
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - septembrie 2019

Fără 

taxă 

(REP + 

DP + 

CD)

Rromi

Absolvenţi 

de licee 

situate în 

mediul rural 

******

Români 

de pretu-

tindeni           

fără 

bursă

Români 

de pretu-

tindeni           

cu bursă

Autovehicule rutiere 0 1 2

Autovehicule rutiere (în limba 

engleză)
**) 1 34

Inginerie mecanică 23 1 22

Inginerie mecanică (în limba 

engleză)
**) 0 28

Ingineria transporturilor
Ingineria transporturilor şi a 

traficului
28 1 8

52 1 1 1 0 94

Inginerie aerospațială Construcţii aerospațiale 2 1 1 27

Tehnologia construcțiilor de 

mașini
40 1 53

Sisteme de producţie digitale 19 1 24

Ingineria și managementul 

calității
0 1 29

Inginerie economică industrială 41 1 27

Ingineria și managementul 

afacerilor
0 1 57

102 0 3 1 3 217

Ingineria sudării 12 1 1 26

Ingineria securităţii în industrie 6 1 1 24

Ingineria materialelor
Ştiinţa materialelor / Ingineria 

biomaterialelor
38 1 1 67

Inginerie și 

management

Inginerie economică în 

domeniul mecanic
6 1 1 33

62 1 3 1 3 150

Calculatoare 0 0

Tehnologia informaţiei 0 1 0

Electrotehnică 3 2

Inginerie electrică şi 

calculatoare (în limba 

engleză)
**)

17 1

Inginerie electronică,  

telecomunicații și 

tehnologii 

informaționale

Electronică aplicată / 

Tehnologii şi sisteme de 

telecomunicaţii

0 1 29

Ingineria sistemelor
Automatică şi informatică 

aplicată
2 0

Mecatronică și robotică Robotică 0 29

22 0 0 1 1 61

Silvicultură
Silvicultură / Exploatări 

forestiere / Cinegetică
58 1 1 147

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru 24 1 6

82 1 1 1 0 153

Cifra de şcolarizare pentru 

studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii 

cu taxă

TOTAL

Inginerie industrială

Inginerie electrică

Inginerie și 

management

Facultatea de Inginerie 

tehnologică și 

management industrial

Nr. 

ordine 

facultate

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Facultatea Domeniul 

3
Facultatea de Ştiinţa şi 

ingineria materialelor

5
Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

2

TOTAL

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor

TOTAL

4

Facultatea de Inginerie 

electrică și știința 

calculatoarelor

Calculatoare și 

tehnologia informației

TOTAL

TOTAL
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP + 

CD)

Rromi

Absolvenţi 

de licee 

situate în 

mediul rural 

******

Români 

de pretu-

tindeni           

fără 

bursă

Români 

de pretu-

tindeni           

cu bursă

Cifra de şcolarizare pentru 

studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii 

cu taxă

Nr. 

ordine 

facultate

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Facultatea Domeniul 

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor6
Facultatea de Ingineria 

lemnului
Inginerie forestieră

Ingineria prelucrării lemnului / 

Ingineria şi designul produselor 

finite din lemn

42 1 1 1 67

42 0 1 1 1 67

Inginerie civilă

Construcţii civile,industriale şi 

agricole/Căi ferate drumuri şi 

poduri

11 1 7

Ingineria instalatiilor Instalaţii pentru construcţii 15 2 27

26 1 2 0 0 34

Inginerie şi 

management în 

agricultură și dezvoltare 

rurală

Inginerie și management în 

alimentația publică și agroturism
1 33

Inginerie și 

management

Inginerie și management în 

industria turismului
0 7

Ingineria produselor 

alimentare
Ingineria produselor alimentare 0 1 1 21

Ingineria produselor 

alimentare

Controlul și expertiza produselor 

alimentare
0 23

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru 

agricultură și industrie 

alimentară

19 1 35

20 0 2 0 1 119

Design industrial 12 1 10

Design industrial (în limba 

engleză)
**) 16 32

Inginerie sistemelor de energii 

regenerabile
6 33

Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în 

industrie
23 1 8

Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs 

(în limba engleză)
**) 20 37

Mecatronică și robotică Mecatronică 1 1 7

Optometrie 0 1 31

Inginerie medicală 0 2

78 0 4 0 0 160

Matematică Matematică informatică 1 1 6

Informatică 0 1 7

Informatică aplicată 0 2

Informatică aplicată (în limba 

germană) 
**) 0 1 12

1 0 3 0 0 27

Informatică

TOTAL

TOTAL

10
Facultatea de Matematică 

și informatică

7 Facultatea de Constructii

TOTAL

TOTAL

TOTAL

9
Facultatea de Design de 

produs și mediu

Inginerie industrială

8
Facultatea de Alimentaţie 

şi turism

Științe inginerești 

aplicate
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP + 

CD)

Rromi

Absolvenţi 

de licee 

situate în 

mediul rural 

******

Români 

de pretu-

tindeni           

fără 

bursă

Români 

de pretu-

tindeni           

cu bursă

Cifra de şcolarizare pentru 

studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii 

cu taxă

Nr. 

ordine 

facultate

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Facultatea Domeniul 

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor

Marketing Marketing 0 1 17

Economia comerțului, turismului 

și serviciilor
0 1 48

Admistrarea afacerilor  (în limba 

engleză)
**) 0 7

Management Management 0 0

Economie și afaceri 

internaționale
Afaceri internaționale 0 17

Finanțe  Finanțe și bănci 0 1

Contabilitate
Contabilitate și informatică de 

gestiune
0 1 8

Cibernetică,statistică și 

informatică economică
Informatică economică 0 1 1

0 2 1 1 0 99

Psihologie Psihologie 0 1 1 1

Pedagogia învățământului 

primar și preșcolar
0 1 1 0

Psihopedagogie specială 0 1 17

0 1 2 1 1 18

Educație fizică și sportivă 0 24

Sport și performanță motrică 0 1 14

Kinetoterapie 
Kinetoterapie și motricitate 

specială
0 0

0 0 1 0 0 38

Interpretare Muzicală - 

Instrumente
5 11

Interpretare Muzicală - Canto 0 3

Muzică 0 1 0

5 1 0 0 0 14

Medicină 0 0

Asistență medicală generală 0 0

Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare
0 0

Laborator clinic 0 0

0 0 0 0 0 0

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane

Educație fizică și sport 

Facultatea de Psihologie 

și științele educației
Științe ale educației

TOTAL

12

TOTAL

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor 

Administrarea afacerilor

Facultatea de Medicină

Sănătate_1

Sănătate_2

TOTAL

TOTAL

Muzică

15

14 Facultatea de Muzică

TOTAL
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP + 

CD)

Rromi

Absolvenţi 

de licee 

situate în 

mediul rural 

******

Români 

de pretu-

tindeni           

fără 

bursă

Români 

de pretu-

tindeni           

cu bursă

Cifra de şcolarizare pentru 

studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii 

cu taxă

Nr. 

ordine 

facultate

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Facultatea Domeniul 

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor

Limba şi literatura română  - O 

Limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză, germană) 
***)

0 1 2 2 101

Limba şi literatura engleză – O 

limbă şi literatura modernă 

(franceză, germană) / Limbă şi 

literatură română 
***)

0 1 1 87

Limba şi literatura chineză – 

Limba și literatura română / O 

limba şi literatura modernă 

(engleză, franceză, germană) 
***) 

0 4

Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate 

(engleză; franceză)
 **** 0 1 17

Limbi moderne aplicate
Limbi moderne aplicate 

(engleză; germană)
 **** 0 1 2 2 19

Studii culturale
Studii americane (în limba 

engleză) 
**) 0 34

0 1 3 5 4 262

17 Facultatea de Drept Drept Drept 0 66

0 0 0 0 0 66

Sociologie 0 1 22

Resurse umane 0 2

Comunicare și relații publice 0 3

Media digitală 0 1 0

Asistență socială Asistență socială 0 1 27

0 0 0 1 2 54

492 9 27 14 16 1633

TOTAL

TOTAL

Sociologie

18
Facultatea de Sociologie 

și comunicare Științe ale comunicării

TOTAL GENERAL

Limbă şi literatură

16 Facultatea de Litere

TOTAL
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP + 

CD)

Rromi

Absolvenţi 

de licee 

situate în 

mediul rural 

******

Români 

de pretu-

tindeni           

fără 

bursă

Români 

de pretu-

tindeni           

cu bursă

Cifra de şcolarizare pentru 

studii finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii 

cu taxă

Nr. 

ordine 

facultate

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Facultatea Domeniul 

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor
Notă:

**)

***)

****)

******)

Observații

Legenda: 

• Români de pretutindeni cu bursă – locuri bugetate cu bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata 

taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 sau trimit dosarul prin e-

mail:  admitere.rop@unitbv.ro

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii 

organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este 

necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales 

(minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică). În cazul şi numai în cazul în 

care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii 

ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – 

nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză,  DALF nivelul 

B2 (limba franceză), cu excepţia limbilor chineză şi germană unde se acceptă înscrierea candidaţilor ale 

căror cunoştinţe de limbă sunt la nivel de începător.

Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales 

(minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică). În cazul şi numai în cazul în 

care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii 

ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – 

nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches 

Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba 

franceză). 
Aceste locuri sunt alocate special pentru absolvenții liceelor situate în mediul rural aflate în lista care poate 

fi accesată la adresa http://edu.ro/studii-licenta

Din categoria  românilor de pretutindeni , fac parte, în conformitate cu Legea  nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, 

cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României , 

indiferent de etnonimul folosit  (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, 

fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, 

megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), 

precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus).

b) românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii 

români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

La facultățile la care admiterea se desfășoară pe bază de concurs, prezența la probe este 

obligatorie. Absența la cel puțin una dintre probe atrage după sine eliminarea candidatului din 

concursul de admitere.Programe de studii unde concursul de admitere se desfășoară pe domenii

• Români de pretutindeni fără bursă – locuri bugetate fără bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata 

taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 sau trimit dosarul prin e-

mail:  admitere.rop@unitbv.ro
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP)

Rromi

Români 

de pretu-

tindeni           

fără bursă

Români de 

pretu-

tindeni           

cu bursă

Autovehiculul şi tehnologiile viitorului 0 9

Securitate rutieră, transport şi interactiunea 

cu mediul
0 0

Inginerie virtuală în proiectarea 

autovehiculelor  (în limba engleză) 
*) 8 30

Simulare şi testare în inginerie mecanică 0 23

Metode practice integrate în ingineria 

sistemelor de propulsie (în limba engleză) 
*) 4 15

12 0 0 0 77

Ingineria fabricației inovative 0 3

Ingineria proceselor de fabricație avansate 0 3

Managementul calității 0 1 21

Inginerie și 

management
Managementul afacerilor în industrie 0 1 20

0 0 1 1 47

Inginerie 

industrială
Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă 0 18

Ingineria 

materialelor

Ingineria şi managementul materialelor 

avansate - metalice, ceramice şi 

compozite

12 27

12 0 0 0 45

Inginerie electrică
Sisteme electrice avansate  (în limba 

engleză) 
*) 10 10

Ingineria 

sistemelor

Sisteme avansate în automatică şi 

tehnologii informatice
0 7

Sisteme electronice şi de comunicaţii  

integrate
0 8

 Securitate cibernetica  (în limba engleză) 
*) 0 0

10 0 0 0 25

Managementul ecosistemelor forestiere 0 22

Management şi sisteme tehnice în 

exploatări forestiere
0 16

Silvicultură multifuncțională (în limba 

engleză)
 *) 16 1

16 0 0 0 39

Eco-design de mobilier si restaurare 5 1 21

Structuri avansate din lemn si tehnologii 

inovative 
0 22

5 0 0 1 43

7 Facultatea de Constructii
Inginerie civilă și 

instalații
Modernizare energetică în mediul construit 0 0

0 0 0 0 0

Inginerie 

Mecanică

Eco-biotehnologii agricole și 

alimentare
0 31

Ingineria 

produselor 

alimentare

Sisteme de procesare și controlul 

calității produselor agroalimentare
0 25

Inginerie și 

management în 

dezvoltare 

Management în ospitalitate și eco-

agro turism
0 21

0 0 0 0 77

Facultatea de Alimentaţie 

şi turism

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Inginerie forestieră

TOTAL

8

TOTAL

6

Silvicultură

Inginerie 

electronică, 

telecomunicaţii și 

tehnologii 

informaționale

TOTAL

5

Facultatea de Ingineria 

lemnului

TOTAL

4

Facultatea de Inginerie 

electrică și știința 

calculatoarelor

TOTAL

3
Facultatea de Ştiinţa şi 

ingineria materialelor

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Inginerie 

mecanică

Ingineria 

autovehiculelor

Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 
Programul de studii universitare (limba 

de predare)

2

Facultatea de Inginerie 

tehnologică și 

management industrial

Inginerie 

industrială

Cifra de şcolarizare pentru studii 

finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii cu 

taxă
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP)

Rromi

Români 

de pretu-

tindeni           

fără bursă

Români de 

pretu-

tindeni           

cu bursă

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 
Programul de studii universitare (limba 

de predare)

Cifra de şcolarizare pentru studii 

finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii cu 

taxă

Inginerie 

industrială

Design de produs pentru dezvoltare 

durabilă și protecția mediului
14 5

Mecatronică și 

robotică

Sisteme mecatronice pentru industrie și 

medicină
0 8

14 0 0 0 13

Matematică Structuri matematice fundamentale 4 24

Tehnologii Internet  (în limba engleză) 
*) 1 13

Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii 

internet în e-business (în limba germană) 
*) 4 25

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor 

soft
0 1 8

9 1 0 0 70

Marketing Politici şi strategii de marketing 0 20

Administrarea 

afacerilor
Administrarea afacerilor în turism 0 1 30

Management Management si strategii de afaceri 0 1

Economie si 

afaceri 

internaționale

Relații economice internaționale 0 1 11

Finanţe  Management financiar bancar 0 19

Contabilitate
Politici contabile, audit si control de 

gestiune
0 3

Informatică 

economică
Sisteme informatice integrate pentru 

afaceri
0 22

Contabilitate Audit intern 0 50

0 0 0 2 156

Psihologia educațională, consiliere şcolară 

şi vocaţională
0 1 1 39

Psihologia muncii, organizaţională și 

resurse umane
0 39

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi 

psihoterapie
0 0

Resurse umane în educaţie. Formare şi 

management
0 27

Psihopedagogia educației timpurii şi a 

şcolarității mici
0 1 34

0 2 0 1 139

Educație fizică - Managementul activităților 

formale, non-formale și de recuperare a 

stării de sănătate

0 1 23

Performanță motrică și management în 

sport
1 59

Diagnoză și prognoză psihomotrică 16 59

17 1 0 0 141

Tehnica și arta muzicală în secolul XX 7 39

Stil și performanță în interpretarea 

instrumentală și vocală
0 1 9

Meloterapie 0 15

7 1 0 0 63

Managementul strategiilor preventive și 

politici sanitare
32 1 17

Medicină tradițională chineză (în limba 

engleză)
8 42

Managementul și strategiile îngrijirilor 

paliative
22 28

62 0 0 1 87

TOTAL

Informatică

TOTAL

10
Facultatea de Matematică 

și informatică

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane

Știința sportului și 

educației fizice

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor

TOTAL

Științe ale 

educației

TOTAL

12
Facultatea de Psihologie și 

științele educației

Psihologie

Facultatea de Design de 

produs și mediu
9

Muzică

TOTAL

14 Facultatea de Muzică

TOTAL

TOTAL

Facultatea de Medicină Sănătate15
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Fără 

taxă 

(REP + 

DP)

Rromi

Români 

de pretu-

tindeni           

fără bursă

Români de 

pretu-

tindeni           

cu bursă

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 
Programul de studii universitare (limba 

de predare)

Cifra de şcolarizare pentru studii 

finanţate de la bugetul de stat Cifra de 

şcolari-

zare 

pentru 

studii cu 

taxă

Inovare culturală 1 1 1 28

Studii lingvistice pentru comunicare 

interculturală (în limba engleză)
 *) **) 10 30

Studii de limba şi literatura română 0 1 2 1 30

Studii interculturale în limba şi  literatura 

germană (în limba germană) 
*) **) 5 40

16 1 3 2 128

Drept privat aprofundat 0 1 21

Sisteme și instituții de drept internațional și 

european
0 35

Legislație europeană și carieră juridică 0 29

Științe penale aprofundate 0 15

0 0 0 1 100

Gestiunea și dezvoltarea resursei umane 0 1 9

Gestiunea campaniilor de imagine 0 25

Asistență socială Asistență și dezvoltare comunitară 0 1 35

0 1 0 1 69

TOTAL GENERAL 180 7 4 10 1319

Notă:

*) 

**) 

Observații

Legenda: 

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii 

organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este 

necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute 

de către MEN.

La înscriere, candidații trebuie să facă dovada cunoașterii avansate a limbii moderne în care se 

desfășoară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire a unui program de studii urmat în 

limba modernă respectivă sau, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – 

nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru  limba engleză, Deutsches 

Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba 

franceză). 

Din categoria  românilor de pretutindeni , fac parte, în conformitate cu Legea  nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, 

cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României , 

indiferent de etnonimul folosit  (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-

români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, 

megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-

armânji), precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus).

b) românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și 

cetățenii români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

La facultățile la care admiterea se desfășoară pe bază de concurs, prezența la probe este 

obligatorie. Absența la cel puțin una dintre probe atrage după sine eliminarea candidatului din 

concursul de admitere.

• Români de pretutindeni fără bursă – locuri bugetate fără bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata 

taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 sau trimit dosarul prin 

e-mail:  admitere.rop@unitbv.ro

• Români de pretutindeni cu bursă – locuri bugetate cu bursă, pt. români de pretutindeni (fără plata 

taxelor de școlarizare) – se înscriu la Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, et. 1, sala 102 sau trimit dosarul prin 

e-mail:  admitere.rop@unitbv.ro

Filologie

TOTAL

16

TOTAL

TOTAL

17 Facultatea de Drept Drept

Facultatea de Litere

18
Facultatea de Sociologie și 

comunicare

Sociologie
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Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 29

Inginerie mecanică Inginerie mecanică 20

49

6
Facultatea de Ingineria 

lemnului
Inginerie forestieră Ingineria prelucrarii lemnului 72

72

Educație fizică și sportivă 3

Sport și performanță motrică 52

55

17 Facultatea de Drept Drept Drept 0

0

176

TOTAL

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane
Educație fizică și sport 

TOTAL GENERAL

TOTAL

TOTAL

Programul de studii 

universitare (limba de predare)

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 

TOTAL

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Cifra de 

şcolarizare 

pentru studii 

cu taxă
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2

Facultatea de Inginerie 

tehnologică şi 

management industrial

Inginerie și management Inginerie economică industrială 56

56

5
Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere
Silvicultură Cinegetică 80

80

10
Facultatea de Matematică 

și informatică
Informatică Informatică 0

0

Marketing Marketing 53

Administrarea afacerilor
Economia comerțului turismului și 

serviciilor
57

Management Management 0

Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale 64

Contabilitate
Contabilitate și informatică de 

gestiune
51

225

Psihologie Psihologie 0

Științe ale educației
Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar
0

0

16 Facultatea de Litere Limbă şi literatură

Limba şi literatura română  - O 

Limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză)
*)

80

80

441

NOTĂ:

*)

Cifra de 

şcolarizare 

pentru studii 

cu taxă

TOTAL

TOTAL

TOTAL GENERAL

În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii 

pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, caz următoarele certificate de competenţă lingvistică: 

FCE – nivelul C,  B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 

(limba franceză)

TOTAL

12
Facultatea de Psihologie 

și științele educației

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor

Programul de studii universitare 

(limba de predare)

TOTAL

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 

TOTAL

TOTAL
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Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul 40

Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică 24

64

Limba şi literatura română – identitate în 

multiculturalism
45

Cultură şi discurs în spațiul anglo-american 
*) 41

86

150

NOTĂ:

*) Test eliminatoriu de limba engleză (nu este necesar pt. candidații care au atestat de competență lingvistică 

eliberat de instituții recunoscute de MECS.)

La facultățile la care concursul de admitere se desfășoară pe bază de probe/ teste/ interviu, prezența este 

obligatorie. Absența la cel puțin una dintre acestea atrage după sine eliminarea candidatului din concursul de 

admitere.

TOTAL

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

TOTAL GENERAL

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

TOTAL

16 Facultatea de Litere Filologie

Programul de studii universitare (limba de 

predare)

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea Domeniul 

Cifra de 

şcolarizar

e pentru 

studii cu 

taxă
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