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LISTA TAXELOR  
APLICATE ÎN UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

VALABILE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 
2019-2020 

 
Aprobat în Ședința Senatului din 22 mai 2019 

 
 

I. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 

1.1 Pentru candidații proveniți din România și din alte state 
membre UE, SEE și CE 

100 RON 

1.2 Pentru candidații proveniți din state care nu fac parte din  UE, 
SEE sau din CE 

50 euro 

NOTĂ: Taxele de mai sus sunt valabile pentru toate programele de studii 
 
 

II. Taxa de școlarizare pentru studii universitare de licență: 

2.1 Pentru studenții proveniți din România și din alte state membre 
ale UE, SEE și CE 

550 euro / an universitar 

2.2 Pentru studenții care studiază pe cont propriu valutar în 
România, proveniți din state care nu fac parte din  UE, SEE sau din 
CE 

1980 euro / an 
universitar 

NOTĂ: Taxele de mai sus sunt valabile pentru toate programele de studii. 
Taxa de școlarizare se plătește fie integral, fie în două rate egale, în prima săptămână a fiecărui semestru (zile 
lucrătoare). Depășirea termenului se penalizează cu 0,4 lei/zi/întârziere până la 30 de zile de la începutul fiecărui 
semestru (conform contractului de studii). După 30 de zile studentul este propus pentru exmatriculare. Studenții 
care studiază pe cont propriu valutar, vor achita integral taxa de școlarizare, la începutul anului universitar, fără a 
beneficia de reduceri. 
Studenții din anul I achită taxa de școlarizare, prima rată sau integral, conform calendarului prevăzut pentru 
confirmarea locului ocupat prin concurs. 
 
 
Reduceri ale taxei anuale de școlarizare se acordă astfel: 

Pentru absolvenții ITA/UA din toate timpurile; 
Pentru studentul care se înscrie la doua programe de studii concomitent în 
cadrul UA – (studentul aflat în această situație va achita o taxă integral și 
una  cu reducere); 
Pentru studentul care are un membru al familiei student la UA (soț/soție, 
frate/soră, mama/tata) – (numai unul din membrii familiei beneficiază de 
reducere); 

50% din taxa de 
școlarizare anuală 

Pentru taxa achitată integral în prima săptămână (zile lucrătoare) a anului 
universitar. 55 euro 

NOTĂ: În dreptul taxei de studii poate opera o singură categorie de reducere. 
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III. Taxa pentru examenele de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de 
licență 

3.1 Pentru examenul de licență susținut de absolvenții Universității 
Adventus, promoția curentă și promoțiile anterioare, proveniți din 
România și din alte state membre ale UE, SEE și CE 

500 lei / sesiune 

3.2 Pentru examenul de licență susținut de absolvenții Universității 
Adventus, promoția curentă și promoțiile anterioare proveniți din 
state care nu fac parte din  UE, SEE sau din CE 

(Nu este cazul în AU 
2018-2019) 

3.3 Taxa per probă examen de selecţie (cf. Legii 60 /2000) 100 lei / probă 

 
IV. Taxe pentru operațiuni în cursul anului universitar 

Taxe pentru transferuri/mobilități definitive /reînmatriculări, prelungiri 

4.1 Transferul/mobilitatea definitivă de la alte instituții de 
învățământ superior la UA - veniri 

200 lei 

4.2 Transferul/mobilitatea definitivă de la UA către alte instituții de 
învățământ superior – inclusiv eliberarea documentelor aferente - 
plecări 

200 lei 

4.3 Reînmatricularea la studii universitare de licență pentru 
studenții UA, proveniți din state membre ale UE, SEE și CE – 
exmatriculați în anii precedenți și care au primit aprobare pentru 
reînmatriculare 

200 lei 

4.4 Reînmatricularea la studii universitare de licență pentru 
studenții UA, proveniți din state terțe – exmatriculați în anii 
precedenți și care au primit aprobare pentru reînmatriculare 

50 euro 

4.5 Taxa de evaluare a dosarelor persoanelor care solicită 
echivalarea studiilor efectuate anterior 

200 lei 

Taxe pentru susținerea probelor de evaluare a studenților 

4.6 Evaluările nepromovate sau la care s-a absentat (exceptând 
primele 2 evaluări ulterioare semestrului în care este programată 
disciplina) - pentru studenții proveniți din state membre ale UE, 
SEE și CE 

30 lei/evaluare 

4.7 Evaluările nepromovate sau la care s-a absentat (exceptând 
primele 2 evaluări ulterioare semestrului în care este programată 
disciplina) - pentru studenții proveniți din state care nu fac parte din  
UE, SEE sau din CE  

10 euro/evaluare 

4.8 Evaluările disciplinelor de diferență, rezultate ca urmare a 
reînmatriculării, revenirii după întrerupere de studii sau a 
transferului 

Tarif unitar pe credit / 
credit x nr. de credite al 

disciplinei 

4.9 Reevaluările pentru măririle de notă Nu se plătesc 

4.10 Taxă pentru refacerea activităţii unei discipline 

Tarif unitar pe credit / 
credit x nr. de credite al 

disciplinei 
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4.11 Evaluare la discipline restante în prelungire de școlaritate în 
vederea finalizării studiilor (cu excepția cazurilor medicale) 

Tarif unitar pe credit / 
credit x nr. de credite al 

disciplinei 
NOTA: (1) Taxa de transfer  / reînmatriculare se achită după aprobarea cererilor, în prima săptămână a anului 
universitar (zile lucrătoare). (2) Evaluările disciplinelor de diferență se achită la începutul semestrului în care sunt 
programate, conform graficului de plată a taxelor de școlarizare. (3) Tarif unitar pe credit = taxa anuală de 
școlarizare / 60 de credite. 

 

V. Taxe pentru eliberare acte/ eliberare duplicate/păstrare/arhivare documente 

5.1 Adeverință de certificare (autenticitate) a diplomei de licență 50 lei 

5.2 Duplicat diplomă de licență 200 lei 

5.3 Duplicat foaie matricolă/supliment la diplomă 150 lei 

5.4 Duplicat situaţie şcolară / adeverință de absolvire solicitată de 
studenţi înainte de eliberarea suplimentului la diplomă (pentru 
absolvenții fără diplomă/ exmatriculați) 

50 lei /an de studiu 

5.5 Duplicat carnet de student 10 lei 

5.6 Duplicat legitimație de călătorie pentru transport feroviar 10 lei 

5.7 Programa analitică / fișa disciplinei eliberate la cerere  - pachet 
pe ciclu de studii 

300 lei 

5.8 Programa analitică / fișa disciplinei - parțiale 20 lei + 1 leu / pagină 

5.9 Stocarea și păstrarea dosarelor de concurs, a dosarelor 
absolvenților, exmatriculaților (diplome de bacalaureat în original), 
peste data de 15 decembrie: 
a) pentru primii 2 ani de stocare 
b) peste 2 ani 

a) 50 lei 
b) 200 lei 

NOTĂ: În conformitate cu art. 13, din Codul drepturilor și obligațiilor studentului din 30.03.2012, în vigoare de la 
04.04.2012, publicat în M.Of., Partea I, nr. 225/04.04.2012, studenții beneficiază de gratuitate pentru eliberarea 
actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară/foaia matricolă, diploma de 
licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile…) 

 

VI. Taxe pentru card/legitimație acces bibliotecă 

6.1 Deteriorarea publicațiilor (subliniere, notare pe text, extragere 
de pagini și orice alte tipuri de deteriorări) 

Contravaloarea 
achiziției unui nou 

document 

6.2 Pierderea publicațiilor 
Contravaloarea 

achiziției unui nou 
document 

6.3 Nerestituirea la termen a documentelor de bibliotecă 
împrumutate de utilizatori 

1 lei pentru fiecare zi de 
întârziere 

Taxe pentru alte servicii  - bibliotecă 

6.4 Scanare 0,05 lei / expunere 

6.5 Copiere 0,07 lei / pagină 

6.6 Copertare 4 lei / document 
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VII. TARIFE SERVICII CAZARE - studenți 
 

Perioada OCTOMBRIE – IUNIE 

7.1 Cazare cămine studențești, pentru studenții cu opțiune de 
cazare permanentă 
(indiferent de nr. de paturi din cameră sau alte dotări suplimentare) 

400 lei/lună 
(3600 lei/an) 

7.2 Cazare studenți fără opțiune de cazare permanentă 13 lei / zi 

Tariful se achită integral pentru 9 luni (octombrie - iunie) sau lunar. 
 
 
Perioada IULIE - SEPTEMBRIE 

7.3 Cazare cămine studențești 15 lei / zi 

 
 

VIII. TARIFE SERVICII MASĂ - studenți 

8.1 Mic dejun 10 lei / porția 

8.2 Prânz 13 lei / porția 

8.3 Cină 10 lei / porția 

NOTĂ: (1) taxele pentru studenți sunt valabile pentru candidații la admitere, în perioada sesiunilor 
de admitere; (2) studenții cu cetățenie UE sau non-UE beneficiază de aceleași tarife de cazare și 
masă. 
 
 

IX. TARIFE SERVICII CAZARE  - aplicate pe perioada vacanţelor sau ocazional, 
pentru alte persoane decât studenți înmatriculați 
9.1 Tarif lei /noapte/ persoană 35 lei 

9.2 Un meniu la cantina studenților 15 lei 

NOTĂ: cazarea în căminele studențești se va face în limita locurilor disponibile la data solicitării și 
cu aprobarea DGA. 

 
 
Modalități de plată a taxelor în lei și valută 
 

1. Modalităţi de plată acceptate: 
1. virament bancar 
2. card bancar la casieria UA 
3. numerar la casieria UA 

Plățile la casierie se vor face numai în lei. Taxele al căror cuantum este exprimat în euro se 
vor converti în RON la cursul BNR din ziua plății. 
 
 
2. Program de lucru casierie: Luni – Joi: 8.00 – 16.00; Vineri: 8.00 – 12.00 
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3. Coordonate fiscale beneficiar plată: 
UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA 

Codul fiscal: 8883136 
Str. Decebal, Nr.11-13, 
Cernica, Jud. Ilfov, România 
 
 
4. Explicația pentru plățile prin virament bancar: taxă studii/numele și prenumele 
studentului/programul de studii/anul de studii (Ex.: taxă studii, Ionescu Marcel, TP I) 
 
 
5. Lista codurilor IBAN ale Universității Adventus 

Valuta Banca IBAN SWIFT 

LEI B.C.R. Basarabiei, 
Bucureşti 

RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001 RNCBROBU 

EURO B.C.R. Basarabiei, 
Bucureşti 

RO96 RNCB 0087 0081 1693 0004 RNCBROBU 

 
Plățile prin virament bancar sunt luate în considerare numai după intrarea efectivă a banilor 
în contul Universității. Studentul are datoria să prezinte la casierie / contabilitate ordinul de 
plată. 
 


