
 
 

Modalități de plată a taxelor și a examenelor audiente 

Stimați studenți,  

Având in vedere situațiile curente, se recomandă ca plata taxelor de școlarizare sa 

se efectueze astfel:  

1. Taxe de școlarizare în lei 

 

- on line pe platforma UBB: AcademicInfo (secțiunea taxe) 

- virament bancar utilizând codul fiscal 4305849 
 

Valuta Banca IBAN SWIFT 

LEI Trezoreria Cluj RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX  TREZROBU 

 

2. Taxe de scolarizare în valută pentru studenţii non-UE 

 

- virament bancar: 

Valuta Banca IBAN SWIFT 

EURO Banca Comercială Română RO16 RNCB 0106 0266 0470 0008  RNCBROBU 

 

La taxele de școlarizare prin virament bancar se specifică la descriere: facultatea, 

anul și numărul taxei 

Pentru rata a 3-a NU SE PERCEP PENALITĂȚI – scadență 15 martie 

Pentru rata a 4-a – scadență 15 mai 

https://academicinfo.ubbcluj.ro/Info/


 
 

 

PLATA EXAMENELOR AUDIENTE SE VA EFECTUA PÂNĂ LA DATA DE  

10 MAI 2020 

 

Referitor la valoarea unui credit, modelul este următorul: 

3000 (taxa de școlarizare) / 60 (numărul de credite pe un an de școlarizare) = 50 lei 

(un credit) 

Mod de calcul: 3000 / 60 = 50 * numărul de credite aferent disciplinei conform 

planului de învațământ. 

 

RECOMANDĂM ca plata examenelor audiente să se efectueze pe academicinfo, 

aceasta se procesează automat în baza de date a facultății. 

Plata examenelor audiente se poate face și prin internet banking în situația in care 

platforma are erori de procesare respectiv de logare la descriere specificând: nume, 

prenume, secția, anul și numele disciplinei pentru care ați achitat.  

Modalitatea de plată prin internet banking are o perioadă mai lungă de procesare și 

OP-ul se va scana obligatoriu VIZIBIL la adresa de e-mail 

monica.toadere@ubbcluj.ro 

Recomandarea noastra este să utilizați aceasta OPȚIUNE doar in cazul in care nu 

funcționează platforma. Procesarea Ordinului de Plată durează pana la 5 zile. 

Orice diferență de sumă în minus la plata examenelor audiente duce la 

neposibilitatea prezentării la examen. 


