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Confirmarea locului la concursul de admitere iulie 2021

Faza III – fază finală 29 iulie - 02 august 2021
Program PRIMIRE DOSARE IULIE 2021 – faza III
Colina Universității, corpul A

30 iulie – între orele 9:30 – 14:30
31 iulie 2021 – 02 august între orele 9:30 – 13:00
Candidatul NOU admis în faza finală pe locurile finanțate de la buget, va depune la

facultate, în perioada 30 iulie – 02 august 2021 (până la ora 13 !!) dosarul de student*.
Obligatoriu (în caz contrar, candidatul va fi declarat respins în data de 02 august 2021,
după ora 13)

Candidatul NOU admis în faza finală pe locurile cu taxă, va confirma locul prin plata
primei tranșe din taxa de școlarizare în valoare de 1 000 lei în aplicația de admitere

(recomandat) sau prin încărcarea pe platformă a dovezii achitării primei tranșe din taxa
de școlarizare prin transfer bancar. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins în
data de 02 august 2021, după ora 13.

Detalii pentru plata prin transfer bancar:

1. Beneficiar: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV
Cont IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
CIF: 4317754

Banca: TREZORERIA BRAŞOV
Pe OP se trec obligatoriu Numele si prenumele candidatului admis și inițiala tatălui

(exact ca în fișa de înscriere și în contractul de înscriere), facultatea (FSEAA), programul
de studii (prescurtat, vezi lista unde a fost admis) și forma de învățământ (învățământ
cu frecvență, IF sau învățământ la distanță, ID).
Exemplu de completare:

Ionescu V. Maria, FSEAA, MK, IF

Popescu M. Marcel, FSEAA, MN, ID

Candidații care au fost admiși pe locurile cu taxă

(din toate cele 3 faze) pot

depune la facultate și în perioada 29 iulie – 02 august 2021 ( în 02 august până la ora 13

!!) dosarul studentului* În cazul în care candidatul admis pe locurile cu taxă , de la toate
formele de învățământ, nu poate aduce dosarul studentului până în 02 august, ora 13, îl
va aduce la facultate în perioada 01.09 – 17.09.2021
*Dosarul studentului cuprinde :
1. Dosar plic, cu nume, inițialele tatălui și prenumele candidatului

2. Fișa candidatului care s-a primit pe e-mail, la validarea înscrierii

3. Pentru Licență: diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) și foaia
matricolă de la liceu, în original

Pentru Master: diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), diploma și

suplimentul la diploma de licență (sau echivalentă cu acestea) sau, pentru
promoția 2021, adeverința de absolvent, în original.

4. Contractul de studii universitare*. Acest contract pentru anul universitar 2021 2022 (s-a primit pe e-mailul cu care v-ati înscris) va fi semnat de candidat,
incarcat în aplicația de admitere, dar și adus în original la facultate pînă la
începerea anului universitar.

5. 3 fotografii tip carte de identitate
6. Adeverința medicală - original

7. Certificat de naștere – copie, completat ”conform cu originalul”, data și
semnătura candidatului

8. Carte de identitate – copie

9. Certificat de “sef promoție” de la liceu sau de la ciclul de licență – copie –
dacă este cazul.

10. Certificat de deces al părintelui – copie, completat ”conform cu originalul”,
data și semnătura candidatului - dacă este cazul și dacă candidatul are
vârsta sub 26 de ani.

11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială –
original - dacă este cazul

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

studenți sau sunt absolvenți de studii superioare – original (în adeverință
trebuie să fie menționată forma de finanțare pe care ați avut-o în anii
universitari precedenți si dacă ați beneficiat de bursă sau nu).

( Pentru candidații de la licență IF – dacă au mai fost studenți la ciclul de
licență. Pentru candidații de la master dacă au mai fost studenți la master
Pentru candidații admiși la ID nu este necesară această adeverință). .
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Candidații care au fost admiși în prima sau a II-a fază pe loc cu taxă iar în
faza finală au trecut pe un loc bugetat vor completa o cererea de
restituire a taxei (o găsiți pe site-ul facultății cît și toate indicațiile). Aceasta

se va trimite doar în perioada 01 septembrie – 12 noiembrie 2021 la emailul monica.manolescu@unitbv.ro însoțită de o copie de pe CI a
candidatului sau a celui care a achitat taxa pentru candidat, extrasul de

cont si dovada achitării taxei - dacă aceasta s-a făcut prin transfer bancar.
Cererea se poate aduce și personal, la facultate în original, în aceeași

perioadă. Decanul va aviza cererea doar dacă candidatul a încărcat pe

platforma de admitere contractul de studii pentru anul universitar 20212022, semnat de candidat și dacă a adus dosarul de student la facultate.
Candidații admiși la taxă și care se retrag după data de 29 iulie ora 13, pierd dreptul de
restituire a primei tranșe din taxa de șolarizare achitată pentru confirmarea locului. ( cf.
Contractului de candidat Art. 9)
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