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IMPORTANT  !  

STUDENȚII CARE SUNT ÎN AN COMPLEMENTAR 

(PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII sau  REPETENȚI)) plătesc 

taxa INTEGRAL, până în data de 27 octombrie 2017. In caz contrar vor 

fi exmatriculați. (La Secretariat vi se va calcula taxa, funcție de 

examenele pe care le mai aveti de promovat)  

 
STUDENȚII REÎNMATRICULAȚI plătesc taxa de școlarizare 

prima tranșa 1000 lei și taxa de reînmatriculare 300 până în data de 

27 octombrie 2017. Restul taxei se va achita conform calendarului de mai 

jos. (Taxa anuală 3000 lei) In caz contrar nu vor fi reînmatriculați. 

 

Taxele de școlarizare pentru STUDENȚII ÎN REGIM CU TAXĂ, se 

vor achita la casieria universității de pe Colină, corpul D, după cum 

urmează: 

 

CURSURI DE  ZI  SI   ID  (taxa pe an de studiu - 3000 lei) 

 

TERMENE :  
- până în data de 31 octombrie 2017  - suma minimă achitată 1000 lei 

- până în data de 19 ianuarie 2018    - suma minimă achitată 2000 lei 

- până în data de 30 martie 2018      - suma achitată 3000 lei 

 

CURSURI  MASTER (taxa pe an de studiu - 3500 lei pentru 

masteratele de aprofundare și Audit intern și 4500 lei pt 

Managementul afacerilor (tip MBA)  

TERMENE :  
- până în data de 31 octombrie 2017   - suma minimă achitată 1100 lei  

1500 lei - pt MBA 

- până în data de 19 ianuarie 2018   - suma minimă achitată 2200 lei 

3000 lei – pt MBA 

- până în data de 30 martie 2018    - suma achitată 3500 lei  

4500 lei – pt MBA 



IMPORTANT ! la fiecare termen indicat mai sus, se va verifica 

achitarea taxelor. Studenții care nu respectă termenele, vor fi 

exmatriculați pentru neplata taxelor de școlarizare, fără drept de 

revenire la Ordinul de exmatriculare în anul universitar 2017 – 

2018 !!!   
Lista studenților exmatriculați se va posta și pe site-ul facultății. 

 
Plata se poate face si prin transfer bancar astfel : 

 
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, 

următoarele date și informații :  

 

1. Beneficiar:  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV  

CIF: 4317754  

Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX  

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV  

 

2. Numele si prenumele studentului și inițiala tatălui (exact așa cum este 

înmatriculat).  

 

3. Facultatea și programul de studii la care este studentul, pe locurile cu taxă. 

  

NOTĂ: Dovada plății trebuie trimisă OBLIGATORIU prin e-mail la 

facultate. Deoarece perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă 

este de 3 zile, OBLIGATORIU studentul trebuie să trimită o copie scanată 

a documentului de plata la : 
 

e-mail : f-seaa@unitbv.ro sau monica.manolescu@unitbv.ro  

 

NOTĂ : NU trimiteți e-mailuri goale, doar cu documentul atașat. Scrieti 

Subiectul, numele dv, unde sunteți student ce reprezintă documentul trimis 

etc. Dacă e-mailul dv a ajuns la destinație, o sa primiți confirmare de 

primire.  
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