
UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

TAXE DE STUDII 

 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
În conformitate ședința Senatului USEFS, proces-verbal nr. 12 din 05.06.2019 

și decizia Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională, proces-verbal nr. 5 

din 28.06.2019, au fost stabilite următoarele taxe de studii: 

§ 1 

      Pentru pregătirea unui student ciclul I pe bază de contract, cetăţeni ai 

Republicii Moldova şi apatrizi din statele CSI: 

a). Învăţământ cu frecvență 

- specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 6500 (şase mii cinci sute) lei 

- specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6700 (şase mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6700 (şase mii șapte 

sute ) lei 

- specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 6700 (şase mii șapte 

sute ) lei 

- specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 6700 (şase mii 

șapte sute ) lei 

- specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 6700 (şase mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1032.1  „Securitate civilă şi publică” – 7700 (şapte mii șapte sute) 

lei 

- specialitatea 1032.3 „Salvatori şi pompieri” – 7700 (şapte mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1001.1 „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională” – 8200 (opt mii 

două sute) lei 

b). Învăţământ cu frecvenţă redusă 

- specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 4700 (patru mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 4700 (patru mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 4700 (patru mii 

șapte sute) lei 

- specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 4700 (patru mii șapte 

sute) lei 

- specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 4700 (patru mii 

șapte sute) lei 

- specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 4700 (patru mii șapte sute) lei 

- specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 4700 (patru mii șapte sute) 

lei 

 

 



§ 2 

     A stabili următoarea taxă de studii pentru pregătirea unui student la ciclul II pe 

bază de contract, cetăţeni ai Republicii Moldova şi apatrizi din statele CSI: 

Domeniul general de studiu: Științe ale sportului 

- Programul de master de profesionalizare «Educație, management și marketing 

în sport» (120 credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte sute) lei; 

- Programul de master de profesionalizare «Kinetoterapie în recuperarea motrică 

și somato-funcțională» (120 credite), învățământ cu frecvență - 8200 (opt mii 

două sute) lei; 

- Programul de master de profesionalizare «Tehnologii și management în 

fitness» (120 credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte sute) lei; 

- Programul de master științific «Teoria și metodologia culturii fizice» (120 

credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte sute) lei; 

- Programul de master de profesionalizare «Tehnologia antrenamentului 

sportiv» (90/120 credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte sute) lei; 

Domeniul general de studiu: Științe ale educației 

- Programul de studii de profesionalizare «Psihopedagogia educației fizice și 

sportului» (120 credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte sute) lei; 

Domeniul general de studiu: Servicii ale securității 

- Programul de studii de profesionalizare «Managementul securității persoanelor 

și a proprietății» (120 credite), învățământ cu frecvență - 6700 (şase mii șapte 

sute) lei. 

§ 3 

      A stabili următoarea taxă de studii pentru pregătirea studenţilor străini pe bază 

de contract, cetăţeni ai României şi Ucrainei, statele CSI:  

   a). ciclul I- Licența 

Învăţământ cu frecvență 

- specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 9000 (nouă mii) 

lei 

- specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1032.3 „Salvatori şi pompieri” – 9000 (nouă mii) lei 

- specialitatea 1001.1 „Kinetoterapie şi terapie ocupaţională” – 9000 (nouă mii) 

lei 

Învăţământ cu frecvenţă redusă 

- specialitatea 0114.16 „Educaţie fizică” – 6000 (şase mii) lei 

- specialitatea 1000.1 „Antrenament sportiv” – 6000 (şase mii) lei 



- specialitatea 1000.2 „Organizarea şi dirijarea sportului” – 6000 (şase mii) lei 

- specialitatea 1000.3 „Fitness şi programe de recreare” – 6000 (şase mii) lei 

- specialitatea 1013.1 „Servicii hoteliere, turism şi agrement” – 6000 (şase mii) 

lei 

- specialitatea 0114.13 „Dans sportiv şi modern” – 6000 (şase mii) lei 

- specialitatea 1032.1 „Securitate civilă şi publică” – 6000 (şase mii) lei 

                                                              

   b). ciclul II – Master, la toate specialităţile – 10000 (zece mii) lei  

 

§ 4 

       A stabili următoarea taxă de studii pentru pregătirea studenţilor străini din alte 

state pe bază de contract la ciclul I şi II: 

Ciclul I – Licența 

   Învăţământ cu frecvență 

- pentru toate specialităţile  – 14000 (paisprezece) mii lei 

                   Învăţământ cu frecvență redusă 

- pentru toate specialităţile  – 9000 (nouă) mii lei 

Ciclul II- Master 

- pentru toate specialităţile – 13000 (treisprezece mii lei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


