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        ANEXA 5 - HBPS NR. 70 DIN 30 IUNIE 2020 
 

TAXE DE ȘCOLARIZARE 

DOCTORAT: 

 

Taxă admitere doctorat:   100 de lei 

Taxă de școlarizare doctorat/an universitar: 7000 de lei 

Taxa de școlarizare a studenților doctoranzi se poate achita în 4 rate, după cum urmează: 

Avans/Rata I pentru anul I: 50% din taxa anuală de școlarizare în maxim 3 zile după ce au fost declarați 

admiși. 

Avans/Rata I pentru anii mari: 50% din taxa anuală de școlarizare până la data de 10 septembrie 

Rata II: 25% din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 februarie 

Rata III: 25% din taxa anuală de școlarizare până la data de 01 iunie. 

Mențiune I: Studenții-doctoranzi care achită taxa de școlarizare integral până la data de 01 octombrie 

vor beneficia de o reducere de 5% a taxei. 

Notă: Studenții doctoranzi care doresc să beneficieze de prelungirea studiilor doctorale peste perioada 

legală de 3 ani trebuie să-și achite taxa de școlarizare anuală stabilită de conducerea universității, 

integral, în cel mai scurt timp după aprobarea cererii, înainte de semnarea Actului adițional la Contractul 

de studii. 

Mențiune II: Orice întârziere de la achitarea acestor taxe va atrage după sine penalități conform 

hotărârii Senatului UAV. 

Penalități: 

 Cei care achită în maxim 30 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 2,5% din suma datorată; 

 Cei care achită în maxim 60 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 5% din suma datorată; 

 Cei care achită în maxim 90 de zile după expirarea termenului de plată vor achita o penalizare în 

valoare de 7,5% din suma datorată; 

 Cei care depășesc cu 90 de zile termenul de plată vor achita o penalizare în valoare de 10% din 

suma datorată 

 După depășirea cu 120 de zile a termenului de plată, celor care nu și-au respectat obligațiile 

financiare li se vor trimite NOTIFICĂRI de plată. 
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