
Confirmarea locului la concursul de admitere septembrie 2022, 

Faza finală (19 septembrie 2022) 

 

• Pentru candidatul admis pe locurile finanțate de la buget 

Candidatul va depune la facultate în data de 19 septembrie 2022, ora 13:00, 

următoarele acte: 

1. Dosar plic, pe care se trece numele, inițialele tatălui și prenumele 

candidatului; 

2. Fișa candidatului (a fost primită pe e-mail, la validarea înscrierii); 

3. Diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), ÎN ORIGINAL –pentru 

candidații admiși la LICENȚĂ 

Diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), diploma și suplimentul la 

diplomă de licență (sau echivalentă cu aceasta) sau, pentru promoția 2022, 

adeverință de absolvent a unei facultăți, ÎN ORIGINAL – pentru candidații 

admiși la MASTERAT; 

4. 3 fotografii tip carte de identitate (pentru carnetul de student și legitimația 

de călătorie); 

5. Adeverința medicală în original; 

6. Certificatul de naștere în original; 

7. Carte de identitate în original; 

8. Certificat „șef de promoție” (eliberat de liceu sau de facultate)-dacă este 

cazul; 

9. Certificat de deces al părintelui - copie pe care scrieți „conform cu 

originalul”, puneți data și semnați – dacă este cazul; 

10.Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială – 

ÎN ORIGINAL – dacă este cazul; 

11.Adeverință de studii anterioare – pentru candidații care au mai fost studenți 

sau sunt absolvenți de studii superioare – ÎN ORIGINAL (în adeverință trebuie să 

fie menționată forma de finanțare pe care ați avut-o în anii universitari 

precedenți și dacă ați beneficiat de bursă sau nu). 



 

 

• Pentru candidatul admis pe locurile cu taxă 

Candidatul va achita prima transă din taxa de școlarizare, minimum 1.000 de 

lei, până în data de 19 septembrie 2022, ora 13.00. 

a) Taxa se poate achita on-line, în aplicația de admitere (recomandăm această 

variantă); 

b) Prin transfer bancar. Pe ordinal de plată/transfer bancar trebuie să fie 

completate următoarele date: 

Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX 
CIF: 4317754 
Banca: TREZORERIA BRAŞOV. 
La Detalii: numele și prenumele candidatului admis și inițialele tatălui (exact ca 

în fișa și în contractual de înscriere), facultatea (AT), programul de studii 

(prescurtat, vezi lista unde ai fost admis) și forma de învățământ (învățământ 

cu frecvență, IF) 

Pentru masterat se completeaza „master” 

Exemplu de completare: 
Ionescu V. Maria, AT, MOEAT, IF 
Ionescu V. Maria, AT, SPCCPA, IF 
În cazul în care prima transă de școlarizare se achită prin transfer bancar, 

candidatul se obligă să încarce dovada plății în aplicația de admitere. 

Verificarea conformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar-contabilitate 

a Universității. În cazul în care plata este neconformă sau candidatul achită prin 

transfer bancar dar nu încarcă dovada plății până în data de 19 septembrie 

2022, ora 13.00, candidatul va fi declarant RESPINS. 

 

FOARTE IMPORTANT! 

Citiți cu atenție tot Contractul privind procedura de înscriere și selecția 

canidaților admiși pe care l-ați primit la înscriere și respectați pașii pe care 

trebuie să-i urmați până la înmatricularea ca student al Universității 

Transilvania din Brașov. 



Candidatul care nu va depune la facultate până în data de 19 septembrie 2022, 

ora 13:00, actele menționate anterior, va fi declarant respins. 


