
ANUNȚ IMPORTANT 
 

După afișarea listelor din 24 iulie 2019 pentru cursuri de Licență și Master, Zi și Învățământ cu Frecvență Redusă. 

În FAZA II: 

Dacă vă fi admis pe locurile fără taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 29 august 
2019, ora 13:00, actele de studii (diploma de bacalaureat / adeverinta / diploma de licenta/inginer) în original. În 
cazul în care candidatul nu depune actele de studii în original (diploma de bacalaureat / adeverinta / diploma de 
licenta/inginer) pana la data de 29 august 2019, ora 13:00, va fi declarat RESPINS la data de 29 august 2019,  
după ora 13:00, iar procedura de admitere va intra în FAZA III. 
 
Dacă candidatul admis pe locuri finanțate de la buget are la dosar actele originale (diploma de bacalaureat / 
adeverinta / diploma de licenta/inginer) nu trebuie sa confirme ca dorește să rămână admis! (valabil pentru toate 
fazele admiterii). 

 
Daca va fi admis pe locurile cu taxă, până la data de 29 august 2019, ora 13:00, CANDIDATUL se obligă să achite 
prima tranșa a taxei de școlarizare (1000 lei) și să confirme locul ocupat prin depunerea, la FACULTATE a actelor 
de studii (diploma de bacalaureat / adeverinta / diploma de licenta/inginer) și a copiei după chitanța care 
dovedește plata primei tranșe a taxei de școlarizare. Candidații care plătesc prin OP (ordin de plată) trebuie să 
trimită, până la data de 29 august 2019, ora 13:00, (conform calendarului admiterii), confirmarea locului ocupat, 
prin transmiterea pe e-mail la adresa f-im@unitbv.ro a OP- ului semnat, pe care se completează olograf numele 



și prenumele candidatului, numărul legitimației de concurs și numele facultății (verificarea conformității plații fiind 
efectuată de către Direcția Financiar-Contabilitate a Universității). În cazul în care candidatul nu confirmă locul 
conform celor de mai sus până la data de 29 august 2019, ora 13:00, el va fi declarat RESPINS în data de 29 
august 2019, după ora 13:00, iar procedura de admitere va intra în FAZA III. 
 
Program SECRETARIAT  FACULTATE: 

De luni până vineri:  9,00 - 13,00 
 
PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE se poate face și prin VIRAMENT BANCAR și CONFIRMAREA PLĂȚII la secretariatul 
facultății. 
 

Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu și corect, următoarele date și informații:
1. Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV   
CF: 4317754   
Cont lBAN: R008TREZ13120F330500XXXX  

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV 
Numele și prenumele candidatului admis și inițiala tatălui (exact ca în fișa de înscriere și în contract). 
Facultatea și programul de studii la care a fost admis candidatul pe locurile cu taxa. 
 
NOTĂ: Dovada plății trebuie trimisa OBLIGATORIU prin e-mail la facultatea unde candidatul a fost admis. 
 Deoarece perioada de decontare pentru plățile efectuate prin banca este de 3 zile, OBLIGATORIU candidatul trebuie să ia 
legătura telefonic (0268 474761) cu facultatea pentru a confirma trimiterea dovezii la e-mail: f-im@unitbv.ro. 


