
ACHITARE  TAXE CURSANŢI 

 
Taxa de înmatriculare la DPPD se achită în perioada 01 - 15 octombrie 2021 prin transfer 

bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu specificarea următoarele informații:  

beneficiar/destinatar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

- IBAN/cont beneficiar: RO44TREZ40620F330500XXXX 

- CUI/CIF/cod identificare fiscală: 4701606 

- banca beneficiar/deschis la: Trezoreria Iaşi 

- detalii de plată/reprezentând/menţiuni suplimentare: Taxă înmatriculare – DPPD 

(în cazul în care se plăteşte din alt cont decât al cursantului se va specifica în continuare “pentru” 

numele şi prenumele cursantului) 

- sumă:  100 RON 

- plătitor: numele şi prenumele cursantului 

 

Dovada plăţii va fi scanată și transmisă până pe 16 octombrie 2021 pe adresa de e-mail: 

dppd@tuiasi.ro. 

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece Trezoreria nu acceptă astfel de plăți. 

 
Taxa de şcolarizare la DPPD este de 1750 lei şi se poate achita fie integral, fie în rate 

astfel: 
- tranşa I-a , 450 lei între 01 - 15 octombrie 2021, 
- tranşa a II-a, 450 lei până pe 15 ianuarie 2022, 

- tranşa a III-a, 450 lei până pe 15 martie 2022, 
- tranşa a IV-a, 400 lei până pe 15 mai 2022. 
 

Taxa se poate achita prin transfer bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu specificarea 

următoarele informații:  

- beneficiar/destinatar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

- IBAN/cont beneficiar: RO44TREZ40620F330500XXXX 

- CUI/CIF/cod identificare fiscală: 4701606 

- banca beneficiar/deschis la: Trezoreria Iaşi 

- detalii de plată/reprezentând/menţiuni suplimentare: Taxă şcolarizare – DPPD 

(în cazul în care se plăteşte din alt cont decât al cursantului se va specifica în continuare “pentru” 

numele şi prenumele cursantului) 

- sumă:  450/400/1750 lei     

- plătitor: numele şi prenumele cursantului 

 
Dovada plăţii va fi scanată și transmisă până pe 16 octombrie 2021 pe adresa de e-mail: 

dppd@tuiasi.ro. 

Plata taxei nu se poate realiza prin Revolut deoarece Trezoreria nu acceptă astfel de plăți. 

 

Observaţie: Se poate completa şi un singur ordin de plată cu suma totală pentru ambele taxe 

(înmatriculare, şcolarizare) cu condiţia specificări acestora ca denumire în ordinul de plată. 


