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Curs  I.F., I.D.  

Anul I  - LICENȚĂ 
 BUGET -  diploma de bacalaureat în original (pentru cei care nu o au la dosar) 

- Fișa –TIP de înscriere în an (de pe site-ul facultății) 

- Contractul de studii și anexa la contract (în două exemplare) – formulare TIP (site-ul facultății); 

- 3 fotografii (format ¾) (pentru cei care nu au depus la dosar). Acestea vor fi notate pe verso cu numele, 

inițiala tatălui și prenumele studentului; 

 

        TAXĂ   -  diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată/certificată (pentru cei  

         care nu o au la dosar) 

- Fișa –TIP de înscriere în an (de pe site-ul facultății) 

- Contractul de studii și anexa la contract (în două exemplare) – formulare TIP (site-ul facultății); 

- 3 fotografii (format ¾) (pentru cei care nu au depus la dosar). Acestea vor fi notate pe verso cu numele, 

inițiala tatălui și prenumele studentului; 

- Copia chitanței de achitare a taxei de școlarizare 

                 ▪ TAXA DE ȘCOLARIZARE este de 3500 LEI/AN.  

 Se achita integral până la data de 30 octombrie 2022  

                                            sau 

 50% până la data de 30 octombrie 2022 și 50% până la data de 18 martie 2023. 

  

 Curs IF  - taxa se poate achita în următorul cont BCR RO30RNCB0076010452620059 

 Curs ID – taxa se poate achita în următorul cont BCR RO07RNCB0076010452620279 
 

ÎNSCRIEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022 – 2023 SE VA FACE PRIN ȘEFUL DE GRUPA 

 

Informații suplimentare privind eliberarea carnetelor și legitimațiilor de student 

vor fi anunțate prin șeful de grupă. 



 

 

 

Anii II, III - LICENȚĂ  
 

         BUGET -  Diploma de bacalaureat în original pentru studenții care ocupă loc la BUGET în urma  

    Reclasificării (pentru cei care nu o au la dosar) 

- Fișa –TIP de înscriere în an (de pe site-ul facultății) 

- Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală 

         TAXĂ   -  diploma de bacalaureat copie legalizată/certificată  

- Fișa –TIP de înscriere în an (de pe site-ul facultății) 

- Carnetul de student și legitimația de transport pentru viza anuală 

- Copia chitanței de achitare a taxei de școlarizare 

                 ▪ TAXA DE ȘCOLARIZARE este de 3500 LEI/AN.  

 Se achita integral până la data de 30 octombrie 2022 

                                      sau 

50% până la data de 30 octombrie 2022 și 50% până la data de 18 martie 

2023.  

 
 Curs IF  - taxa se poate achita în următorul cont BCR RO30RNCB0076010452620059 

 Curs ID – taxa se poate achita în următorul cont BCR RO07RNCB0076010452620279 
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