UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
ADMITERE IULIE 2019

ANUNȚURI IMPORTANTE
Ref. ADMITERE – CURSURI DE ZI, ID, MASTER
După afișarea listelor faza I - 24.07.2019
În FAZA I:
Candidatul admis pe locurile finanțate de la buget, va depune la facultate, în
perioada 25 - 26 iulie 2019 (in 26 iulie pînă la ora 13:00) actele de studii în original
(vezi contractul candidatului la admitere). În caz contrar, candidatul va fi declarat
RESPINS în data de 26 iulie 2019, după ora 13, iar procedura de admitere va intra
în FAZA II.
Candidatul admis pe locurile finanțate de la taxă, va depune la facultate, în
perioada 25 - 26 iulie 2019 (in 26 iulie pînă la ora 13:00) actele de studii în original
(vezi contractul candidatului la admitere) și va face plata primei tranșe din taxa de
școlarizare, minim 1.000 lei. În caz contrar, candidatul va fi declarat RESPINS în
data de 26 iulie 2019, după ora 13, iar procedura de admitere va intra în FAZA II.
În FAZA a II-a:
Listele faza a doua se afişează în data de 29 iulie 2019
Candidatul nou admis pe locurile finanțate de la buget, va depune la facultate,
până la data de 29 august 2019 (in 29 august pînă la ora 13:00) actele de studii în
original (vezi contractul candidatului la admitere). În caz contrar, candidatul va fi
declarat RESPINS în data de 30 august 2019, după ora 13, iar procedura de
admitere va intra în FAZA a III – a (fază finală) .
Candidatul admis pe locurile cu taxă, va depune la FACULTATE, până la data
de 29 august 2019 (in 29 august pînă la ora 13:00) actele de studii în original (vezi
contractului candidatului la admitere) și va achita prima transă din taxa de
școlarizare (minim 1000 lei). În cazul nerespectării acestei condiții, candidatul va
fi declarat RESPINS la data de 30 august 2019, după ora 13 iar procedura de
admitere va intra în FAZA a III - a.
IMPORTANT: Candidatii din lista de asteptare afișata la data de 29 iulie
2019, vor depune OBLIGATORIU, prin internediul aplicatiei online, o cerere pentru
a fi luati în considerare la rularea listelor din faza finală din 30 august In cazul
nedepunerii acestei cereri, candidatul va fi exclus de pe lista de asteptare.

IN DATA DE 30 AUGUST 2019 SE VOR REFACE ȘI AFIȘA PE PAGINA WEB
A FACULTĂȚII, LISTELE FINALE – SESIUNEA IULIE 2019.
Candidații nou admiși vor depune la facultate actele de studii în original și vor
achita prima tranșă din taxa de școlarizare până în data de 03 septembrie, ora 13 !
Dacă candidatul admis pe locuri finanțate de la buget are la dosar actele de studii
în original, NU trebuie să se mai prezinte personal pentru confirmarea locului acest
lucru fiind confirmat prin prezenţa actelor de studii în original ! (VALABIL
PENTRU TOATE FAZELE ADMITERII)

Candidații admiși se obligă cumulativ să semneze prin intermediul aplicaţiei
on-line de admitere, în perioada 12 – 18 septembrie 2019 şi respectiv să remită
la facultate semnate olograf în perioada 23 – 27 septembrie 2019 contractul de
studii universitar și pe cel de studii anuale. In caz contrar candidatul va fi
exmatriculat conform prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne
ale universității.
Pe contractul de școlarizare va fi trecut și numărul de legitimație (specificat în
contractul candidatului/fișa canditatului) și data la care se depune contractul
la Secretariat).

Program CASIERII
IULIE și AUGUST 2019
Sediul - Colina universității, Corpul D, intrare prin corpul C
25 iulie 2019

-

între orele 8:30 – 15:00

26 iulie 2019

-

între orele 8:30 – 12:30

29 iulie - 31 iulie 2019

-

între orele 9:00 – 12:30

Atenție la ora limită de depunere a actelor si a dovezii achitării taxei în 26 iulie
este ora 13 !!!
01 august – 23 august 2019 achitarea taxelor se va face la Casieria
universității de la RECTORAT, etajul II, Bd. Eroilor nr 29. între orele
9:00 – 13:00
Din 26 august achitarea taxelor se va face din nou la casieria Colina
universității, Corpul D, după următorul program:
26 august - 03 septembrie - între orele 8:30 – 15 (Atenție. În 3
septembrie dovada achitării primei tranșe din taxă va fi adusă la
secretariat până la ora 13 !!!)
PLATA TAXELOR DE ŞCOLARIZARE se poate face și prin VIRAMENT
BANCAR dar cu CONFIRMAREA PLĂŢII la secretariatul facultății,
imediat ce s-a efectuat plata.
Pe Ordinul de Plată trebuie să fie completate, în mod obligatoriu şi corect, următoarele date
și informații :
1. Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
CF: 4317754
Banca: TREZORERIA BRAŞOV
2. Numele si prenumele candidatului admis și inițiala tatălui (exact ca în fișa de înscriere și în
contract).
3. Facultatea și programul de studii la care a fost admis candidatul pe locurile cu taxă.
Ex de completare :
Ionescu V. Maria, FSEAA, MK, ZI (sau ID)
NOTĂ: Dovada plății trebuie trimisă OBLIGATORIU prin e-mail la facultate. Deoarece
perioada de decontare pentru plățile efectuate prin bancă este de 3 zile, OBLIGATORIU
candidatul trebuie să trimită dovada la :

e-mail : f-seaa@unitbv.ro sau admitere-seaa@unitbv.ro
Va rugam ca si in e-mail sa precizati numele candidatului admis, facultatea, programul de
studii si forma de invatamant (ZI, ID sau MASTER)
Veti primi confirmare de primire a e-mail-ului.

Program SECRETARIAT FACULTATE
IULIE și AUGUST 2019
Sediul - Colina universității, Corpul A, etajul III
25 iulie 2019

-

între orele 8:30 – 15:00

26 iulie 2019

-

între orele 8:30 – 13:00

29 iulie - 03 septembrie -

între orele 10:00 – 13:00

