustinerea examenului de licentă in alta sesiune
decat cea a promotiei cu care au absolvit:
- absolvenți din UMF Tîrgu Mureş
200
- absolvenți din afara UMF Tîrgu Mureş
400
19.
Întocmirea şi eliberarea actelor de studii în regim de urgenţă
(Diplomă de licenţă şi Supliment la Diplomă) în perioadele stabilite prin Hot.
400
de CA:
20.
Copie extras din planul de învăţământ în limba română
300
21.
Eliberarea programei analitice:
-în limba română
100
-în limba engleză pentru studenţii de la linia engleză
100
22.
Adeverinţe pentru absolvenţi privind atestarea unor date din arhiva
universităţii
40
23.
Eliberare duplicate acte de studii (diplomă de licenţă, foaia
200
matricolă/supliment la diplomă)
24.
Eliberare acte justificative pentru absolvenţi
80
25.
Eliberare acte justificative pentru absolvenţi, la solicitarea sau pentru
150
instituții din străinătate
26.
Taxă de păstrare a actelor de studii începând cu 1 aprilie 2021
15/lună
CICLUL DE MASTERAT
27.
Taxă de şcolarizare – pentru masteranzii din categoria „cu taxă”
2500 lei/an;
-toate masteratele, cu excepţia,
1000 Euro/an state
-Biotehnologie medicală
non UE
3000 lei/an
CICLUL DE DOCTORAT
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28.
29.
30.

31.

Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (români sau UE)
Taxă de şcolarizare – pentru Doctorat cu frecvenţă (străini - din ţări
terţe UE (CPV)
Susţinerea tezei de doctorat:
- doctoranzi din UMF Tîrgu Mureş
- doctoranzi din afara UMF Tîrgu Mureş
Nesusţinerea tezei de doctorat în termen de 4 ani de la înmatriculare

32.
Eliberare adeverinţă doctorat
REZIDENȚIAT
33.
Rezidenți din ţări terţe UE (CPV)- prin M.E.N. - pentru toți anii
34.
Eliberare adeverinţă pentru medici rezidenţi aflaţi la studii pe cont
propriu valutar
TAXE ABILITARE, POSTURI, GRADE DIDACTICE
35.
Taxă pentru susținerea tezei de abilitare
- cadre didactice din UMF Tîrgu Mureş
- cadre didactice din afara UMF Tîrgu Mureş
36.
Taxă pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru
ocuparea posturilor didactice:
- candidaţii din UMF Tîrgu Mureş
- candidaţii din afara UMF Tîrgu Mureş
37.
Taxă de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice:
• asistent universitar
• şef de lucrări
• conferenţiar universitar
• profesor universitar
38.
Înscriere examen de definitivat
39.
Înscriere examen de grad didactic II
40.
Colocviu şi susţinerea lucrărilor pentru grad didactic I
ALTE TAXE
41.
Penalizări pentru neplata taxelor de şcolarizare la datele fixate de către
studenţi/doctoranzi/masteranzi/rezidenţi
42.
Eliberare adeverinţă pentru foştii salariaţi de atestare a unor date din
arhiva universităţii
43.
Eliberare adeverinţă de participare la cursuri
postuniversitare/masterat
44.
Eliberare adeverinţă după cartea de muncă, pentru cadre didactice în
diferite scopuri
45.
Taxă obţinere ISBN

8000
5000 EURO
800
1500
400/fiecare lună de
întârziere până la
susţinerea tezei
20
500 EURO/lună
20

800
8000

100
200
300
400
600
800
400
600
800
0,3 % / zi întârziere

Taxele au fost aprobate de Senatul Universitar în Şedinţa din 19.02.2018
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40
20
20
100

