
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI 

 

ANUNȚ 

 

TRANȘE TAXĂ DE STUDIU  2021-2022 
PENTRU FACULTATEA DE ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI –                                

DOAR PENTRU SPECIALIZAREA ISTORIA ȘI TEORIA ARTEI 
 

Pentru anul universitar 2021/2022, studentul se obligă să achite taxa de studiu stabilită 

în cuantum de 5280 de lei în trei tranşe, după cum urmează: 

 
Transa I -  2.140 de lei, se achită în perioada 18 - 22 octombrie 2021 (inclusiv), cu excepţia 

studenţilor din anul I, care o vor achita odată cu confirmarea locului; 
 

- 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. 
 

 

Tranşa a II -a   2.340 de 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. 
 

Tranşa a treia, 800 de 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. 


