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Scutiri taxă de înscriere/înmatriculare proces de admitere 

licență/masterat UVT 
 

 În prezent, în metodologia UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere avem acum următoarele categorii de candidați scutiți de taxele de admitere: 
 

● art. 4.: elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care 

au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de 

rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia 

beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a 

se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la 

programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT, dacă se încadrează în 

prevederile subpunctului anterior. (doar în cazul procesului de admitere pentru studiile 

universitare de licență) 
 

● art. 21, alin. (2): Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de 

studii universitare de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și 

documente școlare următoarele categorii de persoane:  

(a) copiii întregului personal din învățământul preuniversitar aflat în activitate sau pensionat;  

(b) copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat. 

În UVT, întregul personal din învățământul superior și din bibliotecile centrale universitare este scutit de 

plata taxelor de înscriere și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente. 
 

 Propunem completarea acestor categorii de persoane scutite de taxa de înscriere la 

procesul de admitere pentru studiile universitare de licență cu: 

● elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la 

olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC); 

● elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte 

concursuri naționale sau internaționale (recunoscute conform metodologiilor privind 

organizarea și desfășurarea procesului de admitere la nivelul facultăților UVT). 

  Pentru a atrage cei mai buni elevi spre UVT, aceștia primesc scrisoare de la rectorul UVT 

prin care sunt invitați să devină studenți UVT, oferindu-li-se o serie întreagă de beneficii, printre 

care și scutire de taxă de înscriere. 
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  Propunem completarea categoriilor de persoane scutite de taxa de înscriere la procesul 

de admitere pentru studiile universitare de licență și de masterat cu: 

● candidații proveniți din centrele de plasament/sistemul de protecție socială; 

● sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu 

care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale - 

la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport); 

● candidații orfani de ambii părinți; 

● candidații orfani de unul dintre părinți care a activat în sistemul de învățământ. 

 

  Propunem scutirea de taxa de înmatriculare pentru studiile universitare de licență 

pentru următoarele categorii de candidați: 

● elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la 

olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC); 

● elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte 

concursuri naționale sau internaționale (recunoscute conform metodologiilor privind 

organizarea și desfășurarea procesului de admitere la nivelul facultăților UVT); 

● elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut 

media 10 la examenul de Bacalaureat; 

● sportivii cu performanțe deosebite (sportivi ai CSU-UVT, ai cluburilor și secțiilor sportive cu 

care UVT are acorduri de colaborare, medaliați la competițiile naționale, europene și mondiale - 

la propunerea Facultății de Educație Fizică și Sport) - scutire aplicată și pentru studiile universitare 

de masterat. 

  Pentru a atrage cei mai buni elevi spre UVT, aceștia primesc scrisoare de la rectorul UVT 

prin care sunt invitați să devină studenți UVT, oferindu-li-se o serie întreagă de beneficii, printre 

care și scutire de taxa de confirmare. 
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