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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Administrarea afacerilor
1
2

Numar matricol
310440103001SM191026
310440103001SM191043

Nume si prenume
IVAN M. DANIEL
TAMAŞ R. ROBERT

rest de plata moneda
1750 RON
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Administraţie publică
1
2
3
4

Numar matricol
310440105101SM181017
310440105101SM191044
310440105101SM191073
31040701PM131715

Nume si prenume
CLAIN I. IULIAN
MATEI N. ANDREI-CRISTIAN
VRABIE G. GEORGIAN-VLĂDUŢ
ZARĂ I. SORIN

rest de plata
522
1750
1750
175

moneda
RON
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Contabilitate, Diagnostic, Evaluare
1

Numar matricol
310440104002SM191026

Nume si prenume
ROCA M. PAULA-MĂDĂLINA

rest de plata moneda
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Data Mining
1

Numar matricol
310440105001SM191019

Nume si prenume
CRISTESCU M. ADRIAN-DUMITRU

rest de plata moneda
1750 RON

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

20-05-2020

Page 4 of 24

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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri (în
1
2

Numar matricol
310440205001SM191004
310440205001SM191030

Nume si prenume
BESCHIERU M. RENATA-PAULA-IOANA
VATAMANIUC A. LIDIA-AMELIA

rest de plata moneda
1750 RON
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1

Numar matricol
310440106003SM191021

Nume si prenume
PATRICHE A.H. MIRUNA

rest de plata moneda
845 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Management turistic şi hotelier
1

Numar matricol
310440103009SM191017

Nume si prenume
LUPU M. ALBERTO-EUGEN

rest de plata moneda
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Managementul organizaţiilor
1
2

Numar matricol
310440107004SM191003
310440107004SM191006

Nume si prenume
ARSENI Ş. ROXANA-ELENA
BOGDAN C. CONSTANTIN-CĂTĂLIN

rest de plata moneda
1750 RON
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Managementul proiectelor
1
2
3

Numar matricol
310440103011SM191004
310440103011SM191011
310440103011SM191018

Nume si prenume
rest de plata
BRÂNZEA T. PETRU DANIEL
1750
DARABANĂ N. ANDREEA-GEORGIANA
1750
LEONTE V. ELENA BRÎNDUŞA CĂS. TRIFESCU
675

moneda
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul I; specializarea: Marketing şi comunicare în afaceri
1
2

Numar matricol
310440108003SM191015
310440108003SM191026

Nume si prenume
BRAN N. CLAUDIU-DUMITRU
FĂCĂOARU C. ALEXANDRU-GEORGIAN

rest de plata moneda
1750 RON
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Administraţie publică
1
2
3
4
5

Numar matricol
310440105101SM171002
310440105101SM171007
31040701PM131724
310440105101SM171023
310440105101SM181033

Nume si prenume
rest de plata
AOSTĂCIOAE M. MĂDĂLINA-MIHAELA căs. MUŞINĂ
408
BOBOC I. MIHAI-FLAVIUS
408
ENEA D. CĂTĂLINA-DENISIA
875
FARAON R. CONSTANTIN-REMUS
525
IVAN L. IOANA TALIDA
1750

moneda
RON
RON
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Bănci şi pieţe financiare
1

Numar matricol
310440102002SM171002

Nume si prenume
ARGHIRA G. GEORGIANA-ALINA

rest de plata moneda
208 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Contabilitate, Diagnostic, Evaluare
1
2
3

Numar matricol
31040701PM169089
310440104002SM181018
310440104002SM181020

Nume si prenume
BURLACU I. ALIONA
GURIN V. LILIA
HOPULELE V. CĂTĂLINA

rest de plata
850
1750
1750

moneda
RON
RON
RON

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

20-05-2020

Page 13 of 24

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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Contabilitate, expertiză şi audit
1
2
3

Numar matricol
310440104003SM171013
31040701PM161794
310440104003SM171071

Nume si prenume
BUCŞA M. COSMINA-ANIŞOARA căs. DALBAN
COSTEA L. MIHAI-LUCIAN
ŞARPE I. DIANA-MARIA

rest de plata
292
816
167

moneda
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Data Mining
1

Numar matricol
310440105001SM181001

Nume si prenume
AMARGHIOALEI L. IOANA CRISTINA

rest de plata moneda
500 RON

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

20-05-2020

Page 15 of 24

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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri (în
1
2

Numar matricol
310440205001SM181001
310440205001SM171021

Nume si prenume
ADĂSCĂLIŢEI C. MIHAI
MACOVEI V. ELENA DANINA

rest de plata moneda
1750 RON
1044 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Economie şi afaceri internaţionale
1

Numar matricol
31040701PM161862

Nume si prenume
PRICOP C. ALIN-CONSTANTIN

rest de plata moneda
1750 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Finanţe - asigurări
1

Numar matricol
310440102003SM181030

Nume si prenume
SIMINA I. COSMINA-MĂDĂLINA

rest de plata moneda
1750 RON

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

20-05-2020

Page 18 of 24

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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Finanţe şi managementul riscului
1

Numar matricol
310440102004SM171006

Nume si prenume
LUCHIAN P. MĂDĂLINA-NICOLETA

rest de plata moneda
1400 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Managementul proiectelor
1
2
3

Numar matricol
310440103011SM171005
310440103011SM181014
310440103011SM181023

Nume si prenume
CIOBANU V. ELENA
HUMINIUC C. BOGDAN-GABRIEL
MUNTEANU N. ANDREI

rest de plata
283
1750
1750

moneda
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Managementul strategic al resurselor umane în Europa
1

Numar matricol
31040701PM162258

Nume si prenume
BĂLAN C. LARISA-SIMONA

rest de plata moneda
280 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă; Anul II; specializarea: Sisteme informaţionale pentru afaceri
1

Numar matricol
310440205002SM171053

Nume si prenume
SMĂU C. IULIAN-CRISTIAN

rest de plata moneda
292 RON

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă redusă; Anul I; specializarea: Managementul resurselor umane
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Numar matricol
310440107006SM191009
310440107006SM191014
310440107006SM191019
310440107006SM191022
310440107006SM191028
310440107006SM191029
310440107006SM191034
310440107006SM191035
310440107007SM191046
310440107006SM191047
310440107006SM191053

Nume si prenume
rest de plata
BULIGA G.I. ILINCA
310
CIUBOTARU M.D. ELENA-DIANA
1450
GHERASIM D. GEORGIANA
775
GLODEANU V. PETRONELA RAMONA
1550
LUPU M. GABRIEL
775
MALAXA D. SĂFTICA-DANIELA CĂS. NICOLAEV-MALAXA
1550
MOLDOVEANU V.V. ALEXANDRA CĂS. DASCĂLU
850
NEVEL V. RADU
1550
STAICU C. ANA-MARIA CĂS. GINDAC
750
TEODOREL M. IONUT
1530
ZAHARESCU G. RĂZVAN
775

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

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

20-05-2020
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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. 90. 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 master; cursuri cu frecvenţă redusă; Anul II; specializarea: Managementul resurselor umane
1
2
3
4
5
6
7
8

Numar matricol
310440107006SM181004
310440107006SM181007
310440107006SM181009
310440107006SM181028
310440107006SM181031
310440107006SM181037
310440107006SM181045
310440107006SM181046

Nume si prenume
rest de plata
ANDREICA J. MARIA-RALUCA
700
BLĂNARU E.F. OANA - CRISTINA CĂS. TOFĂNEL
700
CHITICARU V. VIOLETA
550
MUNTEANU A ADRIANA CĂS. PĂPĂTOIU
765
MUNTEANU P. BIANCA PAVELINA
1550
PUICĂ V. PETRONELA-VASILICA CĂS. TĂBOL
1550
ŞCHIOPU C. CRISTINA-ELENA
1550
ŞORODOC D. DIANA
775

moneda
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON
RON

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

20-05-2020
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