
 

Restituire taxa confirmare loc (anul I) 

 

Candidatii admiși pe locurile cu taxă (licență și master) care au achitat prima tranșă din taxa de 

școlarizare (500 RON) și ulterior au trecut pe locurile de la buget, în urma vacantării acestora, pot solicita 

restituirea banilor, completând cererea și declarația atașată. 

Taxele pentru confirmarea locului, se pot restitui astfel: 

 Se completează cererea și declarația atașată, (cererea trebuie semnată de Decan și apoi se aplică ștampila 

pe semnătură de către secretariat) 

 Se adaugă dovada plății (chitanța emisă de entitatea unde a fost efectuată plata) 

 Pe cererea de restituire a taxei - în funcție de modul în care se dorește restituirea sumei se completează 

următoarele: 

- Pentru ”virament bancar”  trebuie menționat IBAN-ul și CNP-ul persoanei care cere restituirea 

(studentul) 

- Dacă se dorește ridicarea sumei în numerar – se specifică ”Plata în numerar” 

  Toate documentele menționate mai sus vor fi trimise completate, semnate și scanate la adresele de email 

liliana.mitoi@istorie.unibuc.ro și secretariat@istorie.unibuc.ro. În funcție de fiecare situație vor primi indicații pe 

mail ce ceea ce ar trebuie să facă în continuare. 

 Pentru cei care vor opta pentru restituirea taxei prin ”virament bancar” și au depus la confirmarea 

locului chitanța în copie/mail au obligația de a aduce chitanța în original. Serviciul Financiar al 

Universității din București nu decontează decât în baza chitanței în original. Pentru cei care au făcut 

plata pe platforma EuPlătesc.ro trebuie doar să menționeze acest lucru. 

 Pentru cei care vor opta pentru restituirea taxei prin ”plata în numerar” și au depus la confirmarea 

locului chitanța în copie/mail au obligația de a aduce chitanța în original. Serviciul Financiar al 

Universității din București nu decontează decât în baza chitanței în original. Documentele semnate 

și ștampilate se vor ridica de la facultate și vor fi depuse personal la Serviciul Financiar (Rectoratul 

Universității din București din șos. Panduri nr.90-92, etajul 5), în vederea programării ridicării 

banilor de la casieria UB; 

Studenţiilor înmatriculaţi la taxă începând cu 01.10.2020 şi care ulterior doresc să se retragă de la studii NU 

li se restituie taxa achitată. 


