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Candidaților care doresc să susțină examenele ACCA în centrul de examene British Council Iași, le oferim 
următoarele servicii: 
 
 Primirea și păstrarea în condiții de siguranță a materialelor de examen; 
 Comunicarea către candidați, unde este cazul, a informațiilor referitoare la locul și data de desfășurare a 

examenelor ACCA; 
 Închirierea sălilor de examen; 
 Supraveghere calificată în timpul examenelor; 
 Administrarea examenului în conformitate cu regulile ACCA; 
 Colectarea și expedierea materialelor de examen prin curier către ACCA. 
 
 
 Taxe, penalizări pentru anularea examenului și metode de plată 
 
 
Taxe 
 
Taxa administrativă locală pe candidat este de 420 RON pe examen (vă rugăm să țineți cont de faptul că British 
Council Romania nu lucrează cu TVA). Taxa administrativă pentru toate examenele dintr-o sesiune se va plăti cu 
cel puțin 30 de zile calendaristice înaintea începerii sesiunii de examene. Candidații sunt rugați să păstreze 
dovada plății cel puțin două luni după data examenului/examenelor la care au participat. În ziua examenului este 
necesar să arătați supraveghetorului dovada de plată (sau o copie a acesteia). 
Daca aveți nevoie de factură, vă rugăm să ne comunicați acest lucru în scris la bc.iasi@britishcouncil.ro  
 
 
Penalizări 
 
Nu există penalizări pentru neprezentarea la examen dacă anunțați centrul special Iași, în scris, cu cel puțin 14 
zile calendaristice înainte de data examenului. În cazul anulărilor anunțate cu mai puțin de 14 zile calendaristice 
înaintea datei examenului, se va aplica o penalizare de 50% din taxa pentru examenul anulat. 
În cazul absențelor datorate problemelor de sănătate sau deceselor în familie (dovedite prin documente) se va 
rambursa taxa integrală, cu condiția ca documentele doveditoare, însoțite de o cerere de returnare a taxei să ne fie 
transmise nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care ar fi trebuit susținut respectivul examen. 
 
 
Taxele pot fi plătite: 
 
     Depunere numerar la Banca Transilvania sau CEC Bank, în contul colector British Council;  
 Prin transfer bancar direct în contul British Council deschis la Citibank Europe plc – Dublin, sucursala Romania 

(adresa băncii: Calea Victoriei 145, sector 1, București 010072), număr de cont IBAN RO88 CITI 0000 0008 
2601 2196. La efectuarea plății prin transfer bancar, următoarele informații trebuie menționate la rubrica 
motivul plății: Iași – ACCA, numele persoanei/persoanelor pentru care se efectuează plata (în această ordine).  

 
După efectuarea plății (depunere/transfer), vă rugăm să transmiteți prin email o copie scanată a ordinului de 
plată, la adresa bc.iasi@britishcouncil.ro. Dovada plății trebuie transmisă în termen de 5 zile calendaristice de la 
achitarea taxelor. Cu minim 10 zile înainte de începerea sesiunii de examene veți primi prin email un mesaj de 
confirmare. Dacă nu ați primit acest mesaj, este responsabilitatea dvs. să contactați British Council Iași la 
bc.iasi@britishcouncil.ro, tel.+40 232 316 159, pentru clarificarea situației.  
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