UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
SENAT

Anexă la Hotărârea Senatului
din 16.09.2015
TAXE APLICATE ÎN UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
IN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

A. TAXE ADMINISTRATIVE PENTRU OPERAŢIUNI DESFĂŞURATE PE PARCURSUL
ANULUI UNIVERISTAR
OPERAŢIUNE

TAXĂ

1

Reînmatricularea studenţilor UAB exmatriculaţi în anii precedenţi care au
primit aprobare pentru reînmatriculare

50 lei

2

Reînmatricularea studenților școlarizați în regim de cont propriu valutar,
exmatriculați în anii precedenți și care au aprobare pentru reînmatriculare
Procesare dosare, inclusiv acoperirea cheltuielilor angajate, în cazul
transferului la alte instituţii de învăţământ superior a studenţilor cu
taxă, în cadrul studiilor universitare de licenţă

50 euro

3

50 % din valoarea taxei
de studiu;

4

Procesare documente în cazul transferului doctoranzilor UAB la alte
instituţii de învăţământ superior, în cadrul studiilor universitare de
doctorat

5

Refacerea disciplinelor nepromovate şi susţinerea examenelor de
diferenţă
*tariful unitar pe credit = subvenția alocată pe student echivalent
numărul de credite pe anul de studiu

tariful unitar pe credit
(40 lei)* X numărul
creditelor aferente
disciplinei

6

Refacerea disciplinelor nepromovate pentru studenții străini pe cont
propriu valutar

70 euro/disciplină

7

Susţinerea examenelor în sesiunile de examinare extraordinare
*tariful unitar pe credit = subvenția alocată pe student echivalent
numărul de credite pe anul de studiu

8

Susţinerea examenelor în sesiunile de examinare extraordinare de către
studenții străini pe cont propriu valutar

9

Refacere laborator şi curs practic

10

Refacere laborator şi curs practic pentru studenții străini pe cont
propriu valutar

11

Procesare situaţie şcolară intermediară, la cerere, pentru nevoi personale

200 lei

12

Procesare situaţie şcolară finală, solicitată la cerere, pentru nevoi personale
(nu se taxează situația școlară eliberată la cerere împreună cu certificatul
de absolvire a studiilor)

100 lei

13

Procesare situaţie şcolară intermediară solicitată pentru candidaturi privind
obținerea de granduri ( mobilități Erasmus/SEE ) sau burse acordate prin
intermediul UAB
Procesare situaţie şcolară intermediară solicitată de studenți pentru accesare
programe work end travel, accesare de burse private sau alte fonduri
destinate studiilor

0 lei

1000 lei

½ din tariful unitar pe
credit (40lei)* X
numărul creditelor
aferente disciplinei
35 euro / examen
20 lei/laborator
10 euro/laborator

50 lei

1

14

50 euro

15

Procesare dosare pentru studenţii străini din state terţe UE/SEE/CE în
vederea acceptării la studii în cadrul UAB
Examen de competenţă lingvistică pentru studenţi UAB

16

Examen de competenţă lingvistică pentru studenţi externi

250 lei

17

Taxă pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică în vederea
admiterii la studii universitare de doctorat

150 lei

18

Echivalare certificatului de competenţă lingvistică

75 lei

19

Procesare dosare de înscriere la gradul didactic I şi II

100 lei

20

Procesare dosare de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I

200 lei

21

Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I

50 lei

22

Taxă administrativă pentru înscrierea la modulul psihopedagogic, nivel I şi
II externi
Taxa abilitare

50 lei

23

100 lei

6000 lei

24 Eliberare atestat de echivalare în baza de OMECTS nr. 5553/2011

50 lei

25 Înscrierea la concursul pentru ocuparea unui post didactic

30 lei

B. TAXE PENTRU ELIBERĂRI DOCUMENTE
1

Eliberare duplicate (cu excepţia refacerii documentelor completate de către UAB
cu date eronate sau incomplete)

2

Duplicat după acte de studiu (diplome de licență/inginer/absolvire, certificate,
atestate)

150 lei/duplicat

Duplicate după anexe la actele de studiu (suplimente la diplome, foi matricole)

150 lei/duplicat

Duplicat după adeverinţa de absolvire a studiilor de licenţă/masterat, adeverinţa de
absolvire a modulului psihopedagogic nivel I şi II interni/externi

100 lei/duplicat

Duplicate după certificatul pentru obţinerea gradului didactic I şi II

150 lei

Duplicat carnet de student

50 lei

Duplicat legitimaţie de student / legitimaţie de reducere pentru transport

50 lei

Duplicat certificat de competenţă lingvistică

75 lei

Duplicate sau copii după documentele aflate în dosarul doctorandului sau în
dosarele arhivate privind studiile universitare de doctorat: planului de activitate,
procese verbale ale examenelor/referatelor susţinute, duplicate/copii din arhiva
doctorandului

20 lei/ pag

Duplicate după situaţii şcolare sau alte documente eliberate

100 lei

3

Eliberare în regim de urgenţă a diplomei de licenţă /absolvire/ de inginer, a diplomei
de masterat, însoţite de anexele aferente (supliment la diplomă, foaie matricolă)
Taxa se aplică în perioada de 12 luni de la promovarea examenului de finalizare
a studiilor, iar termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea
cererii de eliberare în regim de urgenţă.

300 lei

4

Eliberare în regim de urgenţă a certificatului pentru parcurgerea programului de
pregătire psihopedagogică însoțit de foaia matricolă
Taxa se aplică în perioada de 12 luni de la promovarea examenului de finalizare
a studiilor, iar termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la aprobarea
cererii de eliberare în regim de urgenţă.

100 lei

2

5

Eliberare programe analitice

6

Eliberare plan de învăţământ personalizat

40 lei + 2
lei/pagină
100 lei

7
Păstrarea şi arhivarea documentelor originale aflate în dosarele absolvenţilor/a
studenţilor exmatriculaţi/a candidaţilor la admitere (acte de studii, certificate etc.)
a) pentru primul an nu se percep taxe
b) pentru următorii 2 ani de stocare
b) peste 3 ani.
Perioadele se calculează de la data examenului de finalizare a studiilor/ a emiterii
deciziei de exmatriculare/a finalizării admiterii până la data cererii de eliberare a
documentelor.

8
9

0 lei
50 lei
200 lei

Eliberarea la cerere a adeverințelor de autenticitate și certificare a actelor de studii
(diplome,
suplimente,
certificate,
foi
matricole)

50 lei pentru
fiecare adeverinţă
eliberată

Trimiterea în afara tării, la cererea absolvenților, a actelor de studii conforme cu
originalele, a scrisorilor de confirmare a studiilor efectuate, a planurilor de
învățământ personalizate, a programe analitice, solicitate la cerere

150 lei

1.

Taxele stabilite în euro se plătesc în lei la cursul BNR din ziua plății.

2.

Studenții din R. Moldova și românii de pretutindeni, indiferent de regimul de școlarizare, studenți din țările UE și
SEE, precum și studenții bursieri ai statului român în baza unor acorduri bilaterale, vor achita taxele stabilite pentru
studenții români.

- Aprobate de Senatul UAB în 16.09.2015
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UNIVERISTATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
SENAT

Anexă la Hotărârea Senatului din 16.09.2015
TARIFE APLICABILE IN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

A. TARIFE DE CAZARE (cu TVA inclus)
1

Tarif de cazare în cămine studenţeşti

2

Tarife de cazare în Casa de Oaspeţi/Centrul
„Gaudeamus”, pentru angajaţii universităţii cu
contract de cazare pe perioada unui an universitar

2

3

4

5

Tarife de cazare în Casa de Oaspeţi/Centrul
„Gaudeamus”, pentru angajaţii Universităţii,
masteranzi şi doctoranzi, cazaţi ocazional
Tarife de cazare în Casa de Oaspeţi/Centrul
„Gaudeamus”, pentru colaboratorii şi invitaţii la
manifestări sau sesiuni ştiinţifice ale Universităţii,
cazaţi ocazional
Tarife de cazare în Casa de Oaspeţi/Centrul
„Gaudeamus” pentru alte persoane din afara
Universităţii, cazate ocazional
Tarif de cazare la Centrul „Gaudeamus pentru o
perioadă de minim 30 zile

200 lei/pes/lună
Minim 250 lei/lună /pers. – pentru 2
persoane cazate în aceeaşi cameră
Minim 350 lei/lună/pers. – pentru o
persoană cazată singură în cameră
Minim 25 lei/pers./zi

Minim 40 lei/pers./zi

Minim 50 lei/zi/pers.
Minim 500 lei/lună/ cameră

Notă: Pentru grupuri mai mari de 20 de persoane se acordă reducere de 10 % a tarifului de cazare.
B. TAXE INCHIRIERE SALI (cu TVA inclus)
1

AMFITREATRU A9

Minim 200 lei/ora

2

SALA SENAT – Palat APOR

Minim 250 lei/ora

3

AULA MICA- CORP C

Minim 150 lei/ora

4

ALTE SALI

Minim 100 lei/ora

5

Sala mare de sport şi sala de sport , corp C

Minim 100 lei/oră

6

Sala de forţă –

Minim 10 lei/persoană/oră

7

Balcon sala de sport, corp C

Minim 50 lei/oră

.
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C. TAXE APLICATE BIBLIOTECII UNIVERSITARE
Categorie de utilizator
Studenţi ai Universităţii
"1 Decembrie 1918"
Alba Iulia
Cadre didactice, cercetători,
doctoranzi, personalul angajat al
instituţiei.

Serviciul oferit
Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu de
lectura (valabil 3, respectiv 4 ani sau 2 ani in cazul
studenţilor la master).
Viza anuala a permisului
Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu de
lectura (valabil 5 ani de la eliberare)
Viza anuala a permisului
Eliberare permis - servicii de împrumut, serviciu sala
de lectura (valabil 1 an calendaristic)

Cititori externi.
Toate categoriile de cititori cu
excepţia studenţilor Universităţii
"1 Decembrie 1918" din
Alba Iulia
Studenţi cu burse sociale,
studenţi străini cuprinşi in
programe educaţionale (Socrates,
Erasmus, etc.), elevi olimpici,
persoane cu handicap

Card săptămânal (serviciu sala de lectura)
Fotografierea cu aparatul propriu al cititorului din
publicaţiile care nu pot fi xeroxate

Eliberare permis pentru servicii de lectura in sala
Fotocopiere (xeroxare)

Toate categoriile de cititori

Listare materiale documentare la imprimanta din sala
multimedia

Toate categoriile de cititori

Eliberare bibliografii la cerere; selectarea si listarea
sau copierea pe suportul magnetic al cititorului a
titlurilor din catalogul on - line.
Eliberare permis pentru servicii de lectura in sala

Elevi de liceu

Studenţi ai Universităţii
"1 Decembrie 1918"
Alba Iulia
Toate categoriile de cititori

Eliberare materiale didactice la cerere: suporturi de
curs/seminar sau îndrumătoare de laborator, pe suport
magnetic.

Toate categoriile de cititori

Distrugerea sau pierderea documentelor se
sancţionează, conf. Art. 67, alin. (2)- L 334/2002 14/03/2013

Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă
împrumutate de către utilizatori, conf. Art. 67, alin.
(1)- L 334/2002 - 14/03/2013

Tarif
10 lei
5 lei

10 lei
5 lei

50 lei
15 lei
15 lei / zi

gratuit
0,10 lei faţă;
0,15 lei faţă- verso

0,10 lei / titlu
10 lei

10 lei
1 leu/ zi/document
nerestituit

ART. 67 (L 334/2002 - 14/03/2013 - text procesat prin programul LEX EXPERT)
(1) Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate de către utilizatori se sancţionează cu plata unei
sume aplicate gradual, pană la 50% din valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi.
(2) Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea
fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea
coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de pană la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.
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D. TARIFE ÎN CADRUL TIPOGRAFIEI UAB
Listare, copiere/multiplicare materiale A4 alb-negru

0,10 lei/pag. faţă
0,15 lei /pag. faţă-verso;

Listare, copiere/multiplicare materiale A3 alb-negru

0,20 lei/pag. faţă;

Scanare fără editare material A4 faţă

0,50 lei/pag.

Copertare şi legare lucrări de licenţă/disertaţie

10 lei/exemplar
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