Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
1
2

Numar matricol
310440301ESL191035
310440301ESL191045

Nume si prenume
OSOIANU P. ELENA ALEXANDRA
RUSU S. ION

rest de plata moneda
1500 RON
1500 RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Administraţie publică
1
2
3
4
5
6
7
8

Numar matricol
310440511RSL191023
310440511RSL191051
310440511RSL191089
310440511RSL191098
310440511RSL191131
310440511RSL191150
310440511RSL191158
310440511RSL191189

Nume si prenume
BECLEA L. ANDREEA-ADELINA
CÎTEA M. DIANA-MIHAELA
IUGANU V FLAVIUS- VASILE
LIGA F. GABRIEL CĂS. LIGA-VARARU
OLARIU C CEZAR-CONSTANTIN
PRESCORNIŢĂ F. BEATRICE-DANIELA
ROTARU S. EMILIA-MONICA
VERDEŞ Ş.N. MĂDĂLIN-SEBASTIAN

rest de plata
150
1500
1500
1500
1500
1000
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Numar matricol
310440401RSL181008
310440401RSL191039
310440401RSL191040
310440401RSL191063
310440401RSL191080
310440401RSL191095
310440401RSL171138
310440401RSL191135
310440401RSL191141
310440401RSL181144
310440401RSL181150
310440401RSL191199
310440401RSL191200
310440401RSL191210

Nume si prenume
ALECSANDRU I. RAREŞ-FLORIN
CIOBANU C. DANIEL
CIOBANU V. ANDREI
DIACONU S.Ş. IOAN-DANIEL
GRUIA P. ANDREI
IPATE G. ADNANA-TEODORA
LUNGU P. MIHAELA-ALEXANDRA
MURGU G.S. ANDREI-ROBERT-IONUŢ
OBĂDEANU A.N. ALEXANDRU-ŞTEFAN
OPRIŞANU A.N. RAREŞ TEODOR
PICHIU M.E. MĂDĂLINA-IOANA
TUCALIUC D. ANDRADA-IOANA
TUDOR P. TEODOR
VLASE I. MĂDĂLINA-ANDREEA

rest de plata
750
1500
750
750
1500
1500
1300
1500
750
550
1500
1500
750
1500

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

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Numar matricol
310440301RSL191016
310440301RSL191029
310440301RSL191037
310440301RSL191065
310440301RSL191079
310440301RSL191106
310440301RSL191117
310440301RSL191129
310440301RSL191133
310440301RSL191135
310440301RSL191137
310440301RSL181147
310440301RSL181149
310440301RSL191141
310440401RSL181207

Nume si prenume
BĂLĂUŢĂ S. ALEXANDRU
CASĂMÂNDRĂ V. RALUCA-ŞTEFANIA
CIMPOER A. CĂTĂLINA-ELENA
GHERCĂ M. ŞTEFAN-GABRIEL
IRIMIA C.I. ROXANA-CAMELIA-ELENA
PĂDURARU I. NARCISA-ALEXANDRA
PRICOPE F. DAVID-ANDREI
SCUTARIU V. SERGIU-CONSTANTIN
SOROCEANU Ş. LOREDANA-ELENA
STECLARU T. ALEXANDRU-GABRIEL
STRATULAT V. MĂDĂLINA
SURLEAC V. CONSTANTIN
ŞTEFĂNIŢĂ D. EUSEBIU
ŞTEFĂNIU R.R. VICTOR
ZĂICANU D. NICOLAE-COSMIN

rest de plata
1500
1500
1500
1500
1500
1000
1050
1500
1050
1500
1500
1500
1500
1500
1500

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

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Numar matricol
310440601RSL191018
310440601RSL191019
310440601RSL191030
310440601RSL191039
310440601RSL191040
310440601RSL191046
310440601RSL191056
310440601RSL191105
310440601RSL191109
310440601RSL191137

Nume si prenume
BOGOS F. RĂZVAN-GABRIEL
BONCU A. CĂLIN-RĂZVAN
CEACÎRU G. ŞTEFAN-CRISTIAN-IONUŢ
COBILIŢĂ P. PETRONELA
COZAN S. IULIANA
DANŢUŞ L.G. GABI-EUSEBIU
DUMITRU N. DRAGOŞ
POINARU P. MIHAI
PREUTESCU M. G. RAZVAN GEORGE
VĂCĂRIŢA C. FLORENTINA-PAULA

rest de plata
1500
1500
750
1500
750
1500
1050
1500
750
1000

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Numar matricol
310440201RSL191001
310440201RSL191003
310440201RSL191007
310440201RSL191016
310440201RSL191036
310440201RSL171060
310440201RSL191065
310440201RSL191066
310440201RSL191084
310440201RSL171128
310440201RSL191104
310440201RSL191113
310440201RSL191142
310440201RSL191148
310440201RSL191157
310440201RSL191170
310440201RSL191175
310440201RSL191177

Nume si prenume
ACATINCĂI G. ELENA-GABRIELA
AGAFIŢEI F. DIANA
ANDRIEŞ V.L. ALEXANDRA
BARBU L. IULIANA-REBECA
CAZACU G. CLAUDIA
CHIRIŢĂ G. GEORGE-ANDREI
DAVID N. PETRU
DĂNILĂ M. IUSTIN-GABRIEL
GRIGORAŞ M. ŞTEFANIA-RAMONA
LAIU S. DANIEL
LIMBĂU C.M. VLAD-ŞTEFAN
MANOLE V. BIANCA-MIHAELA
POPA M. VASILICA
PRISECARIU C. GEORGIANA-SIMONA
ROCA V. MARIA-DIANA
SINESCU M. MARIA
ŞANDRA G. ŞTEFANIA-CĂTĂLINA
ŞLINCU C. MARIA-CĂTĂLINA

rest de plata
1500
750
750
1500
1500
1500
700
1500
750
275
1500
750
1500
750
1500
1050
1500
1450

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

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Informatică economică
1
2
3
4
5
6

Numar matricol
310440501RSL191007
310440501RSL191028
310440501RSL191057
310440501RSL191089
310440501RSL191121
310440501RSL191183

Nume si prenume
rest de plata
ANDRUŞCĂ I. IOANA-ANDREEA
750
CĂCIULEANU-ROŞU C.C. CONSTANTIN-CIPRIAN
750
DOBÎNDĂ R. GABRIEL
1500
HERDEŞ-SUCEVEANU G. BOGDAN
1500
NASTASĂ F. SERGIU-MARIAN
1500
VÂRGĂ M. ALINA-MIHAELA
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Management
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Numar matricol
310440701RSL191011
310440701RSL181027
310440701RSL191043
310440701RSL191048
310440701RSL191092
310440701RSL191097
310440701RSL191099
310440701RSL181106
31040701SL150273
310440701RSL191115
310440701RSL191121
310440701RSL191151

Nume si prenume
APETREI F. MARIA - IULIANA
BORDEA I. ROXANA-PAULA
COSTACHE F. ROLAND-ADRIAN
CUCORANU M. MIREL
MARIAN D.M. CĂLIN-GEORGE
MIHĂILESCU C. EVELIN-SEBASTIAN
MIHOC A. IOANA
MOCANU A. LORENA-ALEXANDRA
MOCANU M. SAMUEL-ALEXANDRU
PASCARIU I. IULIANA-RODICA
PÎRŢAC A. ANDREI-ROBERT
URSACHE V. ADRIAN

rest de plata
1500
1000
250
1500
1050
750
1500
1300
750
1500
1500
1050

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

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numar matricol
310440801RSL191004
310440801RSL191005
310440801RSL191010
310440801RSL191012
310440801RSL181031
310440801RSL191053
310440801RSL191102
310440801RSL191136
310440801RSL191142
310440801RSL191155
310440801RSL191158

Nume si prenume
ANUŢĂ V. GABRIEL-BOGDAN
APALAGHEI I. ANDRA-MARIA
BACIU I. EUSEBIU-AUGUSTIN
BĂLU C. CRINA-IOANA
BUTNARU I.D. ANDREEA-ROXANA
DRUIA I.C RAREŞ-ILIE
PĂULEŢ D. MARIAN-ANDREI
ŞTEFĂNESCU C.V. ALEXANDRU
TÂRHOACĂ O.G. CONSTANTIN-DANIEL
VÂLCEANU D. DANIEL
VIERU D. TUDOR

rest de plata
1500
750
700
1500
1050
750
1500
750
1500
1500
1500

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

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Statistică şi previziune economică
1
2
3
4
5
6
7

Numar matricol
310440501RSL191043
310440501RSL191084
310440501RSL191085
310440501RSL191095
310440501RSL191102
310440501RSL191120
310440501RSL191127

Nume si prenume
CONDREA D. GIANINA-ANGELICA
GRIBINCEA C.L. CODRIN
GRIGORAŞ Ş. MARIUS-ŞTEFAN
ILIEŞ D. PAUL-DAMIAN
LEBĂDĂ C.I. FLAVIAN-ANDREI
MUNTEANU C. GEORGIANA
PAIU C. ANDREI

rest de plata
1500
750
1500
650
1500
1500
700

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8

Numar matricol
310440401RSL181056
310440401RSL181110
310440401RSL181116
310440401RSL171147
310440401RSL181183
310440401RSL181186
310440401RSL171225
310440401RSL181190

Nume si prenume
rest de plata
CHIRILĂ G. ŞTEFAN-DANIEL
1500
LASLĂU G. CAMELIA-TEODORA
1500
LUPĂESCU M. LAURA-GEORGIANA
1500
MAXIM T.M. TEODOR-RAFAEL
300
ŞTEFAN F. LAURA-ANDREEA CĂS. AŞCHIOPOAEI
1500
TANASE V.V. TEONA
1500
TODIRAŞCU V. ELENA
250
TONU D.C. LARISA IONICA
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Bălţi)
1

Numar matricol
310440301RSL171289

Nume si prenume
UNGUREANU S. NATALIA

rest de plata moneda
1050 RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1
2

Numar matricol
310440601RSL181082
310440601RSL181087

Nume si prenume
MOLDOVANU N. OVIDIU
NECHIFOR D. SEBASTIAN-ILIE

rest de plata moneda
1500 RON
750 RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3
4

Numar matricol
310440201RSL181027
310440201RSL171074
310440201RSL171178
310440201RSL181181

Nume si prenume
CADARIU M. GABRIELA
COJOCARI I. GABRIELA
POP A.L. ALEX
URSU M. ŞTEFAN

rest de plata
1500
1500
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Informatică economică
1
2
3

Numar matricol
310440501RSL181004
310440501RSL181033
310440501RSL181061

Nume si prenume
rest de plata
ALUPOAIE C. CONSTANTIN CĂS. ACIOBĂNIŢEI
1500
BULAI V.R. ADRIAN-SEBASTIAN
1500
CURCĂ A.E. KONSTANTINA-CLAUDIA
1500

moneda
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Management
1
2
3
4
5

Numar matricol
310440701RSL181012
31040701SL151543
310440701RSL181101
310440701RSL181114
310440701RSL181134

Nume si prenume
ARBORE N. DRAGOŞ-CONSTANTIN
DELEANU S. ALEXANDRU-BOGDĂNEL
MAXIM L. GEORGE-LUCIAN
NĂSTASĂ V. VICTOR-NICOLAE
PORUMBESCU V. IOAN

rest de plata
1500
1500
750
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6

Numar matricol
310440501RSL171062
310440801RSL181052
310440801RSL181081
310440801RSL171145
31040701SL150886
310440801RSL181116

Nume si prenume
COSTEA C.S. GEORGIANA-DIANA
DĂMOC B. VICENŢIU-DAVID
LUPU M.L PETĂR
PREDA P.M. ALEXANDRU-PETRU-MARIN
PRISACARU G. ANDREEA
RADU D. TEODOR-GEORGE

rest de plata
1500
1500
1500
500
275
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
1
2
3
4

Numar matricol
310440301ESL171008
310440301ESL171019
31040701SL169140
310440301ESL171058

Nume si prenume
rest de plata
BASTON B. JAMIE LEE CĂS. CAFELUTE-BASTON
1500
GIURCĂ D. BOGDAN-ANDREI
1500
HAMMOUDI K. WALID
1016
TCHANO TAKAM . ARISTIDE
1035

moneda
RON
RON
EUR
EUR

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Administraţie publică
1

Numar matricol
310440511RSL171138

Nume si prenume
SANDU I. ANDREEA

rest de plata moneda
1450 RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7

Numar matricol
31040701SL140262
31040701SL150597
310440401RSL171084
31040701SL151301
31040701SL150881
31040701SL160080
31040701SL160135

Nume si prenume
ALOJĂ P. CRISTINA-BIANCA
BĂNCILĂ O. ANA-MARIA
DORCU I. SERGIU-MĂDĂLIN
FROICU V. OCTAVIAN-TEODOR
LIVADARIU V. DIANA-MARILENA
MAXIM C. FLAVIUS-GABRIEL
TARHON C. MIHAELA

rest de plata
300
600
1500
150
1050
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
2
3
4
5

Numar matricol
31040701SL150377
31040404IL01031679
310440301RSL171078
31040701SL159046
31040701SL150970

Nume si prenume
ADIGUZEL N. ESMA-IRINA
ARMAŞ G. ALINA
LUPU M. ANDREEA
MOSCALENCO I. DUMITRU
PITICA A. RĂZVAN-ANDREI

rest de plata
450
200
1500
1400
200

moneda
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1
2

Numar matricol
310440601RSL171159
31040701SL151569

Nume si prenume
ALSAMKARI M. A. AHMAD
CRAUS C. SEBASTIAN-CONSTANTIN

rest de plata moneda
1035 EUR
1500 RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2
3
4
5
6

Numar matricol
31040701SL149201
310440201RSL171029
310440201RSL171120
31040701SL160081
310440201RSL171190
310440201RSL171219

Nume si prenume
ARSENE M. MARINA-MIHAELA
BĂNCESCU I.N. CRISTINA
IFTODE I. COSTEL
MUNTEANU L.N. DELIA ANDREEA
RUSU N. LARISA-NICOLETA
TOMA F. ELENA-ROXANA-DENISA

rest de plata
400
1500
1450
1500
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Informatică economică
1
2
3
4

Numar matricol
310440501RSL171205
310440501RSL171113
31040701SL130542
310440501RSL171196

Nume si prenume
ALSAMKARI M. TAREK
LEFTER I. ALEXANDRU-GABRIEL
MĂNTĂLUŢĂ N.N. ANDREEA căs. ŞINCOVIŢĂ
UNGUREANU D. ALEXANDRU-ALIN

rest de plata
1035
1500
1500
750

moneda
EUR
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Management
1
2
3
4

Numar matricol
310440701RSL171008
310440701RSL171017
310440701RSL171035
310440701RSL171058

Nume si prenume
AMOLDOVENCEI A. ALEXANDRU-COSTINEL
ASCURTULESEI V.V. ALEX-GABRIEL
CAPRARU G. ELENA-GABRIELA căs. ACHIŢII
COTIA D. RADU-ANDREI

rest de plata
1500
750
750
1500

moneda
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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Lista studenţilor care nu au achitat taxa de şcolarizare pe semestrul 2 şi nu
se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2020
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 II:
Tranşa I - 50% din taxa semestrială până la 15 martie; Tranşa a II-a - 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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 cu frecvenţă; Anul III; specializarea: Marketing
1
2
3
4
5
6
7

Numar matricol
31040701SL151041
31040701SL151598
310440801RSL171091
31040701SL151001
31040701SL160157
310440801RSL171178
310440801RSL171180

Nume si prenume
ABABEI V. NARCISA-IONELA
CURELARIU L. VALENTIN-CIPRIAN
LAUŞ P. PATRICIA-GEORGIANA
POSTOLACHE S. CIPRIAN-ŞTEFAN
SOFRONI C.M. ŞTEFAN-MĂLIN
VASILACHE L. ŞTEFAN
VORONIANU D. MIHAI-DANIEL

rest de plata
250
250
1500
450
1500
1500
1500

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

Decan,
prof. univ. dr. Cristina-Teodora ROMAN

4-06-2020
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