
 
 

 

Procedura de înscriere în anul universitar 2009-2010 

 
 

 Toţi studenţii ITA şi candidaţii declaraţi admişi la admitere au obligaţia să se înscrie în anul universitar 

2009-2010.  

 Condiţia înscrierii în noul an universitar: 

• cel mult 5 restanţe din anul sau anii anteriori;* 

• achitarea taxei de studii integral sau prima rată; 

• completarea celor două formulare: contractul de studii şi cererea de înscriere. 

* - cei care nu îndeplinesc această condiţie vor depune cereri de prelungire de şcolaritate şi 

vor plăti taxa de studii (integral sau în două rate), indiferent de numărul restanţelor. 

 Programul de înscriere: 

• 28 septembrie 2009 – pentru plata taxei de studii integral reducere 50€; 

• 29 sept. - 02 oct. 2009 – în această perioadă se plăteşte taxa integrală (500€) sau prima rată 

(250€); 

• Pentru cei care se înscriu după această dată se va percepe o taxă suplimentară de înscriere 

după cum urmează: 
o 05-09 octombrie - 10€.  

o 12-16 octombrie - 20€.  

o 19-23 octombrie - 30€.  

• Cei care nu se înscriu până la data de 23 octombrie vor fi exmatriculaţi. Reînmatricularea se va 

face în urma unei cereri şi achitarea taxei de reînmatriculare de 40€. 

 Rata a doua  

• 22-27 februarie 2010 – în această perioadă se plăteşte a doua rată (250€); 

• După această dată se va percepe o taxă suplimentară de înscriere după cum urmează: 

o 01-06 martie - 10€.  

o 08-12 martie - 20€.  

o 15-19 martie - 30€.  

• Cei care nu plătesc a doua rată până la data de 19 martie vor fi exmatriculaţi. Reînmatricularea 

se va face în urma unei cereri şi achitarea taxei de reînmatriculare de 40€. 

 

Întrerupere studii 
 

 Cererile pentru întreruperea studiilor în anul universitar 2009-2010 se vor depune până la data de 20 

septembrie 2009. 

 

Scutire de frecvenţă 
  

 Cererile pentru scutire de frecvenţă în anul universitar 2009-2010 se vor depune până la data de 20 

septembrie 2009. La cereri se va ataşa adeverinţa de la locul de muncă. Pentru scutire de frecvenţă pentru un 

singur semestru, cererea se va depune la începutul semestrului respectiv. Fiecare caz va fi decis separat pe 

baza documentelor ataşate şi a motivului invocat. 

 

Examene 
 

Într-un an universitar, studenţii se pot prezenta la examen cel mult de două ori în mod gratuit la 

fiecare disciplină, inclusiv pentru mărirea notei, dar numai o singură dată într-o sesiune. Neprezentarea la 

examen, în sesiunea programată pentru o disciplină din planul de învăţământ pentru anul universitar în curs, 

înseamnă consumarea unui drept de prezentare la examen din cele două posibilităţi avute la dispoziţie în mod 

gratuit. 

 


