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Pentru a plăti taxele de școlarizare prin 
virament bancar sau prin mandat poștal, 
studenții sunt rugați să vireze sumele în 
contul bancar. 
Citiți mai jos, cu atenție, ce  ar fi bine să 
rețineți înainte de a face plata. 
 
La explicațiile plății, vă rugăm să 
completați în ordinea următoare: 
1. Taxa  de studii (pentru taxa de studii  
completați doar inițialele TS); 
2. Nume, Prenume (din certificatul de 
naștere, nume cu care a fost înmatriculat 
studentul pentru care se face plata); 
3. CNP-ul studentului pentru care se face 
plata; 
4. Facultatea (FEFS, FSE, FDSA, FS, FIESC, 
FIG, FIA, FIM, FSEAP, FLSC, IOSUD), cu 
mențiunea că se completează doar 
inițialele; 
5. ID-ul studentului cu care este 
înregistrat în aplicația informatică PS; 
6. Specializarea; 
7. Anul de studii (I, II, III, IV); 
8. Alte mențiuni suplimentare. 
Beneficiar: Universitatea „Ștefan cel 
Mare”, din Suceava 
Cont: RO40TREZ59120F330500XXXX 
CUI: 4244423                 
Banca: Trezoreria Operativă a 
Municipiului Suceava 
În caz contrar, sumele vor fi returnate, 
sau refuzate din lipsa, sau insuficiența 
datelor transmise de dumneavoastră.

Virament Bancar



 
 
 
  
Înainte de a face plata on-line cu cardul 
bancar, vă sugerăm să contactați 
secretariatul facultății la care sunteți 
înscris, pentru a vă ajuta și a ne ajuta. 
 
De reținut 
 
ID-ul studentului , forma de învățământ 
după caz (Licență Zi, Licență ID, Master, 
etc..), anul universitar, facultatea, sau alte 
informații suplimentare. 
 
În cazul plăților pentru Taxele  de 
reexaminare I, II sau III, puteți completa 
ID-ul disciplinei sau denumirea 
disciplinei. 
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Observații 
 
În data de 29 iulie 2020 
nu se fac încasări on-line, 
ci doar în numerar, 
la caseria USV.

ÎNSCRIERE  
 
Începând cu 6 iulie 2020 
accesați platforma 
 
 
 
ÎNMATRICULARE 
Între 20 - 28 iulie 2020, orele 16    
accesați platforma 
 
 
 
 
Urmăriți tutorialul video pentru 
plata Taxei de înmatriculare.   
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