UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

ANUNŢ

IMPORTANT

pentru studenţii înscrişi cu taxă în anul universitar

2021 -2022
STUDENȚII CARE SUNT ÎN AN COMPLEMENTAR
(PRELUNGIREA ȘCOLARITĂȚII sau REPETENȚI) plătesc
taxa calculată pentru 2021 - 2022 INTEGRAL, până în data de 22
octombrie 2021.

STUDENȚII REÎNMATRICULAȚI plătesc taxa de școlarizare 3500
lei și taxa de reînmatriculare 300 până în data de 22 octombrie 2021.

STUDENȚII ÎN REGIM CU TAXĂ, plătesc taxa de școlarizare 3500
lei integral sau în maxim 3 tranșe, după cum urmează:
până în data de 01 noiembrie 2021 - suma minimă achitată =1200 lei
până în data de 15 ianuarie 2022
- suma minimă achitată =2400 lei
până în data de 01 aprilie 2022
- taxa achitată integral (3500 lei)
Studenții cu taxă care nu respectă termenele, vor fi exmatriculați pentru
neîndeplinirea obligațiilor financiare.
Notă: Se pot achita diferite sume, lunar, astfel încât la termenele afișate,
suma minimă indicată să fie achitată.

Taxa de școlarizare poate fi plătite cu cardul în aplicația de student
la rubrica TAXE (recomandat).
Atenție - Momentan nu se pot face plăți de pe cardul REVOLUT!

O altă modalitate de plată este prin transfer bancar.
Plata prin transfer bancar se poate face astfel :
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect,
următoarele date și informații :
Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
CIF: 4317754
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este
obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)

In câmpul privind detaliile transferului/plății este obligatoriu să fie
menționate urmatoarele informații:
Numele si prenumele studentului cu initiala tatalui
Facultatea
Tipul taxei
Ex de completare pt. taxa de scolarizare: Popescu Ana/FSEAA/tx.sc

Daca achitați în aplicație, suma achitată întra în timp real în contul dv
de student. Daca achitați prin transfer bancar NU trimiteți e-mail cu
dovada plății la facultate. Fiecare student va urmări pe intranet ca suma
achitată să intre în contul său în maxim 3zile lucrătoare – pentru transfer prin
ordin de plată și în maxim 10 zile lucrătoare pentru plata cu mandat poștal.

DECANATUL FSEAA

