
 

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR        

 
Număr de locuri scoase la concurs și condiții de admitere pentru anul universitar 2019-2020 -sesiunea de admitere: IULIE 2019 

Învățământ de licență – cursuri CU FRECVENȚĂ (Ciclul I de studii universitare) 3 ani (6 semestere)  
 
 

Domeniul de licență 

Număr locuri 
2019-2020 

 
 

Programul de studiu 

Număr locuri 
2019-2020 

 
 

Condiții de admitere  
Număr total locuri 

Locuri 
finanțate 

de la 
bugetul de 

stat 

 
Taxă 

Marketing 
 

100 Marketing 30 + 1rr 
 

68 + 1 an 
pregătitor 

Admiterea pentru ciclul I, cursuri cu frecvență, 
va consta într-un concurs de dosare, media de 
admitere fiind formată din media examenului 
de Bacalaureat, ponderată cu un coeficient, 
după cum urmează: 

1) coeficient = 1, pentru absolvenții care 
au susținut proba de matematică la 
examenul de Bacalaureat 

2) coeficient = 0,9 pentru absolvenții care 
nu au susținut proba de matematică la 
examenul de Bacalaureat 

1) test eliminatoriu de limba engleză. (Nu e 
necesar pt. candidații care au atestat de 
competență lingvistică eliberat de instituții 
recunoscute de MECS.)  
La medii egale departajarea se face după :  
1. Media de la Bacalaureat obținută la proba 
Matematică – examen scris;  
2. Media de la Bacalaureat obținută la proba 
Limba română – examen scris 
3. Media de la Bacalaureat obținută la proba 
la alegere a profilului şi specializării – E) d) 
 

Administrarea afacerilor 

100 Economia comerțului turismului și 

serviciilor 

28+1rural   

+  1fb+2b 

68 

50 Admistrarea afacerilor (în limba 

engleză) 
1)

 
28  21+ 1 CPV  

 

Management 

 

75 
Management 

28+ 

1rural 

46 

Economie și afaceri 

internaționale 
75 

Afaceri internaționale 
30  + 1b 44 

 

Finanțe   

 

75 
Finanțe și bănci 

 
28 + 1rural 

 

46 

 

Contabilitate 

 

75  

Contabilitate și informatică de 

gestiune 

 

 

30+ 1rr  
 

44 

Cibernetică,statistică și 

informatică economică 

60 
Informatică economică 

 

25 + 1rural 

+ 1fb 

 

33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

TOTAL 

 

227+2rr 

+ 4 rural 

+ 2fb + 

3b 

 

370+ 1 

CPV+ 1 

an preg. 



Taxa de școlarizare: 3500 lei/an de studiu 
Taxă de admitere: 200 lei 
Criteriul de ierarhizare: medie/opțiune 

LEGENDĂ :  

rr = locuri speciale pentru rromi 

b – Români de pretutindeni cu bursă 

fb = Români de pretutindeni făra bursă 

Rural = absolvenți de licee situate în mediul rural 

CPV – Cetățeni terțe UE cu plata în valută 

An pregătitor – candidat străin cu an pregătitor în 2018 - 2019 

 

 

 


