Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
1

Numar matricol
310440301ESL171020

Nume si prenume
GÎSCA F. NATALIA

rest de plata moneda
750 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Administraţie publică
1
2
3
4

Numar matricol
31040605SL161151
31040605SL161143
310440511RSL171148
310440511RSL171151

Nume si prenume
BIVOL I. ROXANA-IOANA
PETRAŞI C. DIANA-ELENA
ŞTEFĂNIŢĂ M. MIRCEA-DANIEL
TAPOVEŢ M. ALEXANDRA-MĂDĂLINA

rest de plata
150
750
1050
750

moneda
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018

Page 2 of 27

Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numar matricol
310440401RSL171010
310440401RSL171013
310440401RSL171071
310440401RSL171101
31040701SL160194
310440401RSL171108
310440401RSL171119
31040701SL160056
310440401RSL171133
310440401RSL171147
310440401RSL171182
310440401RSL171200
31040701SL160230
310440401RSL171230

Nume si prenume
ANDRIEŞ F. PAULA-DIANA
ANICĂI A. LAURA-GEORGIANA
COTAN G. THEODOR-GEORGE
GRĂDINARU C. BIANCA-LUMINIŢA
GRECU L. MIHAI-LAURENŢIU
HLAGHI T.M. ANA-LOREDANA
IONESCU G. ALEXANDRA-DANIELA
LIUŢE N.F. PAUL-LUCIAN
LUCA D. BIANCA-PETRONELA
MAXIM T.M. TEODOR-RAFAEL
PAVEL C.C MĂDĂLINA-GEORGIANA
RĂDULESCU E. BOGDAN GABRIEL
TELIŞCĂ I. ANDREEA-GEORGIANA
UNGUREANU C. ANIŞOARA-RALUCA

rest de plata
450
300
750
300
250
350
750
500
750
750
750
750
250
750

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numar matricol
31040701SL159040
310440301RSL171078
310440301RSL171081
310440301RSL171086
310440301RSL171091
310440301RSL171101
310440301RSL171113
310440301RSL171114
310440301RSL171143

Nume si prenume
GRAMA D. ALEXANDRU
LUPU M. ANDREEA
MANTALE I. ADINA-GEORGIANA
MOLOMAN M. MĂDĂLINA-ŞTEFANA
NISTOR N. NICOLAI-IONUŢ
PRISACARIU D. ŞTEFANIA-GEORGIANA
SAVIN G. ŞTEFAN
SFICHI C. ALEXANDRU-IONUŢ
ZAHARIA D. MĂDĂLINA-CAMELIA

rest de plata
300
200
800
750
1050
1050
600
1050
350

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Numar matricol
310440601RSL171006
310440601RSL171009
310440601RSL171010
310440601RSL171013
310440601RSL171028
31040701SL160375
310440601RSL171058
310440601RSL171063
31040701SL160418
310440601RSL171078
310440601RSL171081
310440601RSL171096
310440601RSL171107
31040701SL160406
31040701SL169114
310440601RSL171136
310440601RSL171137
31040701SL160430
31040701SL159063

Nume si prenume
AMARIEI P. RAREŞ-PETRU
APOSTOL D. SORIN
ASAVEI A. ADELIN-ŞTEFAN
BACIU G. ANDREI
BUTURUGĂ C. ALEXANDRU-IULIAN
CURMEI A. ALEXANDRINA
GĂLĂŢANU C. ELENA-DELIA
GHINEA I. IONUŢ
GOROVEI A. F. ANDREI-SEBASTIAN
IRIMIA I. COSMIN-IULIAN
JUJAN G. LAURA-GEORGIANA
MELICĂ T. THEODORA-GEORGIANA
OLARIU D. ŞTEFAN-CRISTIAN
ONOFREI C.F. NICOLETA
PÎRVU G. ANA-MARIA
SÎRBU V. BOGDAN
SÎRGHI R. OANA MIHAELA
STOIAN I. RAREŞ-THEO
VIERU V. ANA-MARIA

rest de plata
750
1050
750
1050
1050
800
600
750
1500
1050
1050
300
750
1000
750
750
750
1500
300

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numar matricol
310440201RSL171014
310440201RSL171045
310440201RSL171070
310440201RSL171080
310440201RSL171083
310440201RSL171091
310440201RSL171092
310440201RSL171122
310440201RSL171171
310440201RSL171194
310440201RSL171201
310440201RSL171202
310440201RSL171217
310440201RSL171220

Nume si prenume
ANDRIEŞ G. ELENA-MĂDĂLINA
BUHACIUC F. ALEXANDRA-MARINELA
CLIPA V. ROXANA-FLORENTINA
CROITORU D.V. COSMINA-LAVINIA
DAMIAN F. ANA-MARIA
DUMITRU I. ANDREI-CONSTANTIN
EL SHOBASI M. IBRAHIM
IRIMIA C. MARIA-ADELINA
PĂDUREŢ R.F. ALEXANDRA-ŞTEFĂNICA
SCURTU C IOANA LOREDANA
STAN V.C. BOGDAN-GEORGIAN
STAVĂR F. PETRU
TIHULCĂ C. MARIUS
TOMEGEA I. OANA-ELENA

rest de plata
250
750
750
750
350
750
750
750
350
1050
1050
750
1050
750

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Informatică economică
1
2

Numar matricol
31040701SL160749
310440501RSL171202

Nume si prenume
rest de plata moneda
CIOCAN I.L. LAURA-CORNELIA
500 RON
VLĂDEANU G. ROXANA-ELENA CĂS. VLĂDEANU-MAGHERCĂ
1050 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Management
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numar matricol
310440701RSL171002
310440701RSL171004
31040701SL160773
310440701RSL171040
31040701SL160914
310440701RSL171089
310440701RSL171093
31040701SL160903
310440701RSL171121
310440701RSL171122
310440701RSL171125
310440701RSL171174
310440701RSL171178
310440701RSL171188

Nume si prenume
ABUNEI V. CONSTANTIN-ALIN
AFTANASE D. ŞTEFAN-ANDREI
BERESCU P. MARIAN
CĂLUGĂRU I. IULIA-ALEXANDRA
FILIP M. SABINA
GÎFEI C. ANCUŢA-ELENA
GROSU C.I. IULIANA-RALUCA
MIHĂILĂ Ş. PETRONELA
MITREA V. RADU-FLORIN
MOCANU M.C. ANDREI-MARIUS
MOROŞANU C. CRISTINEL-IONUŢ
TĂRÂŢĂ C. VLAD
TOMA V. RUBEN
ZALISCHI V. DIANA

rest de plata
1050
650
750
750
550
750
750
700
750
750
700
750
750
750

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Numar matricol
310440801RSL171007
310440801RSL171039
310440801RSL171045
31040701SL161056
31040701SL160979
310440801RSL171076
310440801RSL171079
310440801RSL171099
310440801RSL171107
310440801RSL171122
310440801RSL171149
310440801RSL171164

Nume si prenume
ALEXANDRU M. ROXANA
CHIHĂROI Ş. ANDRA-ELENA
CIUMAC A. ALEXANDRINA
DUMITRIU L. NICUŞOR-RĂZVAN
GRIGORE G. CEZAR-RĂZVAN
HERŢA I.C. VLAD-GABRIEL
HUŢANU G. ANDREI
MANOLE G. VLAD-ANDREI
MIHALACHE P. MĂLIN-ALEXANDRU
NEGUSTORU A. SERGIU-ANDREI
RUSU V. DUMITRU-IONUŢ
TANASE M. VLAD-ANDREI

rest de plata
750
150
550
750
750
450
1050
750
1050
750
1050
1050

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul I; specializarea: Statistică şi previziune economică
1

Numar matricol
310440501RSL171080

Nume si prenume
EPURE I. ELENA-MĂLINA

rest de plata moneda
750 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
1
2
3

Numar matricol
31040701SL150056
31040701SL120838
31040701SL160038

Nume si prenume
DODU V. RĂZVAN-CONSTANTIN
MATASARU D GEANINA-MARIA
SANDU C. ANA-DIANA

rest de plata
250
750
750

moneda
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Administraţie publică
1
2

Numar matricol
31040605SL150108
31040605SL150108

Nume si prenume
URSACHE D.C. RĂZVAN
URSACHE D.C. RĂZVAN pozitie veche

rest de plata moneda
950 RON
950 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2

Numar matricol
31040701SL160118
31040701SL051672

Nume si prenume
BOTEZATU I. BEATRICE-IOANA
POPA C. BOGDAN

rest de plata moneda
150 RON
550 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018

Page 13 of 27

Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numar matricol
31040701SL151444
31040701SL151444
31040701SL141183
31040701SL141183
31040701SL151581
31040701SL140464
31040701SL140464
31040701SL151160
31040701SL151160
31040701SL150498
31040701SL150498

Nume si prenume
BOACĂ C.V. DIANA-ANDREEA
BOACĂ C.V. DIANA-ANDREEA pozitie veche
LUNGU C. COSMIN-ALEXANDRU
LUNGU C. COSMIN-ALEXANDRU pozitie veche
OLARIU B.C. CRISTINA-ALEXANDRA
PANŢÎRU C. DUMITRU-STELIAN
PANŢÎRU C. DUMITRU-STELIAN pozitie veche
ŞERBAN I. IOAN
ŞERBAN I. IOAN pozitie veche
ŞPAIUC L.M. SEBASTIAN-GABRIEL
ŞPAIUC L.M. SEBASTIAN-GABRIEL pozitie veche

rest de plata
500
500
250
250
700
500
500
750
750
250
250

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numar matricol
31040701SL151443
31040701SL151443
31040701SL151138
31040701SL151138
31040701SL160478
31040701SL160485
31040701SL151457
31040701SL151457
31040701SL121375
31040701SL121375
31040701SL160638
31040701SL150743
31040701SL150743

Nume si prenume
rest de plata
ASAVEI M. CRISTINA
950
ASAVEI M. CRISTINA pozitie veche
950
BEJENARU P.D. THEODOR
650
BEJENARU P.D. THEODOR pozitie veche
650
BURSUC I. ELIADE-ILIUŢĂ
750
HĂLĂUCĂ V. ADINA
1450
IACOB M. IULIANA-ALEXANDRA
1500
IACOB M. IULIANA-ALEXANDRA pozitie veche
1500
MAISNER L.V. ALEXANDRA-LUCIANA
200
MAISNER L.V. ALEXANDRA-LUCIANA pozitie veche
200
POPA D. ANDREEA-MARGARETA
1500
TRIFAN-PIEPTU O. DIANA-FLORINA
1200
TRIFAN-PIEPTU O. DIANA-FLORINA pozitie veche
1200

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Informatică economică
1
2
3
4

Numar matricol
31040701SL160211
31040701SL160727
31040701SL160704
31040701SL160707

Nume si prenume
COVRIG P. TABITA
GHERMAN M. ALEXANDRU-IOAN
HÂRŢAN I. IONUŢ-DRAGOŞ
MĂRGUŢĂ N. DIANA-MARIA

rest de plata
1500
750
1050
750

moneda
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Management
1
2
3
4

Numar matricol
31040701SL150502
31040701SL159117
31040701SL160793
31040701SL150977

Nume si prenume
ARCANA M. CRISTIAN
HENEA C.M. GEORGIANA-BIANCA
PRICOPIE V. ROXANA-ELENA
VACARU P. CONSTANTIN

rest de plata
750
1500
1500
750

moneda
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul II; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6
7
8

Numar matricol
31040701SL150923
31040701SL150923
31040701SL150755
31040701SL150755
31040701SL150367
31040701SL150367
31040701SL150744
31040701SL150744

Nume si prenume
rest de plata
BLAJ-FRENŢ P. PATRICIA-ALESSANDRA
750
BLAJ-FRENŢ P. PATRICIA-ALESSANDRA pozitie veche
750
COSTACHE C. FLORINA-MĂDĂLINA
500
COSTACHE C. FLORINA-MĂDĂLINA pozitie veche
500
PASCAL N. ALEXANDRU-GABRIEL
750
PASCAL N. ALEXANDRU-GABRIEL pozitie veche
750
URSACIUC M. CRISTINA-MĂDĂLINA
250
URSACIUC M. CRISTINA-MĂDĂLINA pozitie veche
250

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
1
2

Numar matricol
31040701SL120845
31040701SL111363

Nume si prenume
PIRICI G. VLAD
STICEA G. CRISTIAN GHEORGHITĂ

rest de plata moneda
210 RON
250 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Numar matricol
31040701SL150626
31040701SL140726
31040701SL131103
31040701SL150354
31040701SL150815
31040701SL151391
31040701SL131057
31040701SL150935
31040701SL130358
31040701SL150305
31040701SL150461
31040701SL131302

Nume si prenume
ALEXANDRU L. GABRIEL-LIVIU
BACIU N. ANA-MARIA
CĂPITANU F.S. ŞERBAN-VLAD
CHIRIAC V. ANDREI
CIOCOIU G.C. ROXANA-MIHAELA
GORGAN D. VLAD-GEORGE
HALUTĂ P. LARISA-GEORGIANA
LIVADARU M. ANGELA-MIRUNA
MANOLACHE I. ELENA-ALEXANDRA
MUSTIAŢĂ M. DENISA-MIHAELA
PETRIŞOR I. PAUL
URSU P. GEORGIANA-PATRICIA

rest de plata
900
500
750
750
1500
1500
500
1500
250
1150
750
250

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
2
3
4
5
6
7

Numar matricol
31040701SL150377
31040701SL121031
31040701SL160290
31040701SL159180
31040701SL150970
31040701SL120785
31040701SL121053

Nume si prenume
ADIGUZEL N. ESMA-IRINA
BULANCEA P DIANA-MIHAELA
GAFIŢA M. PETRICĂ
GÎSCĂ B. CORINA
PITICA A. RĂZVAN-ANDREI
SOROCIANU V. LUCIANA-ELENA
TALMAZAN Ş. CRISTIAN

rest de plata
750
1500
1500
1100
750
1500
1000

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1
2

Numar matricol
31040701SL150997
31040701SL110949

Nume si prenume
NECHIFOR C. ŞTEFANA-RALUCA
ONICĂ T. DRAGOŞ NICOLAE

rest de plata moneda
1500 RON
750 RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3

Numar matricol
31040701SL140854
31040701SL150729
31040701SL150945

Nume si prenume
rest de plata
BUTNĂRICĂ Ş. DENISA-ŞTEFANIA căs. FERFELIUC
1500
GRĂDINARIU A.D. VLAD
1500
STAFIE M. IONEL-CRISTI
1500

moneda
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Informatică economică
1
2
3
4
5
6

Numar matricol
31040701SL110253
31040701SL100474
31040701SL131116
31040701SL150481
31040701SL091472
31040701SL130542

Nume si prenume
BALTAG G. GEORGIAN
CIOBANU L. DANIEL
GHEORGHIU G. ECATERINA-LAVINIA
HÎNCU I.N. IONELA-MĂLINA
IORDACHE V. BOGDAN-IULIAN
MĂNTĂLUŢĂ N.N. ANDREEA

rest de plata
250
500
250
1500
1500
750

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Management
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numar matricol
31040701SL120765
31040701SL159176
31040701SL150415
31040701SL100484
31040701SL160886
31040701SL150425
31040701SL131229
31040701SL150400
31040701SL130671

Nume si prenume
ANDRONACHI D. CRISTIAN
BERARIU D. LAVINIA-DIANA
CHIR V. ANDREEA-VIORICA
CIOCÎRLAN N. NICOLETA-CATI
CRĂCIUNESCU C. FLORENTINA
ISTRATE E. PAUL-LAURENŢIU
LEONTE R. SERGIU-IONUŢ
POPA V. RALUCA-PETRONELA
VIERIU C. TRAIAN

rest de plata
200
1500
750
700
1050
1000
1000
750
250

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numar matricol
31040701SL120642
31040701SL140700
31040701SL150924
31040701SL150257
31040701SL150757
31040701SL150326
31040701SL151086
31040701SL150485
31040701SL131032
31040701SL151495
31040701SL141021
31040701SL159125
31040701SL130492

Nume si prenume
AGAPESCU F. IRINA-PAULA
BUCATARU L. GEORGE-MIHAIL
CARPIUC C. MIHAIL-MARIUS
CELMARE C. RALUCA-IULIANA
DAVID I. BOGDAN-MIHAI
DUTCOVICI S. CONSTANTIN
GAVRILAŞ D. VLAD-CONSTANTIN
ILUCĂ D. ALEXANDRU-GABRIEL
OPRAN F. ALEXANDRU-IONUŢ
PÎRŢAC A. MĂDĂLINA
RUSU V. MARIA-MĂDĂLINA
ŞPAC A. GHEORGHE
TĂTĂRUŞANU G. GHEORGHIŢĂ-RĂZVAN

rest de plata
375
375
1500
1500
1500
750
1500
750
750
1500
750
1500
250

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 1 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea ianuarie-februarie 2018
REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE Art. 67. Taxa de şcolarizare aprobată anual de Senatul Universităţii se aplică tuturor
studenţilor înscrişi la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” şi se achită fie integral, fie în rate, astfel: Pentru semestrul I:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.
Eventualii studenţi care au plătit taxele de școlarizare şi apar pe lista studentilor care nu au achitat taxa de școlarizare sunt rugaţi să-şi
clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen. În caz contrar nu pot susţine examenele programate în sesiune şi nu se
pot finaliza rezultatele la disciplinele cu evaluare pe parcurs integrală.

Studii de licenta; cursuri de zi; Anul III; specializarea: Statistică şi previziune economică
1
2
3

Numar matricol
31040701SL151075
31040701SL141069
31040701SL140312

Nume si prenume
BĂJENARU I. IULIANA
ŞOFLĂU A. ADRIAN
VLAS M. CIPRIANA

rest de plata
750
750
700

moneda
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Dinu AIRINEI

22-01-2018
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