
ANUNȚ PENTRU SOLICITARE REDUCERE TAXĂ!!! 
 
ÎN PERIOADA 03.10-12.10.2022, ÎNTRE ORELE 09.00-12.00 (L-V), SE DEPUN CERERILE DE REDUCERE 

TAXĂ. 

NOTĂ: 

SOLICITAREA SE POATE FACE DE CĂTRE: 

1. STUDENȚII CARE URMEAZĂ ÎN PARALEL (ÎN CADRUL UBB) ÎNCĂ O FACULTATE SAU  

2. ABSOLVENȚI FĂRĂ LICENȚĂ/LICENȚIAȚI UBB. 

 

REDUCEREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE = NU SE ACHITĂ ULTIMA RATĂ DIN TAXĂ. 

 

PENTRU A BENEFICIA DE ACEASTĂ REDUCERE TREBUIE SĂ DEPUNEȚI, FIZIC, LA BIROUL DE 

INFORMAȚII (BIROU 24), URMĂTOARELE ACTE: 

1. CEREREA DE PE SITE COMPLETATĂ  

2. DECLARAȚIA STUDENTULUI, pe propria răspundere (DE MÂNĂ), că nu este şi nu a mai fost beneficiarul 

unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB, la nivel licență. 

3. Documentul doveditor (ADEVERINȚA DE STUDENT) al calităţii de student la un alt program de studii trebuie 

să fie emis în perioada 1-12 octombrie 2022 și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante 

în raport cu UBB.  

ABSOLVENȚII/LICENȚIAȚII VOR DEPUNE LA PCT 3. COPIE DUPĂ DIPLOMA DE LICENȚĂ 

(FAȚĂ/VERSO) EMISĂ DE UBB/ADEV. DE ABSOLVENT FĂRĂ LICENȚĂ. 

TOATE ACTELE (delarația, cererea) VĂ RUGĂM SĂ FIE SEMNATE, DATATE. 

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul 
universitar 2022-2023  
 

Art. 7. Prin excepție de la prevederile art. 5, reducerile acordate pentru ce de -al II-lea 
program de studiu de același nivel în cadrul UBB sunt reglementate de prezentul 
articol. 
a. Se pot acorda reduceri studenților UBB pentru cel de-al doilea program de 
studiu urmat în paralel, reduceri cuprinse între 25% şi 50% din taxa anuală, 
conform deciziei Consiliului facultății. De aceeași reducere pot beneficia și 
absolvenții UBB care urmează un al doilea program de studii. 
b. Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui 
singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două 
specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă 
pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea 
de-a doua specializare. 
c. Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în 



cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în vederea stabilirii 
reducerilor de taxă, în perioada 1-12 octombrie, odată cu cererea de reducere. 
Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, 
că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, 
în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB. 
d. Documentul doveditor al calității de student la un alt program de studii trebuie 
să fie emis în perioada 1-12 octombrie și să conțină inclusiv mențiunea 
inexistenței unor debite restante în raport cu UBB. 

VĂ ROGĂM SĂ LUAȚI ACT DE REGULAMENTUL DE TAXE ÎN INTEGRALITATEA SA ȘI VĂ 

ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ CĂ NU SE ACCEPTĂ CERERI ULTERIOR TERMENULUI LIMITĂ 

STABILIT ÎN REGULAMENTUL UBB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


