
 

 

 

Aprobat 

Consiliul Facultăţii din 27.09.2022 

 

REGULAMENTUL FACULTĂŢII DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE PRIVIND 

ACORDAREA REDUCERILOR DE TAXE DE ŞCOLARIZARE  

ȋncepând cu anul universitar 2022-2023 

 

1. Prezentul regulament stabilește modalitatea, criteriile și cuantumul reducerilor taxelor de 

școlarizare pentru studenții/absolvenții Facultății de Istorie și Filosofie, respectând 

Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor 

pentru anul universitar 2022-2023 și normele legale în vigoare. 

 

2. Reducerile de taxe de şcolarizare se acordă studenţilor români şi celor asimilaţi acestora de 

la nivel licenţă –învățământ cu frecvență și IDD - şi masterat,  conform anexei ataşate, pentru 

al doilea program de studiu urmat în paralel. 

 

3. La cerere, cu aprobarea Consiliului facultății, se pot aplica următoarele reduceri speciale: 

3.1. reducere de 25% .din cuantumul taxei de şcolarizare pentru membrii aceleaşi 

familii (soţi, părinţi, copii sau fraţi/surori), având calitatea de studenți în cadrul facultății, în 

programe de studii de nivel licență sau masterat,  care urmează concomitent unul din 

programele de masterat ȋn cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, cu condiţia ca fiecare să aibă 

achitate primele doua rate aferente taxei de școlarizare. 

3.2. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi care nu au 

împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe economie;  
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3.3. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii care beneficiază de măsura 

de protecție specială a plasamentului în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 

272/2004 și care nu au împlinit vârsta de 35 de ani;  

3.4. reducere de 50% pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza 

documentelor medicale prezentate. 

3.5. reducerea de 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru orfanii de un părinte 

care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe 

economie;  

Documentația necesară pentru obținerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare 

pentru studenţii care se încadrează la art 3.2-3.5 este: 

  adeverință din care să rezulte faptul că solicitantul este în plasament (unde este 

cazul);  

 adeverință de venit net (pe ultimele 3 luni);  

 documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete 

obținute din activități autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de exemplu: chirii, 

persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a 

proprietăților personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor 

Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal); 

 

 4. Reducerea de taxă se acordă ca diminuare a ultimei şi penultimei rate a taxei de şcolarizare 

 

5. Cererile de acordare a reducerii de taxă pentru studenţii de la nivel licenţă şi masterat se 

depun la secretariatul facultăţii ȋntre 1-12 octombrie a fiecărui an universitar, la care se 

adaugă: 

 - documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii ȋn cadrul UBB, 

respectiv de absolvent al UBB: Acesta trebuie sa fie emis ȋn perioada 1-12 octombrie şi să 

conţină inclusiv menţiunea inexistenţei unor debite restante ȋn raport cu UBB. 



 - declaraţia studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul 

unei alte reduceri similare, concomitent, ȋn cadrul unui alt program de studii, ȋn cadrul UBB. 

  

6. Reducerea taxei de şcolarizare se poate acorda unui student ȋn cadrul unui singur program 

de studii. În cazul ȋn care un student urmează concomitent două specializări iar una din 

acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. In celelalte 

situaţii, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare. 

 

7. La ȋnceputul fiecărui an universitar, beneficiarii reducerilor de taxe de la nivel licenţă şi 

masterat vor prezenta secretariatului facultăţii un document care să ateste realizarea la prima 

specializare  a cel puţin 30 de credite  ȋn anul universitar precedent. Studenţii care se află ȋn 

situaţia nerealizării numărului de credite nu vor mai beneficia de reducerea taxei de 

şcolarizare, nici în situația reînmatriculării la prima specializare. 

 

8. Responsabilităţi ȋn derularea activităţii revin persoanei angajate la casieria facultăţii, 

administratorului şef de facultate şi secretariatului facultăţii. 

 

9. Actualul regulament va fi revizuit ȋn cazul ȋn care apar modificări organizatorice sau alte 

reglementări cu caracter general sau intern. 

 


