ANUNȚ IMPORTANT
Pentru studenții care studiază la taxă!!!

NIVELUL I -LICENȚĂ – durata studiilor 3 ani
Pentru anul universitar 2020/2021, studentul se obligă să achite taxa de studiu stabilită în cuantum de 800
de lei în 2 tranşe după cum urmează:
- prima tranşă, 400 de lei, se achită în perioada 09 noiembrie - 13 noiembrie 2020
(inclusiv);
- tranşa a doua, 400 de lei, se achită în perioada 04 - 08 ianuarie 2021 (inclusiv).
Taxele pot fi achitate la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 sau la
Trezoreria Sector 1, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, cod fiscal 4602033.
La rubrica explicaţii se menţionează: numele şi prenumele studentului, facultatea, secţia, anul de studiu şi
tranşa achitată. Plata în avans este posibilă, cu excepţia plăţii primei tranşe.
Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de întârziere,
suspendarea de la toate activităţile universitare şi evacuarea temporară din cămin. Dacă până la data de 29
noiembrie 2020, respectiv 24 ianuarie 2021 (inclusiv), studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile aferente,
acesta este exmatriculat prin decizia rectorului, urmând ca debitul în ceea ce priveşte taxa de şcolarizare şi
penalităţile aferente să fie şterse din evidenţele contabile ale universităţii.

NIVELUL I – POSTUNIVERSITAR – durata studiilor 1 an
Pentru anul universitar 2020/2021, studentul se obligă să achite taxa de studiu stabilită în cuantum de 2400
de lei în 2 tranşe după cum urmează:
- prima tranşă, 1200 de lei, se achită în perioada 09 noiembrie - 13 noiembrie 2020
(inclusiv);
- tranşa a doua, 1200 de lei, se achită în perioada 04 - 08 ianuarie 2021 (inclusiv).
Taxele pot fi achitate la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 sau la
Trezoreria Sector 1, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, cod fiscal 4602033.
La rubrica explicaţii se menţionează: numele şi prenumele studentului, facultatea, secţia, anul de studiu şi
tranşa achitată. Plata în avans este posibilă, cu excepţia plăţii primei tranşe.
Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de întârziere,
suspendarea de la toate activităţile universitare şi evacuarea temporară din cămin. Dacă până la data de 29
noiembrie 2020, respectiv 24 ianuarie 2021 (inclusiv), studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile aferente,
acesta este exmatriculat prin decizia rectorului, urmând ca debitul în ceea ce priveşte taxa de şcolarizare şi
penalităţile aferente să fie şterse din evidenţele contabile ale universităţii.

NIVELUL II – POSTUNIVERSITAR – durata studiilor 1 an
Pentru anul universitar 2020/2021, studentul se obligă să achite taxa de studiu stabilită în cuantum de 1200
de lei în 2 tranşe după cum urmează:
- prima tranşă, 600 de lei, se achită în perioada 09 noiembrie - 13 noiembrie 2020
(inclusiv);
- tranşa a doua, 600 de lei, se achită în perioada 04 - 08 ianuarie 2021 (inclusiv).
Taxele pot fi achitate la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 sau la
Trezoreria Sector 1, în contul RO35TREZ70120F330500XXXX, cod fiscal 4602033.
La rubrica explicaţii se menţionează: numele şi prenumele studentului, facultatea, secţia, anul de studiu şi
tranşa achitată. Plata în avans este posibilă, cu excepţia plăţii primei tranşe.
Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de întârziere,
suspendarea de la toate activităţile universitare şi evacuarea temporară din cămin. Dacă până la data de 29
noiembrie 2020, respectiv 24 ianuarie 2021 (inclusiv), studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile aferente,
acesta este exmatriculat prin decizia rectorului, urmând ca debitul în ceea ce priveşte taxa de şcolarizare şi
penalităţile aferente să fie şterse din evidenţele contabile ale universităţii.

