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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 

în anul universitar 2017-2018 
 

Toţi studenţii Institutului şi candidaţii declaraţi admişi în urma concursului de admitere au obligaţia 

să se înscrie în anul universitar 2017-2018 în perioada 2 - 6 octombrie 2017. 
 

Înscrierea constă în: 
- Completarea şi semnarea contractului de studii (formular-tip) şi a fişei de înscriere în anul 

universitar (formular-tip). 
- Achitarea taxei de studii, integral sau prima rată (excepție fac studenții din anul I care au 

achitat prima rată o dată cu confirmarea locului); 
 

I. Etapele parcurse de student pentru înscriere: 
 

1. Clarificarea situaţiei academice (restanţele, creditele) la secretariat (cu excepţia anului I – 2017-2018). 
2. Se achită taxa de studii la casierie sau prin transfer bancar. 
3. Se completează formularele (Fişa de înscriere în anul universitar şi Contractul de studii). 

Formularele-tip se ridică de la secretariat. 
4. Depunerea formularelor completate la secretariat şi prezentarea documentelor justificative 

privind plata (chitanţa, OP). 

!!! IMPORTANT: Sunt înscrişi în anul universitar 2017-2018 studenții 
care îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai sus. 

 
Ulterior înscrierii, studenţii au dreptul să solicite secretariatului adeverinţe şi vizarea 

carnetelor de student. 
Conform art. 78 și 79 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților, studenții 

care la sfârşitul anului universitar figurează cu mai mult de 5 restanţe la disciplinele obligatorii şi 
opţionale din anul sau anii de studii parcurşi vor fi exmatriculaţi.  

Studenţii exmatriculaţi pot fi reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se 
reînmatriculează), în acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la 
exmatriculare, la cerere, cu acordul conducerii facultăţii. Cererea de reînmatriculare se depune la 
secretariatul facultăţii cu cel puţin 5 zile înainte de începerea anului universitar. În momentul 
reînmatriculării se achită taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare. 
 

II. Întrerupere studii/reluare studii după întrerupere 
 

Cererile pentru întreruperea studiilor/reluarea studiilor după întrerupere în anul universitar 
2017-2018 se vor depune la secretariat până la data de 15 septembrie 2017. 
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III. Scutire de frecvenţă la cursuri 
Cererile pentru scutire de frecvenţă în anul universitar 2017-2018 se vor depune la secretariat 

în prima săptămână a semestrului I. La cereri se va ataşa adeverinţa de la locul de muncă sau alte 
documente justificative. Pentru scutire de frecvenţă pe 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. Studentul are obligaţia să îşi însuşească prevederile Regulamentului privind 
activitatea profesională a studentului privind frecvenţa la cursuri. 
 

IV. Programul înscrierii şi achitării taxei de studii (AU 2017-2018): 
 

Semestrul I  
• Până la data de  6 octombrie 2017 se plăteşte prima rată din taxa de studii (250 euro), se 

completează şi se depun la secretariat documentele de înscriere (Contractul de studii şi Fişa de 
înscriere în anul universitar); Pentru plata taxei de studii integral până luni, 2 octombrie 2017, 
inclusiv – se aplică o reducere de 50 Euro; 

• Pentru taxa achitată după data de 6  octombrie 2017 se va calcula o penalizare de 0,4%/zi 
lucrătoare de întârziere. 

• Studenții din anul I achită prima rată conform metodologiei de admitere referitor la confirmarea 
locului. 
 

Semestrul al II-lea 
• Până la data de 23 februarie 2018 se achită a doua rată din taxa de studii (250 euro); 

• Pentru taxa achitată după această dată se va calcula o penalizare de 0,4%/zi lucrătoare de 
întârziere. 

 

Precizări suplimentare: 
 Plata se face numai în RON la cursul BNR din ziua plăţii; 
 Cuantumul taxei de studii este unic pentru toate programele de studii ale Institutului. 

Modalităţi de achitare a taxei: 
 Numerar sau prin card bancar la casieria Institutului; 
 Prin virament bancar din conturi deschise la orice bancă comercială din Romania sau 

străinătate. Contul în care se face plata în RON este: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001, deschis 
la Banca Comercială Română, sucursala Basarabiei, Bucureşti, beneficiar: Institutului Teologic 
Adventist din Cernica, CUI 8883136.  

Informaţiile care trebuie să apară pe ordinul de plată sunt: Numele din certificatul de naştere, Inițiala 
tatălui, (numele de căsătorie), Prenumele, al persoanei pentru care se plăteşte taxa; CNP-ul persoanei pentru 
care se plăteşte taxa; Specializarea la care este student(ă); Anul de studii; Destinaţia plăţii (taxă de studii, taxă de 
reînmatriculare etc.). 

Plata este luată în considerare numai după intrarea efectivă a banilor în contul Institutului. 
După efectuarea plăţii în cont, studentul are datoria să prezinte la casierie şi secretariat copia 

după ordinul de plată (se acceptă transmiterea acestuia prin email). 
Program de lucru cu studenţii secretariat: 

 
Luni – Joi:  10:00-12:00; 14:00-15:00 
Vineri:        10:00-12:00 
 
secretariat@institutadventist.ro 
Tel. Secretar Șef: 0745 863 179  

 

Program casierie: 
 

Luni – Joi:    8:00-13:00; 14:00-16:00 
Vineri:          8:00-12:00 
 
casierie@institutadventist.ro 
Tel. 021 369 53 50 / int.131 
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