
⚫  TAXE – CONCURS DE ADMITERE 2021 
 

Taxe români 

− Taxă înscriere: 225 lei pentru înscriere la maxim 2 programe de studii dintr-o 

facultate + 50 lei pentru înscrierea la fiecare program de studii suplimentar 

− Taxă de înmatriculare: 150 lei/ 50 de lei pentru candidați cu Certificat de 

participare în anul curent la concursul „Student pentru o zi”  

− Avans de plată pentru studenții înmatriculați cu taxa: 500 lei  
 

Taxe români de pretutindeni:  

− Înscrierea romanilor de pretutindeni: GRATUIT pentru înscriere la maxim 2 

programe de studii din universitate + 50 lei pentru înscrierea la fiecare program de 

studii suplimentar 

− Înmatricularea românilor de pretutindeni: GRATUIT  

 

Scutiri de plata taxei de înscriere:  

a) orfanii de ambii părinţi, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani; 

b) candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru 

candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani; 

c) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 

d) candidaţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, sau 

candidaţii care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, 

insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, 

hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul 

HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu 

handicap motoriu; 

e) candidaţii salariaţi ai USV şi copiii lor. 
 

Reducerea cu 50% a taxei de înscriere:  

a) se acordă pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani orfani de un părinte, cu 

ambii părinţi şomeri sau cu alte situaţii speciale, pe baza documentelor justificative.  

b) Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. 

 

Scutirea (reducerea) de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe 

baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte 

din una din categoriile enumerate anterior. 

 



 

⚫  TAXE DE ȘCOLARIZARE 2021 
 

 Nr. Crt Programul de studii Taxă de 

școlarizare  

1 Educaţie fizică şi sportivă 

 

3500 

2 Kinetoterapie şi motricitate specială 3900 

3 Educaţie fizică şcolară și activități 

extracurriculare 

3900 

4 Kinetoprofilaxie, recuperare şi 

modelare corporală 

3900 

 


