UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTURI MONTANE

Informații despre achitarea taxelor pentru examene
creditate/de diferență din sesiunile de vară/ de restanțe/ de
reexaminări pentru anul universitar 2020–2021
PENTRU SESIUNEA DE VARĂ (sem II)
Studenții creditați sau care au examene de diferență din sem II,
vor trebui sa achite înainte de începerea sesiunii de vară o taxă de 50
lei pt examene creditate respectiv 25 lei pentru examene de diferență–
prima programare.
Taxa se achită cu cardul, pe platformă – prin aplicația unitbv sau
prin transfer bancar:
Beneficiar:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
CIF:4317754
Cont IBAN:RO08TREZ13120F330500XXXX
Banca:TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu
şi corect, următoarele date și informații:
Numele si prenumele studentului cu inițiala tatălui (exact așa
cum este înmatriculat), Facultatea și programul de studii la care este
studentul si ce reprezintă taxa achitată.
Exemplu: Ionescu T. Bianca/FEFSM/examen creditat TEFS
(scrieți disciplina prescurtat pentru a incăpea în detaliile pe care le
puteti scrie). Dacă doriți să va prezentați la mai multe discipline
creditate din sem II si doriți să le susțineți pe toate în această sesiune,
puteți să le achitați pe toate prin același transfer bancar dar să scrieți
pe OP exact acele discipline prescurtat, dar sa se înțeleagă pentru a
putea fi alocate corect taxele respective în contul personal.
Vă rugăm să urmăriți pe Intranet ca suma achitată să vă apară
alocată la examenul creditat sau de diferență pentru care ați achitat
taxa (pentru OP-uri suma va apărea în maxim 3 zile lucrătoare, pentru

mandate poștale, suma va apărea în contul dv în 7 –10 zile
lucrătoare).

La examene nu pot fi primiți studenți care nu au dovada
plății asupra lor!
NU ACHITAȚI ÎN SESIUNEA DE VARĂ TAXE PENTRU
EXAMENE CREDITATE DIN SEM. I. PENTRU SESIUNEA DE
RESTANTE.
Pentru anul II licență IF și IFR - Taxele pentru aceste sesiuni nu
sunt alocate încă.
Examenele creditate din sem I și examenele creditate din sem II
care nu au fost promovate în sesiunea de iarnă/vară se vor susține în
sesiunea de restanțe din toamnă:30.08-12.09.
Pentru anul III licență și anul II master, programările sunt
conform structurii afisate
Taxele pentru examenele creditate din sem I si pentru cele
creditate nepromovate în sem. II, în sesiunea de vară, se vor aloca în
timp util înainte de fiacare sesiune, pentru a va putea verifica contul
INTRANET, taxele mele.

Pentru examenele restante din anul de studiu în
curs, NU se percep taxe!
Întocmit,
Secretar șef, Ramona Șerban

