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Facultatea de Biologie

FACULTATEA DE BIOLOGIE
Taxe confirmare loc - LICENȚĂ
Pentru a achita taxa de confirmare se procedează astfel:

Candidații admiși la buget:
Online, folosind platforma UAIC:
Formular Înregistrare Plăţi
Facultăţi/Departamente (uaic.ro)

Online, din contul personal:
- Se introduce contul IBAN a Universității:
RO68BRDE240SV89534452400
- Se introduce moneda – RON

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.: 50 RON);
- se specifică facultatea (Biologie),
licență (cod 01, zona 1201);
- tipul taxei (taxă înmatriculare, cod
38).

- Se introduce suma – 50 RON
La detalii se vor specifica următoarele:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
-

Facultatea de Biologie
licență (cod 01, zona 1201)
Nume și prenume
Tipul de taxă – taxă înmatriculare
Codul taxei – 38

Notă: Puteți completa doar codurile, daca nu există spațiu în
câmpurile pentru completare.
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Candidații admiși la taxă:
La banca BRD:

Online, folosind platforma UAIC*:

- se specifică numele (înainte și după
căsătorie dacă este cazul) și
prenumele;
- se specifică suma pe care doriți să o
achitați (ex.: 600 RON);
- se specifică facultatea (Biologie),
licență (cod 01, zona 1201);
- tipul taxei (taxă școlarizare, cod 31).

Formular Înregistrare Plăţi Facultăţi/Departamente
(uaic.ro)
Online, din contul personal:
- Se introduce contul IBAN a Universității:
RO68BRDE240SV89534452400
- Se introduce moneda – RON
- Se introduce suma – 600 RON
La detalii se vor specifica următoarele:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
-

Facultatea de Biologie
licență (cod 01, zona 1201)
Nume și prenume
Tipul de taxă – taxă școlarizare
Codul taxei – 31

Notă: Puteți completa doar codurile, daca nu există spațiu în
câmpurile pentru completare.

Chitanța cu taxa de confirmare a locului se va aduce la facultatea de Biologie, la momentul confirmării.
Pentru situații excepționale, chitanța poate fi trimisă pe email la adresa elena.olaru@uaic.ro - Elena Olaru, Adm.
Financiar responsabil taxe.

ATENȚIE! Pentru înregistrarea taxelor la facultatea de Biologie, este important să indicați corect
codurile menționate mai sus!

