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CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

ANUL I, AN UNIVERSITAR 2019-2020 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Programul de studii universitare de licenţă (locaţia 

geografică de desfăşurare şi limba de predare) 

Cuantumul taxelor de școlarizare 

RO+UE 
(ron/an) 

non UE – CPV 
(euro/an) 

UE 
(euro/an) 

 

1 

 MEDICINĂ 

Medicină  (lb.română) 8200 ron/an 6000 de euro/an 
 

2 Medicină (lb.engleză)  - 6000 de euro/an 
 

6000 de euro/an 

3 Medicină  (lb.franceză) - 6000 de euro/an 
 

6000 de euro/an 

4 Asistenţă medicală generală (Timișoara) 5500 ron/an - - 

5 Asistență medicală generală (Lugoj) 3000 ron/an - - 

 Asistență medicală generală (Deva) 3650 ron/an    

7 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare   5500 ron/an - - 

8 Nutriţie şi dietetică 5500 ron/an - - 

9 

MEDICINĂ 
DENTARĂ  

Medicină dentară (lb. română)  8200 ron/an 6000 de euro/an 
 

10 Medicină dentară (lb. engleză) - 6000 de euro/an 
 

6000 de euro/an 

11 Tehnică dentară   8200 ron/an 6000 de euro/an - 

13 

FARMACIE 

Farmacie 8200 ron/an 6000de euro/an - 

14 Farmacie (lb.franceză) - 6000 de euro/an - 

15 Asistența de Farmacie (Lugoj) 3000 ron/an - - 

 
Plata taxei de şcolarizare 

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de 
licenţă, iulie/septembrie 2019, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede: 
II.11. Plata taxei de şcolarizare 
II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2019, vor achita taxa de 
şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2 din prezentul Regulament, integral, în perioada 01 august – 31 august 
2019, prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod 
fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”. 
II.11.2.  Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2019 vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de 
Anexa nr. 2 din prezentul Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor finale. Taxa de 
şcolarizare se achită la casieria Universităţii sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria 
Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – nume, 
prenume, anul de studiu, programul de studii”.  
II.11.3. Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului facultăţii, 
personal sau prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru Facultatea de 
Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) 
până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul 
prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.  
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II.11.4. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, 
că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. 
II.11.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip individuale 
depuse în a II-a și a III-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această 
situaţie, taxa de şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub 
sancţiunea pierderii locului astfel obţinut. 

 

 


