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PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 TAXA DE STUDIU ESTE STABILITĂ ÎN CUANTUM 
DE 4.730 LEI ÎN 3 TRANŞE DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 
 

1.  Tranşa I – 1.980 lei se achită în perioada 18 - 22 octombrie 2021 (inclusiv); 
Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de 
întârziere, suspendarea de la toate activităţile şcolare şi eliminarea temporară din cămin. Dacă 
până la data de 05 noiembrie 2021 (inclusiv) ,studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile 
aferente, acesta este exmatriculat. Drept urmare acesta pierde calitatea de student şi debitul lui în 
ceea  ce  priveşte  taxa  de  şcolarizare  şi  penalităţile  aferente  vor  fi  şterse  din  evidenţele 
Universităţii. 

 

 
 

2.  Tranşa a II-a – 2.090 lei se achită în perioada 03 - 07 ianuarie 2022 (inclusiv); 
Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de 
întârziere, suspendarea de la toate activităţile şcolare şi eliminarea temporară din cămin. Dacă 
până la data de 21 ianuarie 2022 (inclusiv) ,studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile 
aferente, acesta este exmatriculat. Drept urmare acesta pierde calitatea de student şi debitul lui în 
ceea ce priveşte taxa de şcolarizare şi penalităţile aferente vor fi şterse din evidenţele 
Universităţii. 

 
3.  Tranşa a III-a - 660 lei se achită în perioada 18 aprilie - 22 aprilie 2022( inclusiv) 

Neachitarea taxei la termenul stabilit atrage după sine majorări de 0,2% pe zi calendaristică de 
întârziere, suspendarea de la toate activităţile şcolare şi eliminarea temporară din cămin. Dacă 
până la data de 06 mai 2022 (inclusiv) ,studentul nu şi-a achitat tranşa şi penalităţile aferente, 
acesta este exmatriculat. Drept urmare acesta pierde calitatea de student şi debitul lui în ceea ce 
priveşte taxa de şcolarizare şi penalităţile aferente vor fi şterse din evidenţele 
Universităţii. 

 
Neachitarea taxelor la termenele stabilite atrage după sine exmatricularea. 
Taxele pot fi achitate la orice sucursală BCR – Banca Comercială Română în CONT IBAN 

RO06RNCB0072039062550016. 
Plata în avans este posibilă cu 01 ianuarie 2022. 
După achitare, vă rugăm să transmite-ți prin e-mail dovada plății. 


