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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

Ciclul I – Studii universitare de licenţă 

(180 de credite) 

 

 

 

 NUMĂRUL DE LOCURI (români, UE, SEE, CE) 

 

Buget + taxă: 75 locuri 

 

 

 

  TAXA DE STUDIU 

 

 Pentru anul universitar  2021/2022 -  3.500 lei   

(doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)  

 

 

 

 TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

 300 lei  (Taxa de înscriere nu se restituie) 

 

 

 

  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Sesiunea iulie 2021: 

- 12 - 17 iulie: înscrierea; 

- 19 - 21 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

 

Sesiunea septembrie 2021: 

Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie. 

- 6-8 septembrie: înscrierea; 

- 9 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

 

 

Date de contact: 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Corp D al Universităţii) 

Str. Toma Cozma nr. 3, cod 700554, Iaşi, România 

Tel: 0040-032-201026 / Fax: 0040-032-201126 

E-mail: asf.sport@uaic.ro  

Website: http://www.sport.uaic.ro  

 

 

mailto:asf.sport@uaic.ro
http://www.sport.uaic.ro/
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 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  

 

*** Pentru înscrierea online candidaţii vor accesa: https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx 

şi vor încărca următoarele documente cu asumarea responsabilităţii cu privire la autenticitate şi 

corespondenţa dintre documentele scanate şi cele originale. 

 

a) diploma de bacalaureat obţinută în România, în original sau copie, sau ATESTAT de 

echivalare emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României; 

b) foaia matricolă pentru clasele IX-XII (IX-XIII), în original şi copie;   

c) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport 

(candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia); 

d) original* și copie după certificat de naştere; 

e) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă 

schimbarea numelui (dacă este cazul); 

f) adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de 

sănătate a candidatului (apt din punct de vedere locomotor, nu este în evidenţă cu boli 

cronice sau neuropsihice şi care sunt acestea dacă este cazul) - eliberată de medicul de 

familie;  

g) adeverinţă medicală din care să rezulte că respectivul candidat este apt din punct de 

vedere medical pentru domeniul “Educaţie fizică şi sport” (traseu „EKG de efort” şi 

menţiunea “APT PENTRU EFORT FIZIC”); 

h) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de 

semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este 

cazul; 

i) 3 fotografii color tip legitimaţie (format 3/4 cm); 

j) dosar plic; 

k) fişa de înscriere; 

l) dovada plăţii taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei sau documentul care dovedeşte 

scutirea de taxă. 

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii 

comisiei de admitere 

 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 

2021/2022 pot prezenta la înscriere, în sesiunea de admitere imediat următoare promovării examenului de 

bacalaureat 2021, în locul diplomei, o adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ absolvită. 

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul superior 

concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele originale se depune la 

prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, 

prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă 

facultate/instituţie. 

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă  de una 

din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că 

respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză. 

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de note, 

medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al oricărui 

document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire penală şi la 

excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din universitate. Toate 

cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere. 

https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx
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  CONCURS DE ADMITERE 

 

MEDIA DE ADMITERE 

 70% Media generală a examenului de bacalaureat 

 30% Media generală a anilor de studii de liceu (IX-XII, IX-XIII) 

 

Criteriile de departajare ale candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie finală, sunt:  

1. Media anilor de studii din liceu  

2. Media ultimului an de liceu la disciplina „Educație fizică” sau „Pregătire practică 

sportivă” (doar în cazul absolvenților de L.P.S.) sau „Dans contemporan” (doar în cazul 

absolvenților secției Dans contemporan) sau Dans clasic (doar în cazul absolvenților 

secției Dans clasic). 

 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci), atât pentru învăţământul 

bugetat, cât şi pentru învăţământul cu taxă.  

Mediile generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de 

clasificare numai la facultatea şi  specializarea pentru care aceştia au optat. 

Listele candidaţilor admişi şi respinşi vor fi afişate, atât la avizierul facultăţii, cât şi pe 

pagina web a facultăţii, specificându-se data şi ora afişării.  

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au obligaţia de a 

depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele în original, de a semna 

Contractul de studii şi de a achita taxa de înmatriculare în cuantum de 50 lei. Aceasta nu se 

restituie în cazul renunţării la şcolarizare. 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit 

de facultate, 500 lei din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022 şi să 

semneze Contractul de studii. După termenul stabilit de facultate, candidaţii care nu şi-au îndeplinit 

aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de 

următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă 

sesiune. 

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de media de admitere 

(pentru semestrul I) şi în funcţie de punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru 

celelalte semestre). 

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta 

fiind inclusă în taxa de şcolarizare. 

 

 

  CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE STUDII ŞI CONFIRMAREA 

LOCULUI 

 

În zilele de 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 iulie 2021, interval orar: 09 - 12, 13 - 15, se achită 

următoarele taxe pentru confirmarea locului şi semnarea contractului: 

 50 lei pentru candidaţii admişi pe locurile de la buget şi se semnează contractul de studii; 

 500 lei (din taxa de şcolarizare) pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi se semnează 

contractul de studii; până la data de 1 septembrie 2021 trebuie aduse la facultate actele 

solicitate în original. 
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  ÎNMATRICULAREA OLIMPICILOR (FĂRĂ CONCURS DE ADMITERE) 

 

Pot beneficia de înscrierea la facultatea noastră fără examen de admitere, pe locuri cu 

taxă, candidaţii, care au obţinut pe timpul studiilor liceale, rezultate deosebite, după cum urmează: 

 

 Locurile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Biologie; 

 

Candidaţii care au obţinut rezultatele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de 

facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. 

 
  SCUTIRI DE LA PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE 

 

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidaţi: 

 Candidaţi (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii 

ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat (cu 

viză de la ISJ); 

 Candidaţi (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii 

ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; 

 Candidaţi (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi; 

 Candidaţi (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau plasament 

familial; 

 Candidaţii care au obţinut: Locurile I, II, şi III la Olimpiada Naţională de Biologie. 

*** Se poate reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt 

salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare 

„Mihai Eminescu” din Iaşi. 

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare 

prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate. 

 

  DETALII PLATĂ TAXE DE INSCRIERE ŞI TAXE DE ÎNMATRICULARE 

 

Taxa de înscriere / înmatriculare se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din 

ţară sau plată online (https://plati-taxe.uaic.ro/). 

În momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date: 

 Numele şi prenumele candidatului; 

 Codul numeric personal; 

 Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ: 

o Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Studii universitare de licenţă – 

cursuri de zi (cod 1241) 

 Denumirea corectă a tipului de taxă plătit: 

o Taxă admitere (cod 28) 

o Taxă înmatriculare (cod 38) 

 Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară 

***Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va 

putea fi luată în considerare. 

https://plati-taxe.uaic.ro/

