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TAXE ŞI TARIFE 
CARE SE PERCEP LA UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ 

PENTRU SERVICII UNIVERSITARE  
 

 

 

 

La Universitatea de Arte din Târgu-Mureș se percep următoarele categorii de taxe și tarife: 

 

I. Taxe pentru înscriere la concursul de admitere 

II. Taxe pentru înmatriculare, reînmatriculare şi transfer  

III. Taxe de şcolarizare (licenţă, masterat, doctorat) 

IV. Taxe pentru studii de perfecţionare (gradul II şi gradul I) 

V. Taxe pentru susţinerea examenelor nepromovate 

VI. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor 

VII. Taxe pentru activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ 

VIII. Taxe pentru înscrierea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor publicate 

IX. Taxe pentru bibliotecă 

X. Tarife pentru pentru eliberarea actelor 

XI. Tarife pentru diferite atestări bazate pe documente din arhiva universităţii 

XII. Tarife pentru biletele de intrare la spectacolele publice ale Universității de Arte 

XIII. Taxe pentru închirierea spaţiilor şi aparaturii tehnice  
 



 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea Cuantumul taxei Modalitatea platei 

I.  Taxe de înscreiere la concursurile de admitere* în Universitatea de Arte din Târgu Mureş, valabile începând cu sesiunea iulie 

2008: 

 

  programele de studii universitare de licenţă: 100 lei/ etapă 

 

la casieria universităţii 

  programele de studii universitare de masterat: 100 lei/ etapă 

 

la casieria universităţii 

  programul de studiu universitar de doctorat cu 

frecvenţă: 

200 lei la casieria universităţii 

  înscrierea la examenul de limbă străină pentru 

obţinerea Certificatului de Competenţă Lingvistică. 

50 lei la casieria universităţii 

  taxa pentru depunerea dosarului în vederea echivalării 

studiilor efectuate în străinătate – pentru cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 

100 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 (lei) 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş, 

sau în contul nr. 

RO63BRDE270SV31950932700 (HUF), deschis 

la BRD Târgu-Mureș 

II.  Taxe pentru înmatriculare, reînmatriculare şi transfer* 

 

  Înmatricularea studenţilor în anul I de studiu (licenţă, 

masterat, doctorat):  

 

50 lei la casieria universităţii 

  Reînmatricularea studenţilor care au întrerupt studiile 

în anii precedenţi din UAT şi care au primit 

aprobarea pentru reluarea studiilor:  

 

250 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  Transferul de la alte instituţii de învăţământ superior 

la UAT., inclusiv înmatricularea:  

 

300 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  Aprobarea de transfer către alte instituţii, inclusiv 

eliberarea documentelor aferente:  

 

500 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 



 

 

III. Taxe de şcolarizare** 

  Taxa anuală de şcolarizare pentru studenţii cu taxă* care studiază pe cont propriu în lei la studii universitare de licenţă 

şi de masterat, la studii de doctorat cu frecvenţă pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elvețiene: 

 programul de studiu universitar de licenţă artele spectacolului 

- actorie:  

 

1500 lei/semestru 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licienţă artele 

spectacolului – păpuși și marionete:  

 

1500 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă artele spectacolului 

– regie:  

 

1500 lei/semestru 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă artele spectacolului 

- coregrafie:  

 

1500 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă scenografie şi 

eveniment artistic:  
1500 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă comunicare 

audiovizuală - multimedia:  
1200 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă teatrologie:  

 
1000 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de licenţă pedagogie 

muzicală:  

 

1000 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 



 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de masterat arta actorului: 1500 lei/semestru 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de masterat arta regizorului: 1500 lei/semestru 

 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de masterat arta actorului de 

teatru de animație: 
1500 lei/semestru 

 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de masterat scriere dramatică: 1500 lei/semestru 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu universitar de masterat teatrologie și 

impresariat artistic: 
1500 lei/semestru 

 

la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

 programul de studiu de doctorat cu frecvenţă în domeniul 

teatru: 

 

3000 lei/semestru la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

în rate, specificate în contractul de şcolarizare 

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii străini, cetățeni ai țărilor din afara statelor Uniunii Europene, ale spaţiului Economic 

European şi ale Confederaţiei Eleveţiene care studiază pe cont propriu în valută:  

 programele de studii universitare de licenţă organizate în 

domeniul teatru:  

 

750 EUR/lună La cursul zilei în lei la casieria universităţii sau 

prin virament la contul nr. 

RO06TREZ476504601X000427 deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu-Mureş în rate, 

specificate în contractul de şcolarizare 

 programele de studii universitare de masterat organizate în 

domeniul teatru:  

 

750 EUR / lună La cursul zilei în lei la casieria universităţii sau 

prin virament la contul nr. 

RO06TREZ476504601X000427 deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu-Mureş în rate, 



 

specificate în contractul de şcolarizare 

 programele de studii de doctorat organizate în domeniul 

teatru:  

 

770 EUR / lună La cursul zilei în lei la casieria universităţii sau 

prin virament la contul nr. 

RO06TREZ476504601X000427 deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu-Mureş în rate, 

specificate în contractul de şcolarizare 

 programele de studiu universitar de licenţă organizate în 

domeniul muzică:  

 

420 EUR/lună La cursul zilei în lei la casieria universităţii sau 

prin virament la contul nr. 

RO06TREZ476504601X000427 deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu-Mureş în rate, 

specificate în contractul de şcolarizare 

 programele de studiu universitar de licenţă organizate în 

domeniul științe sociale - comunicare:  

 

220 EUR/lună La cursul zilei în lei la casieria universităţii sau 

prin virament la contul nr. 

RO06TREZ476504601X000427 deschis la 

Trezoreria municipiului Târgu-Mureş în rate, 

specificate în contractul de şcolarizare 



 

 

IV. Taxe pentru studii de perfecţionare:  

 

  examene de grad II şi grad I:  

 

150 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

V. Taxe pentru susţinerea examenelor nepromovate*: 

 

  verificări aprobate în  sesiunea de reexaminare:  30 lei / credit la casieria universităţii 

  reexaminări aprobate în sesiunea de reexaminare:  50 lei / credit la casieria universităţii 

  prelungire de școlarizare, inclusiv susţinerea 

examenului:  

75 lei / credit la casieria universităţii 

VI. Taxe pentru examenele de finalizare a studiilor*: 

 

  examenul de licenţă susţinut de absolvenţii altor 

institute de învăţământ superior:  

 

500 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  examen de licenţă susţinut de absolvenţii UAT ai 

promoţiilor anterioare:  

 

500 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  examene de finalizare la masterat susţinute de 

absolvenţii altor institute de învăţământ superior:  

 

1000 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  examene de finalizare la masterat susţinute de 

absolvenţii UAT ai promoţiilor anterioare:  

 

1000 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  Susţinerea publică a tezei de doctorat:  

 

3000 lei la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 



 

 

VII. Taxe pentru activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ sau peste numărul de ore prevăzute în planul de învăţământ, 

solicitate de studenţi: 

 

  în grupuri mici, (3-5studenţi):  

 

10 lei / oră la casieria universităţii 

  individual:  

 

30 lei / oră. la casieria universităţii 

VIII. Taxe pentru înscrierea la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor publicate 

 

  post didactic auxiliar: 

 

Personal angajat din 

UAT: 15 lei, 

persoane din afara 

UAT: 25 lei 

la casieria universităţii 

  preparator, asistent: 

 

absolvent  sau 

personal angajat UAT: 

20 lei, 

din afara UAT: 40 lei 

la casieria universităţii 

  lector:  

 

personal  UAT: 25 lei,  

din afara UAT: 50 lei 

la casieria universităţii 

  conferenţiar:  

 

personal UAT: 

 30 lei, 

din afara UAT: 

 50 lei 

la casieria universităţii 

  profesor: 

 

personal UAT: 50 lei, 

din afara UAT: 100 lei 

la casieria universităţii 

IX. Taxe pentru bibliotecă:  

 

  eliberarea permisului de  bibliotecă:  

 

15 lei la casieria universităţii 

  vizarea anuală a permisului de bibliotecă:  5 lei la casieria universităţii 

X. Tarife pentru pentru eliberarea actelor: 

 

  eliberarea în regim de urgenţă (maximum 2 zile 

lucrătoare de la depunerea cererii) a diplomei, 

certificatului de studii:  

120 lei la casieria universităţii 



 

 

  eliberare la cerere a programelor analitice:  

 

200 lei la casieria universităţii 

  eliberări de duplicate: 

 

  

 duplicat carnet student:  

 
20 lei la casieria universităţii 

 duplicat legitimaţie de călătorie:  

 
20 lei la casieria universităţii 

 duplicate pentru certificate de 

competenţă lingvistică:  

 

50 lei la casieria universităţii 

 duplicate foi matricole:  

 
50 lei la casieria universităţii 

 duplicate diplome/certificate de studiu:  

 
200 lei la casieria universităţii 

  Acte solicitate pentru candidaturi la burse în 

străinătate:  

 

studenţii şi angajaţii 

universităţii: 50 lei; 

doctoranzii care nu 

sunt angajaţii 

universităţii: 100 lei 

la casieria universităţii 

  Situaţia şcolară solicitată pentru candidaturi la burse 

în străinătate cu excepţia bursierilor Erasmus şi a  

burselor pe baza acordurilor UAT:  

 

20 lei / an de studiu la casieria universităţii 

XI.  Tarife pentru diferite atestări bazate pe documente din arhiva universităţii 

 

  Situaţia şcolară solicitată de foști absolvenţi:  

 

50 lei la casieria universităţii 

  Adeverinţe de salarizare:  

 

50 lei la casieria universităţii 

XII.  Tarife pentru biletele de intrare la spectacolele publice ale Universității de Arte*** 

 

  Bilet de intrare - adulți 

 

10 lei la casieria Teatrului Studio 



 

  Bilet de intrare – elevi, studenți 

 

5 lei la casieria Teatrului Studio 

XIII. Taxe pentru închirierea și folosirea spaţiilor şi aparaturii tehnice 

 

  sala Teatrului Studio 

 

500 lei / reprezentaţie  la casieria universităţii 

  cazare în căminul Universității pentru studenți 150 lei 

/ lună 

La casieria universității 

  

 camere de cazare pentru persoane străine 
 

50 

lei/persoană/noapte 

La cursul zilei în lei la casieria universităţii  

  camere de cazare pentru cadrele didactice şi 

studenţii universităţii 

10 

lei/persoană/noapte 

La cursul zilei în lei la casieria universităţii  

  camere de cazare pentru cadrele didactice în regim 

cămin 

100 lei/lună La casieria universităţii la începutul fiecărei luni 

  camere de cazare pentru candidații la admitere   40 lei/noapte La casieria universității 

  locuinţe de serviciu pentru cadrele didactice 200 lei/lună La casieria universităţii la începutul fiecărei luni 

  săli de curs:  20 

euro/reprezentaţie/zi 

La cursul zilei în lei la casieria universităţii 

  videoproiector:  20 euro/zi la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  aparat de traducere sincron:  

 

300 lei/zi la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  ecran proiecţie mare:  

 

50 lei/zi la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  sistem microporturi:  

 

50 lei/zi la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  costume de epocă 10 lei/zi la casieria universităţii 

  costume noi 6 lei/zi la casieria universităţii 

  pălării, peruci, alte accesorii 4 lei/zi la casieria universităţii 

  microbuzul universității 3 lei/km la casieria universităţii sau prin virament la 



 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  furgoneta universității 2,5 lei/km la casieria universităţii sau prin virament la 

contul nr. RO06TREZ476504601X000427 

deschis la Trezoreria municipiului Târgu-Mureş 

  multiplicare casete video, CD, DVD 5 lei/copie la casieria universităţii 

  multiplicare acte  0,1 lei/ pagină în numerar la biblioteca universității 

 

*Pentru angajaţii cu carte de muncă şi/sau contract ai Universităţii de Arte din Târgu-Mureş taxa este 50% din cuantumul taxei prevăzute. 

 

** Taxele de școlarizare sunt valabile pentru studenții înscriși în anul I de studiu începând cu anul universitar 2012/2013. Pentru ceilalți 

studenți râmân valabile taxele de școlarizare stabilite prin contractul încheiat la înscrierea la studii. 

 

*** La spectacolele publice cu drept de autor, intrarea publicului este gratuită. 

 

 

Aprobat în Şedinţa Senatului întrunit în data de 17 iunie 2008. Completat și modificat în Ședința Consiliului de Administrație din data de  

29 februarie 2012. 

Taxele la care altfel nu este specificat, sunt valabile începând cu data aprobării. 

 

 

 

 

Rector, 

Prof.univ.dr. Sorin Crișan 
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