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 Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate 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 care este de 60 

lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare. În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, 
candidații vor fi declarați respinși 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, 1000 lei din 
taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022 şi să semneze Contractul de studii. După acest 

termen, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi.  

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolar izare 

 

IMPORTANT !!!! La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un 

extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burs e, 
restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. 
Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 z ile 

lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont  
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi are încheiată convenţie cu următoarele bănci: Alpha Bank, BCR, BRD, Bancpost, ING, 

Piraeus Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania 

 

Retragerea dosarelor se face personal cu cartea de identitate la secretariatul FEFS. 
 

 


