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1140 LEI AN I ZI
1425 LEI ANII II,III, IV ZI
1500 LEI ANII I ID
1875 LEI ANII II, III, IV ID
1200 LEI ANII I MASTER
1500 LEI ANII II MASTER

ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI



1000 LEI ANUL I
1250 LEI ANUL II, III

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI TERMENUL DE PLATĂ.
Plata prin ordin de plată: Contul IBAN: RO40TREZ59120F330500XXXX deschis la Trezoreria Suceava pe
numele Universității Stefan cel Mare Suceava, cod fiscal 4244423 Pe ordinele de plată se vor înscrie informațiile
privind: numele complet al studentului, facultatea, specializarea, anul de studii, ce reprezintă suma plătită
În articolul 2 al Actului adițional al Contractului de studii este specificat:
Studentul va respecta numărul de tranşe şi datele limită aferente fiecărui an universitar pe durata studiilor sale, fiind obligaţia sa de a se
informa cu privire la acestea de pe site‐ul universităţii sau de la avizierul facultăţii.
Neplata taxei de şcolarizare în maxim 30 de zile peste termenele convenite atrage exmatricularea de drept a studentului constatată prin ordin
al rectorului universităţii. Având în vedere prejudiciul adus universităţii, care a angajat cheltuielile ţinând cont de locul ocupat de studentul
exmatriculat, studentul datorează, în cazul exmatriculării, taxele de şcolarizare aferente întregului an universitar în curs. În cazul în care
acestea nu vor fi plătite benevol, studenţii vor fi acţionaţi în justiţie pentru a fi determinaţi să‐şi onoreze obligaţiile financiare pe care şi le‐au
asumat prin acest contract, aferente întregului an universitar în curs, adăugându‐se în acest fel şi cheltuielile de judecată.
În caz de neplată la termen a taxei de şcolarizare, studentul datorează taxa de penalizare pentru întârziere la plata acestei taxe, aprobată de
Senatul universităţii, de 0,1% pe zi de întârziere începând cu prima zi după data scadenţei şi se va supune necondiţionat măsurilor stabilite de
conducerea universităţii privind încetarea calităţii de student şi interdicţiei de a i se elibera documentele personale depuse la dosar (diploma de
bacalaureat, copia foii matricole, adeverinţe, certificate), până la clarificarea situaţiei financiare. Termenul de plată a taxei de penalizare este
data scadenţei următoarei tranşe din taxa de şcolarizare sau data de 31 mai a anului universitar în curs, în cazul taxei de penalizare aferentă
ultimei tranşe din taxa de şcolarizare. În cazul neachitării taxelor în cuantumul şi la termenele stabilite prin contract, studentul nu poate
beneficia de resursele de învăţământ, şi nu poate fi primit la examenele programate în sesiunile de examene conform calendarului anual al
activităţilor.
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