
1 / 3 
 

REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2020 (BUGET) 
Data afisării: 27.07.2020. ora 18.00 

 
ATENTIE: informatii importante 

Calitatea de student admis la programele de master organizate de Centrul de Studii Europene – Facultatea 
de Drept  se mentine doar daca in perioada 28 iulie - 7 august (vezi programul de mai jos) 

 
 

1. fiecare candidat admis semneaza contractul de studii si plateste taxele corespunzatoare:  

 studenti admisi la buget - taxa de inmatriculare: 50 lei 
 
2. dosarele personale vor fi completate conform articolelor din Metodologia de admitere, redate mai 
jos: 
 

 La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși la forma de învățământ cu frecvență 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 (burse, 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 zile lucrătoare, secretariatul CSE și să depună un nou extras de cont. În 

cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic. 

 Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele 

în original (diploma de bacalaureat în original, diploma de licență și Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă), de a semna Contractul de studii 

și de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunțării la școlarizare. 

 Perioada de încheiere a contractului de studii: 28 iulie – 7 august 2020. După acest termen, candidații care nu şi-au îndeplinit aceste 

obligații vor fi declarați respinși. Locurile eliberate de acești candidați vor fi ocupate de următorii candidați care îndeplinesc condițiile de 

admitere, sau vor fi scoase la concurs într-o nouă sesiune. 

 Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la 

pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. 

 

3. Modalități de confirmare – precizări importate: 

 candidații acceptați la buget care s-au înscris fizic cu actele în original (adeverință/ diplomă de licență, diplomă de bacalaureat) pot semna 

contractul electronic. 

 𝗡𝗨 pot confirma online candidații acceptați la buget și care 𝗡𝗨 au depus la dosar actele în original. Aceștia vor completa dosarele si vor semna 

contractele de studii la sediul CSE conform calendarului de mai jos. 

 

 

MODALITATI DE PLATA A TAXEI 

 

 studenti admisi la buget - taxa de inmatriculare: 50 lei 

 

Taxa poate fi achitata astfel 

 

 Achitare taxe prin BRD: Coduri de înregistrare in BRD a platii catre CSE program IF: 2522, cod taxa 38 

 Online - https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php 
 

 

 

Program CSE pentru semnare contracte, SECRETARIAT (cam. 6) 

28-31 iulie (9.00-16.00); 3-7 august(10.00-14.00) 

 

Candidații sunt rugați să prezinte cartea de identitate (pentru cetățeni români)/pașaport (pentru alți cetățeni) 

în original, pix și cu respectarea reglementărilor în vigoare 

 

 
 

Listele afișate sunt anonimizate conform legislației GDPR, datele privind numărul dosarului de concurs pentru 

fiecare candidat vor fi trimise prin e-mail. În cazul in care nu ati primit un mesaj în acest sens va rugam sa ne 

contactați: 0040232201318; infocse@uaic.ro sau pe pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/studiieuropene/ 

 

 

https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
mailto:infocse@uaic.ro
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Lista candidaților admiși pe locurile finanțate de la buget la programele de master organizate de CSE 

Sesiunea IULIE 2020 

 

 

CANDIDAȚI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ/ UE/ SEE 
 

Program master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanțe, Administrarea afacerilor, 

Științe administrative) – IF - MDR 

Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

23 9.80 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

02 9.77 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

16 9.55 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

18 9.55 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

28 9.47 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

45 9.45 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

27 9.40 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

08 9.25 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

31 9.25 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

51 9.10 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

49 9.05 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

21 8.95 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

38 8.90 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

15 8.80 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

42 8.66 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

48 8.65 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

 

 

Program master: Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) – IF - 

MSE 
Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

25 10.00 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

47 9.70 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

19 9.59 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

43 9.40 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

07 9.32 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

09 9.25 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

35 9.20 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

03 9.20 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

04 9.20 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

17 9.17 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

40 9.10 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

36 9.10 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

24 8.95 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

29 8.95 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

10 8.90 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

33 8.70 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

22 8.65 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

30 8.20 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

46 8.12 ADMIS BUGET (locuri repartizate statistic) 

 

 

Program Master: Studii europene și vecinătatea estică a UE – IF - SEVE 

Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

34 10.00 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

32 10.00 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

14 9.70 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

41 9.05 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 

26 8.49 ADMIS BUGET (domenii prioritare de dezv. a României) 
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Candidați Români de pretutindeni 
 

Candidatii romani de pretutindeni trebuie sa respecte aceleași condiții specificate mai sus, cu mențiunea ca 

acestia vor semna contractul a locului si NU vor achita taxa de înmatriculare 

 

Program Master: Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) – IF 

- MDR 

Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

09RP 9.55 ADMIS BUGET (cu bursă) 

 

 

Program Master: Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Științe administrative, Științe politice, Drept) – IF - 

MSE 

Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

05RP 10.00 ADMIS BUGET (cu bursă) 

11RP 10.00 ADMIS BUGET (cu bursă) 

01RP 10.00 ADMIS BUGET (fără bursă) 

07RP 10.00 ADMIS BUGET (fără bursă) 

14RP 10.00 ADMIS BUGET (fără bursă) 

04RP 10.00 ADMIS BUGET (fără bursă) 

03RP 9.55 ADMIS BUGET (fără bursă) 

06RP 9.50 ADMIS BUGET (fără bursă) 

12RP 9.41 ADMIS BUGET (fără bursă) 

 

 

 

 

 
Rector, 

 

Prof.univ.dr. Tudorel Toader 

Decan 

 

Conf. univ.dr. Septimiu Vasile Panainte 

Director CSE, 

 

Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu 

 


