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1.  Consideraţii generale

Pentru realizarea finanţării din  surse proprii  a activităţilor din cadrul  instituţiei,  este necesară
stabilirea  unor  taxe  care  să  fie  percepute  pentru  prestarea  de  către  Universitatea  „Constantin
Brâncuşi" din Târgu-Jiu a unor servicii specifice.

2.  Compartimente / departamente / facultăţi vizate de  regulament

Prezentul   regulament   se   aplică   în   toate   compartimentele,   facultăţile   şi   departamentele
Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

3.  Obiective

Prezentul regulament stabileşte tipul şi cuantumul taxelor precum şi modalitatea de gestionare a
încasării acestora.

4.   Documente de  referinţă

-Legea nr.  1/2011 -Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Carta Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

5. Responsabilităţi /competenţe / autorităţi

Conducerile facultăţilor Şi ale departamentelor, prin secretariatele acestora, vor întocmi şi afişa
lista cu studenţii care trebuie să-şi  achite taxele şi răspund de realizarea la termen a încasărilor.

Consiliile  Facultăţilor  vor  stabili  criteriile  în  funcţie  de  care  să  fie  acordate  unele  facilităţi  în
conformitate  cu  prevederile  legale,  ţinând  cont  şi  de  bugetul  de  venituri  şi  cheltuieli  la  nivelul
acestora.

Secretariatele facultăţilor vor transmite liste cadrelor didactice examinatoare cu studenţii care nu
au dreptul de susţinere a examenelor din cauza neachitării taxelor (indiferent de tipul acestora), odată
cu cataloagele de examen.

Consiliile facultăţilor vor propune pentru exmatriculare studenţii care nu au achitat taxa conforin
programului şi ţinând cont de regulamentele proprii de fimcţionare.
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6. Prezentarea prevederilor regulamentului

Art.1.   În confomitate  cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011,  actualizată şi a Legii
finanţelor publice nr.  500/2002,  cu modificările  şi  completările ulterioare,  pentru anul  universitar
2022-2023, se aprobă următoarele taxe, precum şi cuantumul acestora, după cum urmează[ :

1. Taxă examen (examen, verificare, colocvii) de diferenţă                                                                   75 lei

2. Taxă recuperare lucrări practice de laborator/activităţi din cadrul şcolii de Aplicaţii          15 lei/oră

3. Taxă înmatriculare:

-   studenţi  (anul   I  +   studenţi   ani   superiori  transferaţi/în  mobilitate  definitivă,   reînmatriculaţi,
continuare de studii, an de extensie, reluare studii, a doua specializare) - pentru procesare în baza de
date

- cusanţi înscrişi la cursuri de conversie profesională

4. Taxă reînmatriculare

5. Taxă reexaminare (restanţă sau mărire notă)

6. Taxă de recontractare

7. Taxă admitere

8. Taxă admitere pentru cursui de conversie profesională

55 lei/30 Euo

100 lei

500 1ei

120 lei/70 Euro

120 lei/70 Euro

100 lei

200 lei

9. Taxă de confimare a locului în vederea înmatriculării ca studenţi/masteranzi la programul de studii
- studenţi

- masteranzi

10.Taxă susţinere examen absolvire / licenţă / diplomă / disertaţie absolvenţi UCB

11. Taxă susţinere examen finalizare studii absolvenţi din exteriorul UCB :

- absolvenţi care se înscriu individual

- absolvenţi înscrişi pe bază de protocol

12. Taxă repetare examen de licenţă/diplomă/disertaţie

200 lei

100 lei

600 lei

1000 lei

1000 lei

500 1ei/probă

13. Taxe de susţinere a examenului de licenţă/disertaţie pentru studenţii străini -cetăţeni provenind
din state care nu sunt membre ale UE, state care nu fac parte din SEE şi din Confederaţia Elveţiană
®otrivit prevederilor O.G. nr. 22/2009 aprobată prin Legea nr.1/2010):

DOMENIUL TAXA DE SUSŢNERE A E                    UI DE FINALIZARE A STUDIILOR
Licenţă Disertaţie

Tehnic, sport 300 Euro 300 Euro
Socio-uman, economic 280 Euro 280 Euro
Medicină 400 Euro 400 Euro

]  În cazul tarifelor ^m Euro, încasarea se face în lei, la cursul BNR din ziua plăţii.
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14. Taxă eliberare Fişă disciplină -pentru o disciplină de studiu

15. Taxa eliberare adeverinţă de certificare (autenticitate) a diplomei de licenţă

/absolvire/master

16. Taxă eliberare adeverinţă netipizată după absolvire/exmatriculare/retragere

17. Taxă eliberare situaţie şcolară după absolvire, absolvire/ exmatriculare/retragere

18. Taxă pentru mobilitate definitivă

19. Taxă susţinere examen de competentă lingvistică:

- pentru studenţi:
a) sesiunea de susţinere ianuarie-februarie
b) sesiunea de susţinere mai-iunie

- personal UCB

- pentru persoane din exteriorul UCB

20. Taxă verificare antiplagiat lucrări de absolvire/1icenţă/diplomă/disertaţie/teze
de doctorat sau lucrări ştiinţifice:
- absolvenţi/angajaţi UCB
- absolvenţi/alte persoane din exteriorul UCB

21. Taxă de retragere studenţi (după înmatriculare)

22. Taxă de retragere a dosarului absolventului, în vederea susţinerii examenului
de finalizare cu altă instituţie

23. Taxă înscriere concurs ocupare postui didactice şi de cercetare
- pentru postul de  asistent/asistent de cercetare

/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

-pentru postul de cercetător ştiinţific (CS)
/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara UCB

- pentru postul de  lector/ş.l./CS  111
/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

- pentru postul de conferenţiar/CS  11
/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

-pentru postul de profesor/CS I
/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

70 lei/50 Euro

100 lei/30 Euro

30 lei

30 lei

1000 lei/400 Euro

160 lei/75 Euro
2601ei/100 Euro

160 lei

260 lei/100 Euo

0,001  lei/caracter
0,0015 1ei/caracter

1000 1ei/1000 Euro

500 1ei/300 Euro

250 lei
350 lei

300 lei
400 lei

400 lei
600 lei

8001ei
1200 lei

12001ei
2000 lei
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24. Taxă participare concurs pentru ocuparea posturilor didactice-auxiliare şi nedidactice

-pentru post de studii medii:

/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

-pentru post de studii superioare:

a) pentru fimcţii de execuţie

/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara UCB

b) pentru fimcţii de conducere

/   angajaţi ai ucB
/   persoane din afara ucB

50 1ei

70 lei

70 lei
100 lei

600 lei
800 lei

25. Taxă pentru eliberarea fişei de lichidare atât pentru studenţi cât şi pentru personalul didactic şi de
cercetare, didactic auxiliar şi nedidactic                                                                                        10 lei/30Euro

26. Taxă eliberare duplicat (acte de studii, inclusiv adeverinţa de absolvire şi anexe)            3501ei/170 Euo

27. Taxă eliberare duplicat (competenţă lingvistică, cusuri fomare)                                        110 lei/60 Euro

28.Tăxărmpăstareaactelordesmdii^ricmîtedeUCB,dipă3anidelapromovaz:eaexamemhridefinalizare150ld

29. Taxă eliberare duplicat camet de student                                                                                            55 lei

30. Taxă eliberare duplicat legitimaţie de student pentru reducerea tarifelor de transport            55 lei

31. Taxă pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. a dosarelor depuse în vederea vizării actelor
de studii universitare şi postuniversitare:

-pentru absolvenţii ucB                                                                                                                               100 lei

-pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior din România                                          200 lei

32. Taxă pentru procesarea şi transmiterea la C.N.R.E.D. a dosarelor candidaţilor cetăţeni ai statelor
membre ale U.E., Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) şi ai Confederaţiei
Elvetiene                                                                                                                                                                300 lei

33 . Taxă de înscriere la cursurile postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională

34. Taxă eliberare card ISIC

35. Taxele de şcolarizare anuale stabilite pe componente*, astfel:

(1) Facultatea de lnginerie
-      Pentru studii universitare de licenţă, anul l, II, III, IV

-     Pentru studii universitare de master, anul l

-     Pentru studii universitare de master, anul ll

100 lei

25 lei

3.200 lei

3.200 lei

1.600 lei
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- Pentru studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională:

Programe postuniversitare de formare şi dezwoltare profesională Cuantumul     taxeideşcolarizare

- Dezvoltarea de aplicaţii WEB 800 1ei
- Management al calităţii, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 800 lei
- Audit energetic 800 lei
- Protecţia mediului şi dezvoltare duabilă

800 1ei
- Expertiză şi control în protecţia mediului

800 lei
- Pentru studii postuniversitare de conversie profesională:

Programe postuniversitare de conversie profesională Cuantumul     taxeideşcolarizare

Educaţie tehnologică 1500 1ei/semestru

Tehnologia lnfomaţiei şi Comunicaţiilor 1500 lei/semestru

(11) Facultatea de Ştiinţe Medicale Şi Comportamentale
-      Smdtii uriNersjr+are de Ţice"ţâ Educaţie f izică şi sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate specială, an:ul l

-      S+utitii uriNe;rstTfîrre de r+cerrţăa Educaţie f iizică şi  Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate  Specială,
anul 11  şi 111

-       Studii universitare de licenţă 4sz.§/e#/ă A4îec7J.ccz/ă Ge%rcz/ă anul l, II, IIl şi lv

-Studii universitare de licenţă A4loczşe,  anul  lll şi lv

-       Studii universitare de licenţă4sz.§/eJ?/jş c7e/cm#mcz.e,  anul l, Il şi lll

-      S+Hdti"njNeTsî+aLre de rnaister ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber, a.rLul l

-      Studtii uriNeTst+zire de ma;ster ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber, aLrnA I1

-      Smtitii TmiNerstilare de T"steK Kinetoterapia în af iecţiunile ortopedice şi în traumatologia sportivă, a:"11

-      Shutiii uriNerstk3re df3 "astf€r Klnetoterapia în af iecţiunile ortopedice şi ^m trauri'ialologia sportiyă, ari:mLTl

3 . 1 00  lei

3.000  lei

7.000 lei

4.500 1ei

3.5001ei

3.200 lei

3.000 lei

3.200 lei

3.000 lei

- Studii postuniversitare de formare Şi dezvoltare profesională:

Programe postuniversitare de formare şi dezwoltare profesională Cuantumul     taxeideşcolarizare

-     Tehnici de masaj în traumatologia sportivă 500 1ei

-     Estetică corporală-Fitness 500 lei

- Pentru studii postuniversitare de conversie profesională:

Programe postuniversitare de conversie profesională Cuantumul taxei  deŞcolarizare

-      EducaţieFizică şi sportivă 1500 lei/semestru
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(111) Facultatea de Ştiinţe Economice
-      Pentru studii universitare de licenţă, anul l

-     Pentru studii universitare de licenţă, anul ll şi lll

-     Pentru studii universitare de master, anul l

-     Pentru studii universitare de master, anul ll

3 . 100 lei

3 . 100 1ei

3.4001ei

3.400 lei

- Pentru studii postuniversitare de formare Şi dezvoltare profesională:

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională Cuantumul  taxei  deŞcolarizare

- Managementul relaţiilor de muncă 400 lei

- Managementul financiar al fondurilor europene 300 lei

- Consultanţă financiar-contabilă şi fiscală 200 lei

- Accesarea fonduilor europene pentru dezvoltarea afacerilor 500 lei

- Tehnici de vânzare şi comunicare 5001ei

-     Pentru studii postuniversitare de conversie profesională:

Programe postuniversitare de conversie profesională Cuantumu]     taxeideşcolarizare

-     Economie şi educaţie antreprenorială 1500 lei/semestru

-     Infomatică economică 1500 1ei/semestru

-     Economia come"ilui, turismului şi serviciilor 1500 lei/semestru

(IV) Facu]tatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Drept şi Administraţie Publică
-     Pentru studii universitare de licenţă, IF şi lD, anul l

-     Pentru studii universitare de licenţă lF şi lD, anul ll

-     Pentru studii universitare de licenţă lF, anul lll şi lv

-     Pentru studii universitare de licenţă lD, anul lll

-     Pentru studii universitare de licenţă lD, anul lv

-     Pentru studii universitare de master, anul l

-      Pentru   programele   de    studii   universitare   de   masterat   4c777?z.77z.s/rc7/z.e   P2/ZJ/z.cG

Europeană, Administrarea şi Conducerea Unităţilor de Învăţământ sti Securitate şi
Relaţii lnternaţionale , a;r"l Ţl

-      Pentru programele de studii universitare de masterat cczrz.erd./%dz.cz'c}ră şi profec/z.cr
Juridică a Persoanei şi a Patrimoniului Său, ErrmlŢ1

3.000 lei

2.850 lei

3.000 lei

3.000 lei

2.800 lei

3.200 lei

3.150 lei

1.600 lei
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- Pentru studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională:

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională Cuantumul     taxeideşcolarizare

-     Managementul resuselor umane 800 1ei

-     Managementul administraţiei publice 800 1ei

-   Pentru studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională:

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională Cuantumul taxeideŞcolarizare

- Reglementări naţionale şi europene privind achiziţiile publice 500 lei
- Răspunderea fimcţionarilor publici cu statut special 5001ei
- Reglementări privind comeţil electronic, semnătura electronică şi plăţile

500 leielectronice
- Cooperare judiciară şi poliţienească intemaţională în materie penală

5001ei
- Procedua insolvenţei 500 lei
- Instituţii de dreptul familiei şi acte de stare civilă 500 lei
- Reglementări naţionale şi europene privind protecţia şi asistenţa socială 500 lei

-     Pentru studii postuniversitare de conversie profesională:

Programe postuniversitare de conversie profesională Cuantumul     taxeideŞcolarizare

-     Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1500 lei/semestru
-     Drept 1500 lei/semestru
-     Limbă şi literatuă română 1500 lei/semestru
-     Limbă şi literatuă engleză 1500 1ei/semestru

(V) Taxe de şcolarizare pentru studenţii străini - cetăţeni provenind din state care nu sunt
membre ale UE, state care nu fac parte din SEE şi din Confederaţia Elveţiană (potrivit prevederilor O.G.
nr. 22/2009 aprobată prin Legea nr.1/2010):

DOMENIUL TAXA DE ŞCOLARIZABE

Studii în anul pregătitor Studii universitare de Studii universitare de
de limba romană 1icenţă masterat

Tehnic, sport 270 Euo/lună 270 Euro/lună 280 Euro/1ună
Socio-uman, economic 250 Euro/lună 250 Euro/lună 300 Euo/lună
Medicină 320 Euo/lună 320 Euro/lună -

NOTA 1:   Taxa de şcolarizare pentru anul de extensie este proporţională cu numărul de credite
restante  (pentru toţi anii  de  studii), dar în  limita maximă  a toixei de  şcolarizare  aprobată  de
Senatul UCB pentru oinul universitar curent.
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(VI) Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:
NIVELUL I - Formare iniţială - Programul de fiormare psihopedagogică

-     Taxă înscriere admitere pentru cusuile în regim postuniversitar

-     Taxă înscriere la programele de formare psihopedagogică pentru studenţii ucB

-     Taxă înmatriculare pentru cursurile în regim postuniversitar

-     Taxă şcolarizare pentru studenţi, Nivel l, anul de studiu l

-     Taxă şcolarizare pentru studenţi, Nivel l, anii de studii ll şi lll

-     Taxă  şcolarizare  pentru  absolvenţi  de  învăţământ  superior,  Nivel  1,  în  regim

postuniversitar
-     Taxă reexaminare/restanţă/mărire notă/recontractare

-     Taxă examen de absolvire Nivel l pentru studenţii ucB

-     Taxă examen de absolvire pentru cursanţii în regim postuniversitar

NIVELUL 11 - aprofmdare - Programul de f;ormare psihopedagogică

-     Taxă înscriere admitere pentru cursurile în regim postuniversitar

100 lei

30 lei

55  lei

600 lei

500 lei

1.700 lei

100 lei

200 lei

400 lei

100 lei

-     Taxă înscriere la programele de fomare psihopedagogică pentru masteranzii ucB            50 lei

-     Taxă înmatriculare pentru cusurile în regim postuniversitar

-     Taxă şcolarizare pentru masteranzi, Nivelul ll, anul l de studii

-     Taxă şcolarizare pentru masteranzi, Nivelul ll, anul ll de studii

-Taxă şcolarizare, Nivel ll,  pentru cusanţii în regim postuniversitar

-     Taxă reexaminare/restanţă/mărire notă/recontractare

-     Taxă înmatriculare pentru cusurile în regim postuniversitar

-     Taxă examen de absolvire, Nivel ll pentru masteranzii ucB

-     Taxă examen de absolvire, Nivel ll pentru cursanţii în regim postuniversitar

-     Taxă  examen  de  certificare  a  competenţelor profesionale  penmi  âbsolvenţii  de  cursuri

pstuniversitare

55 lei

800 lei

700 lei

1.700 lei

100 lei

55  lei

200 lei

400 lei

60 lei
*   Reprezentanţii  studenţilor  în  Consiliile  f;acultăţilor   şi  în  Senatul  universitar  beneficiază  de

reducerea taxei de şcolarizare cu 15%.

3 6 . Taxă procesare colocviu admitere la gmd didactic I (toate etapele cumulate pe parcursul celor doi ani)  200 lei

37. Taxă procesare dosare, grad didactic ll                                                                                                200 lei

38. Taxă suportui cuniculare                                                                                                                   200 lei
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39. Tarife pentru masă şi cazare în cămine a studenţilor* * + fond de garanţie:

NOTĂ  2: Fondul de garanţie este de 100 lei/persoană, achitat astfiel:
- Semestrul I
- Semestrul 11

- Cămin de la Complexul Studenţesc Debarcader..

a) cazare pentru studenţii bugetaţi

b) cazare pentru studenţii cu taxă

c) cazare pe timpul vacanţei de vară

d) masa de prânz
- Căminul din str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, nr. 4

a) cazare pentru studenţii bugetaţi

b) cazare pentru studenţii cu taxă

50 lei
50 lei

242 lei/lună/persoană

3 5 01ei/lună/persoană

3501ei/lună/persoană

20 lei/zi/persoană

1 92 1ei/lună/persoană

3 00 lei/lună/persoană
**Şeful  de  grup/an,  şeful  adjunct de  grupă/an,  studenţii reprezentanţi în Consiliile f;acultăţilor  şi
Senat beneficiază de reducerea taxei de cazare cu 10%.

40.  Tarif cazare/masă în cămine a studenţilor şi cadrelor didactice aflate în mobilităţi ERASMUS +
fond de garanţie:

-cazare studenţi  ERASMUS                                                                                            3 50 lei/1ună/persoană

-masă studenţi ERASMUS                                                                                                    20 lei/zi/persoană

-cazare cadre didactice Erasmus (1a csD)                                                                            1001ei/zi/camera

41. Tarif cazare şi masă pentru studenţii străini -cetăţeni provenind din state care nu sunt membre
ale UE,  state care nu fac parte din SEE şi din Confederaţia Elveţiană + fond de garanţie (cetăţeni
străini cont propriu valutar) :

-pentru cameră cu 3 paturi                                                                                                   75 Euo/lună/loc

-masa de prânz                                                                                                                               50 Euro/lună

42. Tarife cazare/masă în Complexul Studenţesc Debarcader pentru alte categorii persoane:

-pentru angajaţi în învăţământ:

• cazare în cameră cu 2 paturi

-pentru persoane din afara universităţii:

• pentru 1 pat/cameră/noapte

60 lei/noapte/cameră

50 lei

43 . Taxă lunară pentru cazare tip rezidenţial a persoanelor care au raporturi juidice cu Universitatea
„Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu                                                                                               600 lei/1ună
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44. Taxă pentru utilizare Cabana Rânca

-     pentruperioada de vară

-120 lei/cameră/zi

-80 lei/living/zi

- 560 lei/cabană/zi

-     pentruperioadade iamă
175 lei/cameră/zi

• 200 1ei/1iving/zi

- 900 lei/cabană/zi

Personalul angajat al Uriversităţii „Constantin Brâncuşi"  din Târgu-Jiu beneficiază de o reducere
de 30% la tarif;ele de utilizare a Cabanei Rânca.

45. Taxă pentru utilizarea sălii de mese pentru organizarea anumitor evenimente:                1000 lei/zi

46. Taxă utilizare cantină complex studenţesc Debarcader pentru activităţi de catering         150 lei/zi

47. Taxa de regie cămine-cantină (adaos) pentru vânzări diverse    -      50% din preţul de cost/achiziţie

JV07:4-j: Servirea mesei la cantina Complexului Studenţesc Debarcader se va face pentru mese
festive pentru un meniu minim de 90 lei/persoană.

48. Alte taxe prevăzute pentni utilizarea patrimoniului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din  Târgu-Jiu:

- Taxă pentru organizarea de manifestări ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, sesiuni de comunicări,

lansare de carte, etc.) pentru solicitanţi din exteriorul universităţii, în:

a) Amfiteatre/Săli de conferinţe cu capacitate de până la 80 de locuri                                      200 lei/oră

b) Amfiteatre/Săli de conferinţe cu capacitate cuprinsă între 80-150 de locuri                       250 lei/oră

d) Sala de conferinţe/Amfiteatru -Tineretului m.4                                                                        500 lei/oră

e) Alte şpaţii de ^mvăţământ (săli de cus) din cadrul Uhiversităţii „Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu   15 0 lei/oră

-Taxă pentru organizare cusui în spaţii de învăţământ                                                               300 lei/zi

-Taxă pentru închiriere robe                                                                                                            20 lei/robă/zi

-Pierderea sau deteriorarea unei robe                                                                                              300 lei/robă

-Taxă pentru utilizarea Laboratorului de încercări fizico-mecanice (proiect LIFE)         299,161ei/oră

- Taxă pentru utilizarea Laboratorului de cercetare a impactului sectorului energetic

asupra factorilor de mediu ®roiect RESENERG) 365 lei/oră

-Taxă de acces pentru locurile de parcare din incinta complexului studenţesc Debarcader        80 lei/lună
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- Tarife pentru serviciile de kinetoterapie şi motricitate specială din cadrul Centrului universitar de
Reabilitare Medicală "KINETOMEDUCB"* *

•     Gimnastică şi masaj copii o-5 ani

1     Kinetoterapie copii peste 5 ani

-     Kinetoterapie profilaxie (activă)

•     Kinetoterapie individual (pasivă)

1     Aplicare Kinesio Tape

•     Masaj therapeutic

•     Masaj derelaxare

•     Masaj decontracturant

-     Masaj anticelulitic

1     Masaj facial

•     Masaj craniocervical

•     Masaj pre/postnatal

-     Drenaj limfatic

•     Reflexoterapie/Presopunctură

** Pentru angajaţii universităţii se acordă o reducere de 50% din tarif;ele menţionate.

49. Taxe Librărie

- Taxa de regie (adaos) pentru vânzare suportui de curs/

caiete de seminar/îndrumare de laborator
- Taxa de regie (adaos) pentru vânzare manuale/tratate/

carte de specialitate de laborator
50. Taxe pentru servicii Edituă,  Multiplicare
-Taxa de regie pentru tipărirea cărţilor la tipografia Universităţii:

a) pentru cei din interiorul UCB

b) pentru cei din exteriorul UCB

- Taxă de analiză dosar tipărire în vederea acordării descrierii CIP, prin

Editua „Academica Brâncuşi" pentru autori din exteriorul UCB
- Taxă ISSN pentru autori din exteriorul UCB

100 lei/şedinţă

100 lei/şedinţă

120 lei/şedinţă

120 lei/şedinţă

100 1ei/zonă

1 00 lei/şedinţă

130 lei/şedinţă

100 lei/şedinţă

100 lei/şedinţă

70 lei/Şedinţă

100 lei/şedinţă

100 lei/şedinţă

100 lei/şedinţă

130 lei/şedinţă

50 % din preţul de cost

50 % din preţul de cost

30 % din totalul cheltuielilor

40 % din totalul cheltuielilor

300 1ei

1 00 1ei
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- Servicii tipografice:

a) Multiplicare carte (fomat A5, 85, A4) şi imprimate (diferite fomate) -tipar digital (multiplicator
RISOGRAPH):

Tiraj Hârtie A4, 80 g/mp Hârtie A3, 80 g/mp
Lei/pagina A4 Lei/pagina A5 Lei/pagina A3 Lei/pagina A4

Carte <100 ex. 0,16 0,08 0,36 0,18
>  100 ex. 0,11 0,06 0,3 0,15

Imprimate >  100 buc. Simplă faţă Faţă-verso Simplă faţă Faţă-verso
0,08 0,16 0,16 0,32

b) Multiplicare prin fotocopiere (copie „xerox"):

Tip Destinaţie
Hârtie A4, 80 g/mp                             |  Hârtie A3, 80 g/mp
Simplă faţă

Faţă-verso
Simplă faţă

Faţă-versocoală coală
alb-negru Intem 0,15  lei 0,30 lei 0,301ei 0,60 lei

Extem 0,20 lei 0,40 lei 0,40 lei 0,80 lei
color Intem 0,80 lei 1,60 lei 1 ,60 lei 3,20 lei

Extem 1,00 lei 2,00 lei 2,00 1ei 4,00 1ei
c) Printare laser, color, de mare viteză:

cl) pagină A4, hârtie 80 g/mp / specială de color -90g/mp / carton -peste 120 g/mp:

Tip Destinaţie ffg4pp 2QLg4m
Carton

120 g/mp - 280 g/mp
Simplă faţă Intem 0,8 lei 1,00 1ei 1,4 lei

Extem 1 ,4 lei 1,50 lei 2,20 1ei
Faţă-verso Intem 1,6 lei 2,00 lei 2,80 lei

Extem 3,2 lei 3,001ei 4,40 1ei
c2) pagină A3, hârtie 80 g/mp / specială de color -90g/mp / carton -peste 120 g/mp:

Tip Destinaţie 80 g/mp 90 g/mp Carton
120 g/mp ~ 280 g/mp

Simplăfaţă Intem 1,601ei 2,00 lei 2,80 lei
Extem 2,80 lei 3,00 lei 4,40 lei

Faţă-Verso Intem 3,20 lei 4,00 lei 5,60 lei
Extem 5,60 lei 6,00 lei 8,80 lei

d) Printare laser, negru, de mare viteză
Hârtie A4, 80 g/mp Hârtie A3, 80 g/mp

Simplă faţă Faţă-verso Simplă faţă Faţă-verso
coală coală

Printare laser,ne8ru, Intern    -  0,20 0,40 0,40 0,80

Extern  -   0,30 0,60 0,60 1,20
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e) Printare suportui curriculare (1a care nu se aplică taxă regie pentru tipărire)

Tiraj Hârtie A5, 80 g/mp Hârtie 85, 80 g/mp

100 ex. 0,3 0,3
>  100 ex. 0,2 0,25

-Îndosariere cu inele de plastic:

a) Lucrare de licenţă/disertaţie/proiecte pentru studenţi/masteranzi din U.C.B.
b) Lucrare de licenţă/disertaţie/proiecte pentru studenti/mastemnzi din exteriorul U.C.B./dte lucrări
- Executare scoarţă (copertare carton gros legătorie)

-Executare MAPE, A4:

i.    Carton, cu buzunar
ii.    Imitaţie piele

- Copiere CD + imprimare copertă CD pe autocolant

(cu CD-ul şi autocolantul beneficiarului)
-     Redactare documente
-     Machetare materiale pentru promovare  (flayer, afiş, banner, pliant, etc.)

-   Laminare, fomat A5 -A3:

15  lei

1 5 1ei

50 lei/ex.

7 leimuc.
30 lei/buc.

4 lei/buc

4 lei/pagina A4
50 lei

Grosimea foliei de laminare
75 microni 125 microni 175 microni 250 microni

A4 2lei 3lei 4lei 5lei
A3 4lei 61ei 8lei 10   lei

-Scanare documente:
-     dela l-50paginiA4/A3
-     peste 50pagini A4/A3

-Scanare carte, fomat A5, 85, A4:

5lei
51ei/setul de 50 pagini
7 lei/setul de 50 pagini

- Recondiţionare carte veche

a) Carte fomat A5
b) Carte format 85, A4 sau mai mare
51. Taxe de utilizare terenuri de sport din Complexul Studenţesc Debarcader

-Terenmultifhcţional:

20 lei/exemplar
25 lei/exemplar

Interval orar Taxă/oră
800 - 2000 60 lei

2000 -2300 80 lei
N07H-4: Scutire de taxă în f]ecare luni Şi joi între orele 18°°120°°  pentru personalul angajat în
cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din TârgulJiu;

Scutire pentru studenţi:
-2 ore zilnic în timpul săptămânii, între orele  14-18
-4 ore în fiecare zi de week-end,  între orele 8-12
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-Taxă de utilizare terenuri de tenis de câmp acoperite cu zguă                                     601ei/oră/teren

-Taxă de utilizare a sălii de gimnastică, în afara orelor de program cu studenţii                     200 lei/oră

52. Taxe activităţi desfăşuate în laboratorul de ,4c/z.vz./ă/z. 77Îo/rz.ce:

-      Cursuri de iniţiere şi instruire sportivă:

-     70 de lei/lună pentru personalul din afara ucB
•     25 de lei/1ună pentru personalul şi studenţii ucB

-     Saună cu infi.aroşu
i   70 de lei/lună pentru personalul din afara UCB
-   25 de lei/lună pentru personalul şi studenţii UCB

53. Taxă de recunoaştere a diplomei şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional,
obţinute în străinătate                                                                                                                            -100 de lei

Art.2.  Se pot face reduceri sau exceptări de taxe din categoriile descrise la art. 1 cu excepţia taxelor de
şcolarizare şi taxelor asociate acestora (taxe privind procesul de învăţământ), cu aprobarea Consiliului
de Administraţie al Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. Reducerile sau exceptările de la
taxele  de  şcolarizare  şi  taxele  asociate  procesului  de  învăţământ  se  fac  cu  avizul  Consiliului  de
Administraţie şi aprobarea Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

Art.3. Conducerile facultăţilor şi ale departamentelor, prin secretariatele acestora, vor întocmi şi afişa
lista  cu  studenţii  care  trebuie  să-şi  achite  taxele  şi  răspund  de  realizarea  la termen  a încasărilor.
Aceleaşi liste se vor transmite electronic şi Compartimentului Financiar-Contabil,  pe baza cărora se
vor întocmi situaţiile privind stadiul încasării taxelor.

Art.4. Taxele stabilite vor fi achitate fie la casieria instituţiei, fie în conturile deschise de aceasta la
Trezorerie sau bănci comerciale, iar documentele justificative se păstrează în original la plătitori şi în
copie la Compartimentul Financiar-Contabil.

Art.5. În cazuri bine justificate, cu aprobarea Rectorului, se pot încasa taxe şi de către alte persoane
delegate sau împutemicite să efectueze această activitate, cu respectarea prevederilor Decretului nr.
209 din 5  iulie  1976 pentru aprobarea Operaţiilor de casă şi ale Legii nr.  70/2015  pentru întărirea
disciplinei fmanciare privind operaţiunile de încasări Şi plăţi în numerar.

Art.6. Taxele prevăzute în prezentul regulament se vor achita înainte de prestarea serviciului solicitat,
facultăţile  şi  serviciile  funcţionale  ale  acestora  şi  ale  rectoratului  având  obligaţia  de  a  solicita
documentele de plată înaintea prestării serviciilor respective, cu excepţia tarifelor de cazare.

Art.7.  Taxele  de  şcolarizare  vor  fi  achitate  în  anul  universitar  2022-2023  1a  datele  prevăzute  în
contractele încheiate de către fiecare facultate în parte cu studenţii în regim cu taxă.

jM07:4-5: Precizări  privind aprobarea reducerii taxei de şcolarizare. Cererile privind reducerea taxei
de şcolarizare pentru studenţii care se încadrează în prevederile de la punctul 1 se depun în semestrul
al  lI-lea  al  anului  universitar,  în  perioada  1-31   martie,  la  secretariatele  facultăţilor,  însoţite  de
umătoarele documente: Adeverinţă de student pentru ambele programe de studii; Dovada achitării
integrale a primelor două tranşe din taxa de şcolarizare pentru programul de studii umat / ambele
programe de studii umate în regim cu taxă. La una dintre facultăţi se depun actele în original, iar la
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cealaltă în copie. Studenţii care nu au achitat integral, până la 31 martie, primele două tranşe din taxa
de şcolarizare pentru programul de studiu umat/ambele programe de studii umate în regim cu taxă
pierd dreptul de a solicita reducerea taxei de şcolarizare.
Studenţii pot opta doar pentru una dintre facilităţile de reducere a taxei de şcolarizare precizate la
punctele I-IV.

1.  Reducerea  taxelor  pentru  studenţii  care  urmează  concomitent  2  specializări  (ţinând  cont  de
umătoarele aspecte) :
-  Studenţii  care umează simultan cusurile  a două specializări pentru acelaşi nivel  de  studiu,  din
cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, beneficiază de:

a) Reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare specializare, în cazul în care umează simultan
două  specializări  în  regim  cu  taxă,  pentru  acelaşi  nivel  de  studiu.  Pentru  programele  de  studiu
declarate pilot reducerea va fi propusă şi avizată în Consiliul de Administraţie şi va fi aprobată de
Senatul Universitar;

b) Reducerea cu 25% a taxei de Şcolarizare la specializarea urmată în regim cu taxă, în cazul în care
urmează simultan două specializări, din care una în regim cu taxă şi cealaltă în regim fără taxă, pentru
acelaşi nivel de studiu.

11. Reducerea taxei de şcolarizare cu 25% pentru studenţii cu dizabilităţi, în condiţiile în care solicită
acest  drept  la  secretariatul  facultăţii  la  care  sunt  înmatriculaţi,  anexând  la  cerere  o  copie-xerox
(conformă cu originalul) a certificatului care atestă acest aspect.

111. Reducerea taxei de şcolarizare cu 50% pentru angajaţii în învăţământ care umează programul de
st"djtii uniNerst+are de rrLa;stera;1 Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ.

IV. Reducerea taxelor de şcolarizare cu 50°/o, pentru angajaţii instituţiei; soţul/soţia şi copiii acestora,
la un singu prograrn de studii pentru toată duata studiilor, în conformitate cu prevederile Contractului
colectiv de mmcă.

Art.8.Învedereaacordăriiunorfacilităţiînconformitatecuprevederilelegale,ConsiliileFacultăţilor
vor stabili criteriile în funcţie de care să fie acordate, ţinând cont şi de bugetul de venitui şi cheltuieli
la nivelul acestora.

Art.9. Secretariatele facultăţilor vor transmite cadrelor didactice examinatoare liste cu studenţii care
nu au dreptul de susţinere a examenelor din cauza neachitării taxelor (indiferent de tipul acestora),
odată cu cataloagele de examen.

Art.10. Studenţii care nu au achitat taxa, confomi programului şi ţinând cont de regulamentele proprii
de ftncţionare, vor fi propuşi de către Consiliile facultăţilor pentru exmatriculare.

Art.11. Universitatea „Constantin Brâncuşi" din  Târgu-Jiu are dreptul să stabilească şi să încaseze
sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare pentru persoanele înmatriculate la studii
şi care au beneficiat anterior gratuit de şcolarizare în cadrul unui alt program de studii universitare
pentru aceluiaşi ciclu de studii universitare finanţate de la bugetul de stat de la UCB. În funcţie de
solicitare, încasarea sumelor respective se poate realiza în tranşe.

Art.12. Verificarea modului de încasare a taxelor se va face de către persoane abilitate pentm control, după
expirarea temenelor prevăzute ^m contracte. În urma verificărilor, se va prezenta conducerii universităţii şi
structurilor acesteia, situaţia ^mcasărilor şi eventualele măsuri dispuse ca urrnare a controlului.
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7.  Dispoziţii  finale

Art.13. Regulamentul a fost avizat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 15.07.2022   şi
aprobat în şedinţa Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu din data de 28.07.2022.

Modificările prezentului Regulament au fost avizate în şedinţele Consiliului de Administraţie din data
de 27.09.2022 şi din data de  19.10.2022, şi aprobate în şedinţele Senatului Universităţii „Constantin
Brâncuşi" din Târgu-Jiu din data 30.09.2022 Şi din data de 27.10.2022.

PREŞEDINTE SENAT,

Prof. univ. dr. TiberiuLHor "^    __ i_
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SECRETAR GENERAL SENAT,

Lect. univ. dr. Virgil lon POPOVICI
_____                      __,Lm _ _
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