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Taxa de școlarizare 

 

  Extras din Regulamentul pentru studenți 2021-2022 

„Trecere de la buget la taxă și invers.  La începutul fiecărui semestru, pe baza punctajelor 

semestriale, locurile finanțate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea 

descrescătoare a punctajelor obținute de fiecare student înmatriculat. Criteriile și 

standardele de performanță pentru distribuirea locurilor finanțate de la buget sunt 

punctajele semestriale obținute în sesiunea anterioară. Pentru semestrul I din anul I, 

ierarhia se face pe baza rezultatelor din concursul de admitere”. 

 

 

 

 

„Taxele de școlarizare sunt propuse de către Consiliile facultăților, avizate de către 

Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație și aprobate 

de Senatul Universității, se aplica tuturor studenților înscriși la studii în anul universitar 

curent în regim ,,cu taxă" și se achită fie integral, fie în rate, astfel”:  

 

 

 

Taxa de școlarizare pentru domeniul 

Biologie (specializările Biologie, 

Biochimie, Genetică moleculară, 

Biotehnologii microbiene și celulare, 

Conservarea biodiversității, Laborator 

medical) este în cuantum de 3500 Ron 

/ an, 1750 Ron / semestru;  

Taxa de școlarizare pentru domeniul Știința 

mediului (specializările Ecologie și protecția 

mediului, Consiliere de mediu, Eco-

antreprenoriat) este în cuantum de 3000 Ron / 

      
Taxa de școlarizare pentru Doctorat este în 

cuantum de 5000 Ron / an, 2500 Ron / semestru. 
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Licență și master: 
Pentru semestrul I: 

• Tranșa  I -  50% din taxa semestrială  până la  31 Octombrie 2021 

Anul I – 275 Ron (sau 150 Ron pentru Știința mediului, vor intra în calcul și cei 600 

de Ron achitați la momentul confirmării locului) 

Anii II și III – 875 Ron (sau 750 Ron pentru Știința mediului) 

• Tranșa  II -  50% din taxa semestrială  până la  15 Ianuarie 2022 

Toți anii – 875 Ron (sau 750 Ron pentru Știința mediului) 

Pentru semestrul II: 

• Tranșa  I -  50% din taxa semestrială  până la  15 Martie 2022 

Toți anii – 875 Ron (sau 750 Ron pentru Știința mediului) 

• Tranșa  II -  50% din taxa semestrială  până la  15 Mai 2022 

Toți anii – 875 Ron (sau 750 Ron pentru Știința mediului) 

 

Doctorat: 
Pentru semestrul I: 

• Tranșa  I -  50% din taxa semestrială  până la  31 Octombrie 2021 

Anul I – 650 Ron (vor intra în calcul și cei 600 de Ron achitați la momentul confirmării 

locului) 

Anii II și III – 1250 Ron  

• Tranșa  II -  50% din taxa semestrială  până la  15 Ianuarie 2022 

Toți anii – 1250 Ron  

Pentru semestrul II: 

• Tranșa  I -  50% din taxa semestrială  până la  15 Martie 2022 

Toți anii – 1250 Ron  

• Tranșa  II -  50% din taxa semestrială  până la  15 Mai 2022 

Toți anii – 1250 Ron  
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Pentru a achita taxa de școlarizare se procedează astfel: 

 

 

 

Pentru mai multe informații puteți consulta „Regulamentul privind activitatea profesională 

a studenților”: http://www.bio.uaic.ro/?page_id=682  

La banca BRD*:

- se specifică numele (înainte și după 
căsătorie dacă este cazul) și 
prenumele; 

- se specifică suma pe care doriți să o 
achitați (ex.: 875 RON); 

- se specifică facultatea (Biologie), 
licență (cod 01, zona 1201) sau 
master (cod 03, zona 2401);      

- tipul taxei (taxă școlarizare, cod 31) 

 

Online, din contul personal: 

- Se introduce contul IBAN: 

 R O 6 8 B R D E 2 4 0 S V 8 9 5 3 4 4 5 2 4 0 0 

- Se introduce moneda – RON 

- Se introduce suma 

 La detalii se vor specifica următoarele: 

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași  

- Facultatea de Biologie 
- licență (cod 01, zona 1201) sau master (cod 03, 

zona 2401) 
- Nume și prenume 
- Tipul de taxă – taxă școlarizare 
- Codul taxei – 31 

 

Online, folosind platforma UAIC*: 

Formular Înregistrare Plăţi 

Facultăţi/Departamente (uaic.ro)  

 

După ce ați achitat taxa de școlarizare, trebuie să trimiteți chitanța pe email la adresa 

elena.olaru@uaic.ro  - Elena Olaru, Adm. Financiar responsabil taxe. 

IMPORTANT! Pentru înregistrarea taxelor la facultatea de Biologie, este important să respectați 

indicațiile de mai sus și să transmiteți chitanța cu taxa pe email în timp util! 

*Metoda cea mai indicată de plată a taxei de școlarizare 

 

 

 

http://www.bio.uaic.ro/?page_id=682
https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php
mailto:elena.olaru@uaic.ro

