
Plata taxelor prin bancă 

Plata taxei de înscriere pentru admitere la oricare din facultățile din UVT 
se poate face și la sucursalele băncilor 

Banca Transilvania 

sau 

BCR 

Pentru a efectua plata la una din aceste bănci va rugăm citiți cu atenție 
pașii ce trebuie urmați. 

Plata taxei de înscriere la bancă se face înainte de depunerea dosarului. 

Plata taxei de înscriere la casieria UVT se face numai după depunerea 
dosarului la comisia de admitere. 

Atenție ! Nume, prenume deponent sau nume student trebuie să fie 
numele și prenumele candidatului. La fel și CNP-ul. 

 
 

Informații plata taxei de înscriere prin Banca Transilvania 
 
 
 
 

Informații plata taxei de înscriere prin BCR 
 
 
 
Plata taxelor de admitere la casieriile UVT funcționează în continuare 
conform orarului. 

Pentru informații referitoare la plata prin bancă a taxei de confirmare și a 
taxei de avans (din taxa de studii) vă rugăm să reveniți pentru detalii. 



Plata taxei de înscriere prin Banca Transilvania 
 
În vederea fluidizării plății taxei de înscriere la admitere s-a semnat o convenție 

cu Banca Transilvania care permite plata taxelor de admitere la bancă.  Pentru a 

combina această facilitate cu mecanismul admiterii trebuie executați și respectați 

următorii pași: 

a. Se poate plăti numai suma fixă de 102,50 lei (din care 2,50 comision 

bancar). 

b. Candidatul depune suma (de la pct.a) la bancă, înainte de a depune 

dosarul de înscriere. 

c. Dosarul de admitere va conține și o copie după formularul de 

depunere  BT, cu mențiunea “conform cu originalul” sub semnătura 

candidatului (originalul rămâne la candidat). 
 

Coduri taxe plătibile prin Banca Transilvania 

Cod taxă Denumire taxă Denumire facultate 

11DPPD Taxă înscriere Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

11FAD Taxă înscriere Facultatea de Arte şi Design 

11FCBG Taxă înscriere Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 

11FDPT Taxă înscriere Facultatea de Drept 

11FEAA Taxă înscriere Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

11FEFS Taxă înscriere Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

11FFIZ Taxă înscriere Facultatea de Fizică 

11FLIT Taxă înscriere Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie 

11FMAI Taxă înscriere Facultatea de Matematică şi Informatică 

11FMUZ Taxă înscriere Facultatea de Muzică 

11FSPS Taxă înscriere Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

11FPFC Taxă înscriere Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării 



 
 
 

 

Formular pentru depuneri 
 

taxă de inscriere 

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA 

Pt. casieri: depunerea se face in contul 000RONINCS000703901 

NUME, PRENUME DEPONENT   
 
CNP  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

COD TAXA  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

1. Valoare taxa RON 

2. Valoare comision: 2.5 RON 

3. Suma totala de depus (1+2) RON 
 
Semnatura deponent Data depunerii|   |   | / |   |   | / |   |   |   |   | 



Plata taxei de înscriere prin BCR 
 
În sucursalele BCR există un aparat numit APM. 

 
La acest aparat se pot face plăți. Pentru aceasta, pe ecranul aparatului (folosiți 

tastarea cu unghia), se selectează în ordine opțiunile (după fiecare alegere sau 

apare o fereastră nouă sau se dă click pe Continuă după ce a fost selectată 

opțiunea): 

1. Plăți 

2. Numerar 

3. Fără autentificare 

4. Diverse 

5. Învățământ 

6. Selectați Universitatea de Vest din Timișoara – Taxe admitere 

7. Selectați Taxe admitere UVT 

8. Tastați numele și prenumele candidatului, tastați continuă 

9. Tastați  CNP-ul candidatului, tastați continuă 

10. Selectați taxa înscriere, tastați continuă 

11. Selectați facultatea, tastați continuă 

12. Introduceți suma  (100,00 de lei pentru taxa de înscriere), tastați 

continuă 

13. Introduceți bancnota/bancnotele 

14. Luați chitanța eliberată de aparat 

15. Dosarul de admitere va conține și o copie după chitanța de la aparat, 

cu mențiunea “conform cu originalul” sub semnătura candidatului 

(originalul rămâne la candidat). 
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