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; invaţământ la distanţă; Anul I; specializarea: Administraţie publică
1

Numar matricol
310440512RSL191081

Nume si prenume
RĂDULESCU F.C. TUDOR-ANDREI

rest de plata moneda
665 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; invaţământ la distanţă; Anul I; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4
5
6
7
8

Numar matricol
310440402RSL191004
310440402RSL191025
310440401RSL181038
310440402RSL191059
310440401RSL181101
310440402RSL191082
310440402RSL191091
310440402RSL191144

Nume si prenume
ALEXA V. AURELIA-GEORGIANA cas. LUCA
BLAGA D.C. IUSTIN
BOTĂ A. VIRGINIA
GROSU C. ANA CĂS. DAJ
IACOB V. ADINA-GABRIELA
LUCHIAN G. IOANA-CRISTINA
MOCANU I.D. GEORGIANA-LIVIA
VRĂJITORU N.E. ALEXANDRA

rest de plata
445
725
1450
1450
1430
1445
725
715

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; invaţământ la distanţă; Anul I; specializarea: Finanţe şi Bănci
1
2

Numar matricol
31040701SL140949
310440202RSL191041

Nume si prenume
ALEXA L. CRISTIAN CĂLIN
ROMANESCU N. DANIELA

rest de plata moneda
750 RON
1000 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; invaţământ la distanţă; Anul I; specializarea: Management
1
2
3
4

Numar matricol
31040701SL161519
310440702RSL191086
310440702RSL191138
310440702RSL191169

Nume si prenume
COSTAŞ M. CONSTANTIN DUMITRU
LAŞCU R DANIEL SEBASTIAN
PREUTESCU V. OANA
VĂCĂRIŢA P. PAUL-ROBERT

rest de plata
920
725
1015
1450

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; invaţământ la distanţă; Anul I; specializarea: Management - Piatra Neamţ
1
2

Numar matricol
310440702RSL191004
310440702RSL191120

Nume si prenume
AIOANEI M. CRISTIANA CĂS. RÎNDAŞU
NISTOR M. ANA-ŞTEFANA

rest de plata moneda
1450 RON
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; invaţământ la distanţă; Anul II; specializarea: Administraţie publică
1
2

Numar matricol
310440512RSL181030
310440511RSL181125

Nume si prenume
IRIMIA C. MARIA-ADELINA
OBREJA V. IOANA

rest de plata moneda
600 RON
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; invaţământ la distanţă; Anul II; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2

Numar matricol
310440402RSL181035
310440402RSL181133

Nume si prenume
CHIRIŢĂ V. MARCELA-LENUŢA CĂS. PAPUC
TIMOFTE N. IONUŢ-MARIUS

rest de plata moneda
645 RON
650 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; invaţământ la distanţă; Anul II; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune - Piatra Neam
1

Numar matricol
31040701SL161376

Nume si prenume
PAVEL F. CEZAR

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; invaţământ la distanţă; Anul II; specializarea: Management
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Numar matricol
310440702RSL181001
310440702RSL181026
310440702RSL181060
310440702RSL181082
310440702RSL192124
310440801RSL171136
310440402RSL181112
310440701RSL171181
310440702RSL192172

Nume si prenume
AFTANASE C.L. BOGDAN-ALEXANDRU
CATRINESCU I. MARIUS-GABRIEL
IGNAT G. ANDREI
NECHIFOR L.A. ROBERT-CLAUDIU
PANŢIRU V. ELENA-MĂDĂLINA CĂS. PETREA
POPA M.C. RĂZVAN-PETRU
PRIVISTIRESCU P. ANDREEA-ELIZA
URSU P. PAUL-MUGUREL
VORNICU M. MIHAI SILVIU

rest de plata
1450
1395
1450
1450
725
285
1450
375
650

moneda
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; invaţământ la distanţă; Anul III; specializarea: Administraţie publică
1

Numar matricol
31040605SL161554

Nume si prenume
PETRAŞ D. GEORGIANA-ADINA

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; invaţământ la distanţă; Anul III; specializarea: Contabilitate şi Informatică de gestiune
1
2
3
4

Numar matricol
31040701SL151079
31040701SL151719
31040701SL151756
31040701SL141382

Nume si prenume
BORŞ D. DENISA-ELENA
CHIRILA V. DELIA-ILONA căs. BOTEA
RUSU C. VASILE
TURLĂRA N. MARIANA

rest de plata
1450
1440
605
195

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; invaţământ la distanţă; Anul III; specializarea: Management
1
2
3
4
5
6

Numar matricol
310440702RSL171042
31040701SL064569
31040701SL111603
31040701SL101651
31040701SL141019
31040701SL131548

Nume si prenume
CIOBANU I. MARIUS-ANDREI
MIHAI D. ANA-MARIA
MOLAN I. IULIANA
NEGHINĂ G. IOAN-CRISTIAN
POPA R. RĂZVAN-MIHAI
RAŢĂ M. ALEXANDRU-ŞTEFĂNUŢ

rest de plata
725
195
290
1160
725
435

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; invaţământ la distanţă; Anul III; specializarea: Management - Piatra Neamţ
1
2

Numar matricol
31040701SL082827
31040701SL101748

Nume si prenume
DULHAN C. CONSTANTIN-DRAGOŞ
GERZON S. GEORGE-IULIAN

rest de plata moneda
435 RON
775 RON

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

4-06-2020
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