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REZULTATE ADMITERE – SESIUNEA septembrie 2022 (TAXĂ) 
Data afișării: 09.09.2022. ora, 16.00 

 

ATENTIE: informații importante 

 

 

Calitatea de student admis la programele de master organizate de  

Centrul de Studii Europene – Facultatea de Drept 

 se menține doar daca în perioada 9 si 12-15 septembrie (vezi programul de mai jos)* 

 

1. fiecare candidat admis semnează contractul de studii și plătește taxele corespunzătoare:  

• studenți admiși în regim cu taxă -  minim 30% din taxa de studii aferentă semestrului I; 

 

2. dosarele personale vor fi completate conform articolelor din Metodologia de admitere, redate mai jos: 

 
• Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să achite cel puțin 30% din taxa de școlarizare pentru semestrul I al anului 

universitar şi să semneze Contractul de studii în perioada 9-15 septembrie (ONLINE). 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. 

• Aceștia trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu diploma de bacalaureat, diploma de licență și 

Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă în original, în cazul candidaților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență 

sau în copie legalizată pentru candidații admiși la învățământ cu frecvență redusă. În cazul în care sunt admişi sau urmează 

deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă care 

să ateste prezenţa originalelor la altă facultate/instituţie de învăţământ superior. 

• În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidaţii vor fi declaraţi respinşi. Candidaţilor admişi pe locurile 

cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare 

• Taxa de înscriere nu se restituie. 

• Taxele ce trebuie achitate:  

ADMIS LA 30% din taxa de școlarizare TAXA DE STUDII 

TAXĂ IF (SE, DR) 375 LEI 1.250 LEI/SEM 

TAXĂ IFR (SE) 375 LEI 1.250 LEI/SEM 

TAXĂ IF (SEVE) 525 LEI 1.750 LEI/SEM 

 

 

Taxa poate fi achitata astfel 

 
• Achitare taxe prin BRD: Coduri de înregistrare în BRD a plății către CSE: program IF: 2522; program IFR: 2212  
• Online: https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php (la plata taxelor vă rugăm selectați forma de învățământ „master 

ZI” pentru IF și „master ID” pentru IFR; la facultate se va selecta „Drept-Centrul de Studii Europene”; la tip taxa: 

taxă de școlarizare) 
 

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

9 si 12-15 septembrie (10.00-16.00) 

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 se regăsesc pe adeverința primită la înregistrarea dosarului  

 

Daca nu reușiți să vă identificați pe liste vă rugăm să 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 la programele de master organizate de CSE 

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022 pe locuri cu TAXĂ 

 

 

CANDIDAȚI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ/ UE/ SEE 

 

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

IF - MRE 

Nr. crt. Serie. dosar Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

1 DRE-S-EAI 16 8.87 ADMIS TAXĂ 

 

 

 

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

MSE 

Nr. crt. Serie. dosar Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

1 DRE-S-EAI 12 9.94 ADMIS TAXĂ 

 

 

 

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

- MSE 

Nr. crt. Serie. dosar Nr. dosar Medie admitere Rezultat 

1 DRE-S-EAI 6 9.85 ADMIS TAXĂ 

2 DRE-S-EAI 5 9.59 ADMIS TAXĂ 

3 DRE-S-EAI 4 8.68 ADMIS TAXĂ 

 

 

 

 

 
Rector, 

 

Prof.univ.dr. Tudorel Toader 

Decan 

 

Conf. univ.dr. Ioana Maria Costea 

Director CSE, 

 

Prof.univ.dr. Gabriela Carmen Pascariu 

 


