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Acte necesare pentru înscrierea candidaților 
 

Pentru absolvenții de liceu: 
 
1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv 

 

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată 

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată. 

Adeverința care înlocuiește diploma de bacalaureat, doar pentru candidații care au susținut 

examenul de bacalaureat în 2021. 

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin 

confirmare in cadrul platformei de inscriere. 

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul 

facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru 

confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în 

baza unei procuri simple, redactate de candidat. 

 

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată); 

 

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România; 

 

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin 

intermediul platformei de admitere); 

 

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul 

este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată); 

 

1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la 

concurs se face după numele din certificatul de naștere; 

 

1.8. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați 

în această situație (copie scanată). 
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Pentru absolvenții unei instituții de învățământ superior: 
 

1.1 Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv 

 

1.2 a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată 

       b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată. 

Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin 

confirmare in cadrul platformei de inscriere. 

Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul 

facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru 

confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în 

baza unei procuri simple, redactate de candidat. 

 

1.3. Certificatul de naștere (copie scanată); 

 

1.4. Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România; 

 

1.5. Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin 

intermediul platformei de admitere); 

 

1.6. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul 

este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată); 

 

1.7. Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la 

concurs se face după numele din certificatul de naștere. 

 

1.8. Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la 

diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu 

subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență). 
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Taxă de admitere = 200 Lei 

 

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov 

Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 

Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX 

Cod fiscal: 4317754 

Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din 

străinătate) 

 

ATENȚIE! În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să 

menționați informațiile de mai jos: 

 

1. Tipul taxei: taxă admitere 

2. Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de 

înscriere) 

3. Inițiala tatălui 

4. Facultatea aleasă pentru înscriere (SIM) 

5. Forma de învățământ – IF – (=învîțământ cu frecvență) 

 

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail: admitere-sim@unitbv.ro 

mailto:admitere-sim@unitbv.ro

