
HOTARAREA SENATULUI 

IIHII 
Universitatea 
Transilvania 
din Bra~ov 

Nr. 31 I 9 februarie 2022 

Avand In vedere contextul situatiei epidemiologice internationale/ nationale, determinata de 

raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, ?i a Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri 

pentru prevenirea ?i combaterea pandemiei de COVID-19, forma actualizata, coroborata cu 

prevederile art. 287 alin. 2 lit. j din Lege a nr.1 /2011 , justificandu-se astfel convocarea ?i 

desfa?urarea ?edin!ei ordinare a Senatului Universita!i i prin excep!ie de Ia dispozitiile art. 25 al in. 1 

teza I din Regulamentul de organizare ?i funqionare a Senatului Universita!ii, prin mijloace de 

comunicare on-line. 

I. Senatul a discutat ?i a aprobat hotararile Consiliulu i de administratie, cu privire Ia: 

1.1 Solicitarea ~colii doctorale interdisciplinare de reducere a taxei de ~colarizare Ia studiile 

universitare de doctorat , conform adresei nr. 928/26.01.2022. 

1.2 Solicitarea ~colii doctorale interdisciplinare de realocare a unui loc bugetat tip CFFB, anul II 

Silvicultura (domeniul fundamental ~tiinte inginere~ti, domeniul de finantare 02) devenit vacant, In 

acela~i domeniu fundamental ~i an de studii. 

1.3 Solicitarea ~colii doctorale interdisciplinare de lntrerupere a studiilor universitare de doctorat, 

conform adresei nr. 1314103.02.2022. 

1.4 Mentinerea calitatii de titular pentru Inca 1 an universitar, 2022-2023, a unor cadre didactice de Ia 

urmatoarele facultati: 

- Facultatea de lnginerie electrica ~i ~tiinta calculatoarelo r, conform adresei nr. 1370/ 04.02.2022 

- Facultatea de Design de mobilier ~i inginerie a lemnului, conform adresei nr. 1016/27.01.2022 

- Facultatea de Educatie fizica ~i sporturi montane, conform adresei nr. 1275/02.02.2022. 

1.5 Desfa~urarea programelor postuniversitare de formare ~i dezvoltare profesionala continua, In 

regim cu taxa, propuse de Facultatea de Medicina, In cadrul Centrului de formare continua: 

- lnterac,tfuni ale Anatomiei cu specialita,ttle medica/e. Fara taxa. 

- Diagnostic area precoce a depresiei. Oportunita,tl terapeutice. Taxa de participare - 200 lei. 

- ActualitJ,ti Fn afec,tfumle respiratorii Ia coptZ lmpactul pandemiei COV/D-19 asupra abordanl' bolt/or 

respiratonl' acute ?i cornice Ia coptZ Taxa de participare - 150 lei. 

- Tu/buranle de anxietate- diagnostic ?i tratament Taxa de participare - 200 lei. 

- ActualitJ,ti Fn farmacoterapia bolt/or digestive. Taxa de participare- 100 lei. 

- Demen,ta- cauze, evaluare, tratament ?i prognostic. Taxa de participare- 200 lei. 

1.6 Solicitarea Facultatii de Medicina privind lnfiintarea urmatoarelor seqii clinice: 

- Sectia Anestezie Terapie lntensiva a Spitalului Mil itar de Urgenta "Regina Maria" Bra~ov 

- Sectia Chirurgie 2 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bra~ov 

- Sectia Medicina lnterna 2 a Sp italulu i Clinic Judetean de Urgenta Bra~ov. 

I. 7 Acord area In comodat pentru o perioada de 2 ani, a salii TP8 (Corpul T al Universitatii) societatii 

Cembra Art S.R.L. In conditiile aprobate de Consiliul de administratie. 
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1.8 Aprobarea decertifidirii sumei de 31.247,36 lei, reprezentand creditare din veniturile proprii ale 

universitatii pentru proiect ul RO POSDRU/9/3.1 /S/9, conform adresei nr. 822/21.01 .2022 ?i trecerea 

sumei pe cheltuiala Universitatii, ca participare in proiect- suma neeligibila. 

II. Senatul a discutat ~i a aprobat propunerile Consiliului de administratie, cu privire Ia: 

11.1 Raportul referitor Ia cuantumul regiei pentru granturile de cercetare ?i modul in care regia a fost 

cheltuita, pentru perioada 2019-2021 . Anexa 1 

11.2 Solicit area de monitorizare externa de catre ARACIS a programului de studii 

Balneofiziokinetoterapie ?i recuperare, in baza Raportului de evaluare extern a 5017 I 401 MA din 

27.05.2021 . 

11.3 Calendarul admiterii Ia studii universitare (valabil pentru toate facultatile, cu exceptia Facultatii de 

Medicinal - pentru toate formele de invatamant de Licenta. respectiv Masterat. Sesiunea iulie 2022. 
Anexa 2 

11.4 Calendarul admiterii Ia studii universitare pentru toate formele de invatamant de Licenta. 

respectiv Masterat (cu exceptia masterat Facultatea de Medicinal. Sesiunea septembrie 2022. Anexa 3 

11.5 Calendarul admiterii Ia stud ii universitare - Facultatea de Medicina - pentru toate formele de 

invatamant de Licenta. Sesiunea iulie 2022. Anexa 4 

11.6 Structura anului universitar 2022- 2023 pentru toate facultatile. Anexas 

II. 7 Taxele de inscriere Ia concursul de admitere 2022. Anexa G 

11.8 Taxele de ?Colarizare valabile pentru anul universitar 2022-2023. Anexa 1 

11.9 Taxele de stud ii pentru studenti i international i din tari terte UE valabile in anul universitar 2022-

2023. Anexa 8 

11.10 Criteri ile de admitere Ia ciclul de licenta!masterat- 2022. Anexa 9.1, Anexa 9.2, Anexa 3.3, Anexa 9.4, Anexa 9.5 

11.11 Criterii le de admitere Ia ciclu l de licenta/masterat a romanilor de pretutindeni. Anexa 10 

11.12 Contractu! privind procedura de inscriere ?i selectia candidatilor Ia concursul de admitere 2022 ?i 

inmatricularea candidatilor admi?i - sesiunea iulie ?i sesiunea septembrie. Anexa 11.1, Anexa 11.2 

11.13 Contractu! privind procedura de inscriere ?i selectia candidatilor Ia concursul de admitere 2022 ?i 

lnmatricularea candidatilor admi?i - sesiunea iulie- Facultatea de Medicina. Anexa 12 

11.14 Metodologia privind organizarea ?i desfa?urarea concursului de admitere Ia Universitatea 

Transtlvania din Bra?OV pentru ciclurile de studii de licenfa ?i masterat 

11.15 Bugetul final de venituri ?i cheltuieli pentru anul 2021. Raportul privind executia bugetului de 

venituri ?i cheltuieli Ia 31 decembrie 2021. Bilantul contabi l pentru anu l 2021 . 

111.1 Senatul a aprobat solicitarea cadrului didactic de Ia Facultatea de Construqii, de a sustine ore 

didactice in regim de plata cu ora, fara depa~irea a doua norme, in cadrul ~co lii doctorale de ~tiinte 

aplicate ~i Ia Facultatea de Constructii din cadrul Universitatii ,Ovidius" din Constanta. in semestrul 

II al anului universitar 2021-2022, conform adresei nr. 1108/31.01.2022. 
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111.2 Senatul a aprobat propunerea Facultatii de Construqii cu pnv1re Ia modificarea denumiri i 

programului de studii de masterat, aprobat Ia pet. II. 4 In HS nr. 19 din 26.05.2021, Hazarduri 

naturale ~i evaluarea riscului In ingineria civila (In limba engleza). aceasta devenind Hazarduri 

naturale ~i evaluarea riscului In inginerie civila/Natural Hazards and Risk Assessment in Civil 

Engineering. 

111.3 Senatul a aprobat rapoartele asupra concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice pe 

perioada determinata, semestrul I, anul universitar 2021-2022, conform prevederilor art. 24, 

coroborat cu art. 1, alin. (6) ~i (7) din Hotararea de Guvern nr. 457 /2011 (cu modificarile ~ i 

completarile ulterioare). Anexa 13 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Pre~edintele Senatului Universitatii Transilvania din Bra?ov 
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RAPORT REFERITOR LA CUANTUMUL REGIEI PENTRU GRANTURILE DE 
CERCETARE ŞI LA MODUL ÎN CARE REGIA A FOST CHELTUITĂ 

 
 
 

Prezentul raport este întocmit conform art. 190 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și 
modificările ulterioare, pe baza datelor furnizate de Biroul de Management al Proiectelor. 

Cuantumul   regiei   pentru   granturile   de   cercetare,   proiectele   și   contractele   de   asistență   tehnică 
implementate în cadrul Universității Transilvania din Brașov este stabilit astfel: 
1) pentru granturile obținute prin competiții naționale și internaționale organizate de agențiile din țară și 

străinătate cu atribuții în finanțarea cercetării, cuantumul regiei este stabilit de agenția finanțatoare, prin 
pachetul de informații, respectiv prin contractul de finanțare. Pentru competițiile din cadrul Planului 
Național de Cercetare Dezvoltare Inovare III, Consiliul de Administrație a decis (HCA 6/1.06.2016, pct. 8) 
ca regia universității să aibă nivelul maxim prevăzut prin pachetul de informații al fiecărei competiții. 
Pentru granturile finanțate în cadrul programului cadru al Uniunii Europe – Orizont 2020/Horizon Europe 
– regia este stabilită în cuantum de 25% din costurile eligibile directe, din care se exclud costurile directe 
de subcontractate și costurile contribuției în natură ori în acord cu pachetul de informații. 

2) pentru contractele de asistență tehnică și de cercetare încheiate cu companii și alte organizații (instituții 
publice, ONG-uri, fundații etc.) cuantumul regiei este stabilit prin HCA 23/6.02.2013 ca 18% din valoarea 
cheltuielilor directe aferente contractului, respectiv cheltuieli cu  personalul, cheltuieli de deplasare şi 
cheltuieli de logistică. 

Regia granturilor și contractelor de cercetare naționale (finanțate de UEFISCDI, companii sau alte 
organizații) este împărțită din anul 2010 (conform HBS 53/3.09.2010) în două componente: 

• 30% cotă regie cheltuită de directorii de proiecte pentru susținerea activității de cercetare; 
• 70% cotă regie pentru susținerea și dezvoltarea instituțională a activității și infrastructurii de 

cercetare. 
Regia granturilor de cercetare finanțate prin programele cadru ale Uniunii Europene ( e.g., H2020/Horizon 

Europe) și Mecanismul SEE este cheltuită în cotă de 100% de directorii de proiecte pentru susținerea activității 
de cercetare. 

Anual, prin Hotărârea Consiliului de Administrație, se comunică comunității academice data de la care 
directorii de proiecte pot efectua cheltuieli din cota de regie repartizată, pentru anul financiar anterior. 

În tabelele următoare este prezentată situația regiei încasate și a regiei  cheltuite pentru granturile și 
contractele naționale (UEFISCDI și contracte cu terți) în perioada 2019-2021. 
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Tabelul 1. Situația regiei încasate în perioada 2019-2021 

An  Regie încasată 
granturi naționale (lei) 

 

Regie încasată contracte 
terți (lei) 

 

Total (lei) 

2019 692324 166891 859215 

2020 670499 230870 901369 
2021 941437 111510 1052947 

 

 
Tabelul 2. Situație cheltuire regie - cota 30% directori de proiecte - granturi naționale și terți 

 

An Regie încasată cotă 30% 
(lei) 

 

Regie cheltuită în an curent 
și următori (lei) 

 

Regie disponibilă (lei) 

 

2019 257765 64533 193232 

2020 270411 48399 222012 
2021 315884 0 315884 

 

 
Tabelul 3. Situație cheltuire regie - cota 70% instituțională - granturi naționale și terți 

An Regie încasată cotă 70% Regie cheltuită din an curent 
și anteriori (lei) 

 
 

Regie disponibilă (lei) 

2019 601451 1239348 -637897 

2020 630958 1360141 -729183 

2021 737063 790564 -53501 
 

 
Tabelul 4. Categorii cheltuieli regie 2019-2021- cota 70% instituțională 

 

 An 2019 2020 2021* Total lei 
Abonament Anelis+  504034 515730 0 1019764 
Premiere articole ISI WoS cu SRI 415740 293805 376764 1086309 
Alte cheltuieli (confer ințe, taxe publicații, taxe 313366 541884 402355 1257605 
abilitare, infrastructură de cercetare, programe 
interne: Transilvania Fellowships, Guest at 
UNITBV, invited speaker etc. ) 

 

Premiere competiții granturi punctaj minim 75% 6208 8722 11445 26375 
Total 1239348 1360141 790564 3390053 

* In anul 2021, cea mai mare parte a cheltuielilor privind cercetarea (care în anii anteriori au fost incluse în raportul privind regia) au fost 
realizate din fondul dedicat finanțării cercetării științifice universitare (conform Ordinului nr. 3747/2021 privind finanțarea cercetării 
științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2021). 

 

Evidența încasărilor și a cheltuirii regiei pentru granturile și proiectele de cercetare este realizată de Biroul 
de Management al Proiectelor. 

 

Prorector cu cercetarea științifică și informatizarea, 
Prof. dr. Carmen Buzea 



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV                                                                                                                                                            Anexa 2/HS nr. 31 din 09.02.2022 

CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE (valabil pentru toate facultățile, cu excepția Facultății de MEDICINĂ) 
pentru toate formele de învățământ de LICENȚĂ (cu frecvență - IF, cu frecvență redusă – IFR, la distanță – ID),  

respectiv MASTERAT (cu frecvență - IF, cu frecvență redusă – IFR).  Sesiunea iulie 2022 

Ver. 01/12.01.2022 

 

Nr.crt. Faza Data/Perioada Activități desfășurate 

1.  Înscriere  
Până în 16 iulie 
2022, ora 13:00 

Înscrierile se fac online pentru toți candidații la toate facultățile.  

2.  Validare dosare 11–17 iulie 2022 Validarea dosarelor de înscriere. 

3.  

Pr
ob

e 
de

 
co

nc
ur

s 

18–20 iulie 2022 
Desfășurarea probelor la licență la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație fizică și sporturi montane, desfășurarea 
probei eliminatorii la programele de licență din domeniul Științele Educației, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 
respectiv a probelor la masterat la toate facultățile (datele exacte pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii)   

4.  

FA
ZA

 I 

21 iulie 2022 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) 

5.  22-25 iulie 2022 

Confirmare loc – termen limită 25 iulie 2022, ora 13:00.  
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

6.  

FA
ZA

  
a I

I-a
 

26 iulie 20221 Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) 

7.  26 iulie – 28 iulie 
2022 

Confirmare loc – termen limită 28 iulie 2022, ora 13:00. 
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

Candidații din listele de așteptare trebuie să depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în contul 
de înscriere, dacă vor să fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ.  

8.  

FA
ZA

  
FI
NA

LĂ
 

28 iulie 20221 
Afișarea listelor FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2022 (Liste finale iulie).  
Toți candidații din listele de așteptare vor fi declarați RESPINȘI. 

9.  29 iulie-1 august 2022 Confirmare loc – termen limită 01 august 2022, ora 13:00 
10.   2 septembrie 2022 Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2022 

 
 

1 Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere. 



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV                                                                                                                                                             Anexa 3/HS nr. 31 din 09.02.2022 
CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE 

pentru toate formele de învățământ de LICENȚĂ (cu frecvență - IF, cu frecvență redusă – IFR, la distanță – ID),  
respectiv MASTERAT (cu frecvență - IF, cu frecvență redusă – IFR, cu excepția masterat Facultatea de Medicină).  Sesiunea Septembrie 2022 

 

Ver. 01/12.01.2022 

 

Nr. 
crt. 

Faza Data/Perioada Activități desfășurate 

1.  Înscriere  
Până în 10 septembrie 
2022, ora 13:00 

Înscrierile se fac online pentru toți candidații la toate facultățile.  

2.  
Validare 
dosare 05–11 septembrie 2022 Validarea dosarelor de înscriere. 

3.  

Pr
ob

e d
e 

co
nc

ur
s 

12-13 septembrie 2022 

Desfășurarea probelor la licență la Facultatea de Muzică, Facultatea de Educație fizică și sporturi montane, Facultatea de 
Medicină, desfășurarea probei eliminatorii la programele de licență din domeniul Științele Educației, la Facultatea de Psihologie 
și Științele Educației, respectiv a probelor la masterat la toate facultățile cu excepția Facultății de Medicină (datele exacte 
pentru fiecare probă vor fi afișate pe pagina web a admiterii) 

4.  

FA
ZA

 I 

14 septembrie 20221 Afișarea listelor cu candidații admiși la toate facultățile (Liste faza I) 

5.  15-16 septembrie 2022 

Confirmare loc – termen limită 16 septembrie 2022, ora 13:00. 
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de 
admitere. 

Candidații din listele de așteptare trebuie să depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în 
contul de înscriere, dacă vor să fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ. 

6.  

FA
ZA

   
FI

NA
LĂ

 

17 septembrie 20221 Afișarea listelor finale de admitere pentru sesiunea septembrie 2022 (Liste finale septembrie) 

7.  19 septembrie 2022 Confirmare loc – termen limită 19 septembrie 2022, ora 13:00. 

8.  20 septembrie 2022 Afișarea listelor de admitere cumulate (sesiunile iulie și septembrie) 
9.  23 septembrie 2022 Redistribuirea locurilor rămase neocupate 

 

 
1 Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere. 



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV                                                                                                                                                          Anexa 4/HS nr. 31 din 09.02.2022 
CALENDARUL ADMITERII LA STUDII UNIVERSITARE FACULTATEA  DE MEDICINĂ) 

pentru toate formele de învățământ de LICENȚĂ (cu frecvență – IF),  Sesiunea iulie 2022 

Ver. 01/12.01.2022 

 

Nr.crt. Faza Data/Perioada Activități desfășurate 

1.  Înscriere  
Până în 16 iulie 2022, 
ora 13:00 Înscrierile se fac online pentru toți candidații la toate facultățile.  

2.  Validare dosare 11–17 iulie 2022 Validarea dosarelor de înscriere. 

3.  

Probe de concurs 21 iulie 2022 Desfășurarea probei scrise 
Program de studii Medicină 

22 iulie 2022 Desfășurarea probei scrise 
Program de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Laborator clinic 

4.  

FA
ZA

 I 

22 iulie 2022 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) - Program de studii Medicină 

5.  23 iulie 2022 Afișarea listelor cu candidații admiși (Liste faza I) - Program de studii Asistență medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 
Laborator clinic 

6.   
23-27 iulie 2022 

Confirmare loc – termen limită 27 iulie 2022, ora 13:00.  
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

7.  

FA
ZA

  
a I

I-a
 

27 iulie 20221 Afișarea listelor în urma redistribuirii (Liste faza a II-a) 

8.  27 iulie – 30 iulie 2022 

Confirmare loc – termen limită 30 iulie 2022, ora 13:00. 
Pentru candidații admiși pe locurile fără taxă → depunerea actelor de studii în original. 
Pentru candidații admiși pe locurile cu taxă → plata primei tranșe a taxei de școlarizare:  

a) online în aplicația de admitere;  
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere, conform contractului de admitere. 

Candidații din listele de așteptare trebuie să depună cerere, prin bifarea opțiunii „Participare admitere faza finală” în contul de înscriere, 
dacă vor să fie luați în considerare la rularea listelor din FAZA FINALĂ.  

9.  

FA
ZA

  
FI

NA
L

Ă 

30 iulie 20221 Afișarea listelor FINALE de admitere pentru sesiunea iulie 2022 (Liste finale iulie).  

10.  1 – 2  august 2022 Confirmare loc – termen limită 02 august 2022, ora 13:00 

11.   2 septembrie 2022 Comunicarea locurilor rămase disponibile pentru sesiunea septembrie 2022 

 

 
1 Pentru perioada de depunere a actelor în vederea confirmării locurilor, respectiv plata primei tranșe a taxei de școlarizare, vă rugăm să consultați cu atenție contractul de admitere. 
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STRUCTURA anului universitar 2022- 2023* 

pentru toate faculta~ile 

Semestrul I 

03.1 0 - 23.12.2022 - activitate didactica 

26.12 - 08.01.2023 - vacanta 
I 

09.01 - 20.01.2023 - activitate didactica 

21.01 - 12.02.2023 - sesiune de colocvii c;;i examene 

13.02 - 19.02.2023- vacanta intersemestriala 

Semestrul al 11 - lea 

20.02 - 14.04.2023 - activitate didactica 

17.04 - 23.04.2023- vacanta de Paste 
I I 

24.04 - 02.06.2023 - activitate didactica 

03.06 - 02.07.2023- sesiune de colocvii si examene 
I 

28.08 - 10.09.2023 - sesiune de restante 

11.09 - 13.09.2023 - reexaminari 

15.09 - 16.09.2023- sesiune suplimentara de examene amanate medical 

Structura este valabila pentru toti anii de studii, cu exceptia ani lor terminali . 

Structura ani lor terminali este stabilita de fiecare facultate in parte. 

Pentru Facultatea de Medicina exista un calendar de restante stabilit de Consiliul facultatii. 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii T 
I I 
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TAXE DE lNSCRIERE- Ia concursul de admitere 2022 

Nr. Facultatea Taxa inscriere Observatii 

crt (lei) 

1. lnginerie Mecanica 200 Licenta (IF+ IFR); Masterat (IF+ IFR) 

2. lnginerie Tehnologica ~i Management Industrial 200 Licenta (IF+ I D); Masterat IF 

3. ~tiinta ~i lngineria Materialelor 200 Licenta IF; Masterat IF 

4. lnginerie Electrica ~i ~tiinta Calculatoarelor 200 Licenta IF; Masterat IF 

5. Silvicultura ~i Exploatari Forestiere 200 Licenta {IF+ I D); Masterat IF 

6. Design de Mobilier ~i lnginerie a Lemnului 200 Licenta {IF+ IFR); Masterat IF 

7. Constructii 200 Licenta IF; Masterat IF 

8. Alimentatie ~i Turism 200 Licenta IF; Masterat IF 

9. Design de Produs ~i Mediu 200 Licenta IF; Masterat IF 

10. Matematica ~i Informatica 200 Licenta {IF+ ID); Masterat IF 

11. ~tiinte Economice ~i Administrarea Afacerilor 200 Licenta {IF+ I D); Masterat IF 

12. Psihologie ~i ~tiintele Educatiei 200 Licenta (IF+ I D); Masterat IF 

13. Educatie Fizica ~i Sporturi Montane 200 Licenta {IF+ IFR); Masterat IF 

14. Muzica 200 Licenta IF; Masterat IF 

15. Medicina 
250 Licenta IF - Medicina 

200 Licenta IF - AM, BFKT, LC; Masterat IF 

16. Litere 200 Licenta (IF+ I D); Masterat (IF+ IFR) 

17. Drept 200 Licenta {IF+ IFR); Masterat IF 

18. Sociologie ~i Comunicare 200 Licenta IF; Masterat IF 

Prof. dr. ing. Mircea Horia TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov . . . 
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Nr. 31/9 februarie 2022 

TAXE DE ~COLARIZARE- valabile pentru anul universitar 2022-2023 

Nr. crt. Facultatea Licen~ Masterat 

(lei I an) (lei/an) 

1. lnginerie Mecanica 3500 3500 

2. lnginerie Tehnologica ~i Management Industrial 3500 3500 

3. ~ti inta ~i lngineria Materialelor 3500 3500 

4. lnginerie Electrica ~i ~tiinta Calculatoarelor 3500 3500 

5. Silvicultura ~i Exploatari Forestiere 3500 3500 

6. Design de Mobilier ~i lnginerie a Lemnului 3500 3500 

7. Construqii 3500 3500 

8. Alimentatie ~i Turism 
3500 3500 

3500 Conversie orofesionala 

9. Design de Produs ~i Mediu 3500 3500 

10. Matematica ~i Informatica 
3500 3500 

3500 _ Conversie profesionala 

11. ~ti inte Economice ~i Administrarea Afacerilor 3500 3500 

12. Psihologie ~i ~tiintele Educatiei 3500 3500 

3500_EFS (IF+IFR) 

13. Educatie Fizica ~i Sporturi Montane 3500_5PM (IF+IFR) 3500 

3500_KMS 

5500_1nstrumente 5500_SPIIV 

14. Muzica 3500 _ Muzica 3500_ TAM 

5500_Canto 3500_MELO 

6000_Medicina 

15. Medicina 
4500 _Asistenta medicala generala 

4500 _ Balneofiziokinetoterapie 
4000 

3500 _Laborator clinic 

16. Litere 3500 3500 

17. Dreot 3500 3500 
18. Sociologie ~i Comunicare 3500 3500 
19. Formare psihopedagogica- nivel l+ll (IF) 650 
20. Formare psihopedagogica - post- universitar nivell (IF) 1800 

21. Formare psihopedagogica- post-universitar nivelll (IF) 1200 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 
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Nr. 31/9 februarie 2022 

Taxe de studii pentru studen~ii interna~ional i din ~ari te~e UE 

valabile in anul universitar 2022-2023 

1. 

Taxa de procesare a dosarelor de admitere- programe de studii licentalan pregatitor: 50 euro. 

2. 

Taxa admitere Ia studii de masterat/ doctoratl reziden~iat 

Taxa examen admitere 
Domeniu 

(euro) 

Tehnic, ~ti inte. matematici, matematici aplicate, sport 300 

Socio-uman, psihologie 300 

Economie 400 

Medicina 500 

Rezidentiat special itati medicale 600 

Rezidentiat specialitati chiru rgicale 600 

Muzica ~ i arte 500 

3. 

Taxe de studii - programe cu frecventa 

Domeniu/ Program de studii 
Licentalmaster Programe postuniversitare I doctorat 

(euro/an) (euro/an) 

Tehnic, ~tiinte, matematici, 
2430 2610 

matematici aplicate, sport 

Socio-uman, psihologie 2000 2200 

Economie 3000 3000 

Medicina 5000 5000 

Rezidentiat specialitati medicale - 5000 

Rezidentiat specialitati chirurgicale - 6000 

Asistenta medicala 3500 -
Balneofiziokinetoterapie ~ i 

3500 -
recuperare 

Laborator clinic 3000 -

Muzica ~i arte 3780 4000 

lnterpretare muzicala 6750 7000 

Limba romana ca limba straina (an 
2000 

pregat itor) 
2000 



4. 

Taxe de studii - programe cu frecventa red usa ~i alte forme de lnvatamant organizate conform legii 

Domeniul 
Licentalmaster 

(euro/an) 

Tehnic, ~tiinte. matematici, matematici aplicate, sport 810 

Socio-uman, psiho logie 660 

Economie 1000 

Muzica ;;i arte 1260 

lnterpretare muzicala 2250 

5. 

Taxa pentru sustinerea licentei, disertatiei , t ezei de doctorat: 

Licentaldisertatie Teza de doctorat 
Domeniu/ Program de studii 

(euro) (euro) 

Tehnic, ;;tiinte. matematici, 

matematici aplicate, sport 
300 600 

Socio-uman, psihologie 300 500 

Economie 400 700 

Medicina 600 900 

Asistenta medicala 

Balneof iziokinetoterapie ;;i 
500 -

recuperare 

Laborator clinic 

Muzica ;;i arte 500 900 

lnterpretare muzicala 750 1500 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatu lu i Universitatii Transilvania din Brasov . . . 
( _ 

2 



UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Învăţământ universitar de licenţă – forma de învăţământ cu frecvenţă - 2022

Anexa 9.1/HS nr. 31 din 09.02.2022

Autovehicule rutiere

Autovehicule rutiere (în limba engleză)
**)

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică (în limba engleză)
**)

Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului

Inginerie aerospațială Construcţii aerospațiale

Tehnologia construcțiilor de mașini

Sisteme de producţie digitale

Ingineria și managementul calității

Inginerie economică industrială

Ingineria și managementul afacerilor 

Ingineria sudării

Ingineria securităţii în industrie

Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor 

Antreprenoriat in ingineria materialelor

Inginerie economică în domeniul mecanic

Calculatoare

Tehnologia informaţiei

Electrotehnică

Inginerie electrică şi calculatoare (în limba engleză)
**)

Inginerie electronică,  

telecomunicații și 

tehnologii informaționale

Electronică aplicată / 

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată

Mecatronică și robotică Robotică

Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru

Ingineria prelucrării lemnului / Ingineria şi designul 

produselor finite din lemn

Ingineria și designul produselor finite din lemn (în 

limba engleză)*)

Ingineria instalatiilor Instalaţii pentru construcţii

Inginerie şi management 

în agricultură și dezvoltare 

rurală

Inginerie și management în alimentația publică și 

agroturism

Inginerie și management Inginerie și management în industria turismului

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Design industrial

Design industrial (în limba engleză)
**)

Inginerie sistemelor de energii regenerabile

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Inginerie mecanică Ingineria designului de produs (în limba engleză)
**)

Mecatronică și robotică Mecatronică

Optometrie

Inginerie medicală

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)

8
Facultatea de 

Alimentaţie şi turism

Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale Criterii de ierarhizare

1
Facultatea de 

Inginerie mecanică 

Ingineria autovehiculelor Concurs pe bază de dosar:

- 60% media Examenului de bacalaureat

- 40% nota la Examenul de bacalaureat la Matematică sau Fizică, la

alegere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută în cadrul Examenului de bacalaureat, la disciplina aleasă la calculul mediei de 

admitere, dintre: Matematică sau Fizică

2. Media Examenului de bacalaureat

3. O notă la alegere din probele de la bacalaureat, alta decât cea care s-a folosit la criteriul 1

opțiune/medieInginerie mecanică

2

Facultatea de 

Inginerie 

tehnologică și 

Management 

industrial

Concurs pe bază de dosar:                                  

100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la Examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de candidat, la înscriere

2. A doua notă selectată de candidat, la înscriere

3. A treia notă selectată de candidat, la înscriere    

4. Nota la matematică de la Examenul de bacalaureat

opțiune/medie

Inginerie industrială

Inginerie și management

3

Facultatea de Ştiinţa 

şi ingineria 

materialelor

Inginerie industrială

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota de la una din probele din cadrul 

Examenului de bacalaureat, în ordinea:

• Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Informatică (TIC)
opțiune/medie

Inginerie și management

4

Facultatea de 

Inginerie electrică și 

știința 

calculatoarelor

Calculatoare și tehnologia 

informației

Concurs pe bază de dosar:

- 40% media Examenului de bacalaureat

- 60% nota la Examenul de bacalaureat la Matematică 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la matematică* obținută la Examenul de bacalaureat

2. Nota la Limba română obținută la Examenul de bacalaureat                                  

* Se va considera nota la bacalaureat la disciplina Fizică în cazul în care candidatul nu a susținut 

Examen la disciplina Matematică.

medie/opțiune

Inginerie electrică

5

Facultatea de 

Silvicultură şi 

exploatări forestiere

Silvicultură Silvicultură / Exploatări forestiere / Cinegetică
Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obţinută în cadrul Examenului de 

bacalaureat la una dintre disciplinele Matematică, Biologie, Fizică, Limba şi Literatura Română – 

proba scrisă, în ordinea precizată.

medie/opțiune

6

Facultatea de 

Design de mobilier 

și inginerie a 

lemnului

Inginerie forestieră

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la limba si literatura română (proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului (proba Ec) - proba scrisă

3. Nota obţinută la proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă

medie/opțiune

7
Facultatea de 

Constructii

Inginerie civilă
Construcţii civile,industriale şi agricole/Căi ferate 

drumuri şi poduri

Concurs pe bază de dosar:

- 50% media Examenului de bacalaureat

- 50% nota la Examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului (

Ec)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media Examenului de bacalaureat            

2. Nota obţinută de canditat la proba obligatorie a Examenului de bacalaureat - proba Ea

opțiune/medie

medie/opțiune

Ingineria produselor 

alimentare

9

Facultatea de 

Design de produs și 

mediu

Inginerie industrială

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face pe baza notelor obținute de candidat la probele scrise 

susținute la Examenul de bacalaureat, în următoarea ordine:

1. Prima nota selectată de candidat, la înscriere

2. A doua nota selectată de candidat, la înscriere

3. Media anilor de studii din liceu

opțiune/medie

Științe inginerești aplicate

Concurs pe bază de dosar:

100% media Examenului de la bacalaureat 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ec)

2. Nota obţinută la  proba la alegere a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ed)

3. Nota obţinută la proba obligatorie de la Examenul de bacalaureat (Ea)

Concurs pe bază de dosar:

100% media Examenului de la bacalaureat 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ec)

2. Nota obţinută la  proba la alegere a profilului de la Examenul de bacalaureat (Ed)

3. Nota obţinută la proba obligatorie de la Examenul de bacalaureat (Ea)
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Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale Criterii de ierarhizare

Matematică Matematică informatică

Informatică

Informatică aplicată

Informatică aplicată (în limba germană) 
**)

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media de la Examenul bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică obținute la Examenul de 

bacalaureat*

2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă la 1*

3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară: 

a. matematică informatică

b. matematică științele naturii

c. matematică tehnologic

d. matematică pedagogic

*Dacă la Examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se 

acordă nota 0

Marketing Marketing

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Admistrarea afacerilor  (în limba engleză)
**)

Management Management

Economie și afaceri 

internaționale
Afaceri internaționale

Finanțe  Finanțe și bănci

Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune

Cibernetică,statistică și 

informatică economică
Informatică economică

Psihologie Psihologie
Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Psihopedagogie specială

Educație fizică și sportivă

Sport și performanță motrică

Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială

Vizita medicală - obligatorie  

Concurs :

P1 (Proba 1) - Testarea aptitudinilor motrice generale

P2 (Proba 2) - Examen scris (grilă)     

Media de admitere = notă proba 1 x 0,2 + notă proba 2 x 0,5 + MBac *

0,3

La medii egale, departajarea se face în funcție de:                                   

1. Nota examen scris

2. Nota proba practică

3. Media de bacalaureat

10

Facultatea de 

Matematică și 

informatică

Concurs pe bază de dosar:

- 50% media de la Examenul de bacalaureat

- 50% cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică

obținute la Examenul de bacalaureat

Dacă la Examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de

Matematică/Informatică, se acordă nota 0

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei 

de admitere

2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru 

calculul mediei de admitere* 

3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:

a. matematică informatică

b. matematică științele naturii

c. matematică tehnologic

d. matematică pedagogic

*Dacă la Examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se 

acordă nota 0
medie/opțiune

Informatică

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor 

Concurs pe bază de dosar, 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

La medii egale departajarea se face  în funcție de:

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 – Ed)
medie/opțiune

Administrarea afacerilor

12

Facultatea de 

Psihologie și 

științele educației

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Nota obținută la Limba și literatura română, proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obținută la proba obligatorie a profilului, proba Ec)

3. Nota obținută la disciplina la alegere a profilului și specializării, proba Ed)

medie/opțiune

Științe ale educației

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

*)Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (notată cu

admis/respins)

13

Facultatea de 

Educație fizică și 

sporturi montane

Educație fizică și sport 

Vizita medicală - eliminatorie 

Concurs:

Media de admitere = notă Examen bacalaureat x 0,3 + nota obținută la

testarea capacităților motrice generale x 0,7

medie/opțiune

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota de la proba  de testare a capacităților motrice generale;

2. Media Examenului de bacalaureat;

3. Media anilor de studiu ai ciclului liceal;
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Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale Criterii de ierarhizare

Interpretare Muzicală - instrumente

Interpretare muzicală – instrumente (în limba 

engleză)**) 

Interpretare Muzicală - Canto

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 50% nota probei I eliminatorie - Tehnică vocală. Nota minimă de trecere

este 5 (cinci).

- 25% nota probei II - Proba de interpretare artistică. Nota minimă de

trecere este 5 (cinci).

- 25% nota probei III - Proba de Teoria muzicii, Solfegiu. Nota minimă de

trecere este 5 (cinci).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Proba de Tehnică vocală;

2. Nota obținută la Proba de Interpretare artistică;

3. Media obținută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu.

Muzică

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 40% nota probei I eliminatorie - Proba de interpretare

vocală/instrumentală. Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

- 60 % nota probei II - Teoria muzicii-Solfegiu. Nota minimă de trecere

este 5 (cinci).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Proba de Teoria muzicii-Solfegiu;

2. Nota obținută la Proba de interpretare vocală/instrumentală;

3. Media obținută la bacalaureat.

Medicină

Concurs de admitere:

- 100% concurs pe bază de test grilă din Biologie (clasa a XI-a) şi Chimie

organică (clasa a X-a şi a XI-a)

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Punctajul obţinut la grilele de Biologie

2. Media Examenului de bacalaureat               

3. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu

Asistență medicală generală

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

Laborator clinic

Limba şi literatura română  - O Limbă şi literatură 

modernă (engleză, franceză, germană) 
***)

Limba şi literatura engleză – O limbă şi literatura 

modernă (franceză, germană) / Limbă şi literatură 

română 
***)

Limba şi literatura chineză – Limba și literatura 

română / O limba şi literatura modernă (engleză, 

franceză, germană) 
***) 

Studii culturale Studii americane (în limba engleză) 
**) Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

17 Facultatea de Drept Drept Drept
Concurs pe bază de dosar:

100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română

2. Nota obtinută la Examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

medie/opțiune

Sociologie

Resurse umane

Comunicare și relații publice

Media digitală

Media digitală (în limba engleză)**)

Asistență socială Asistență socială

Notă: **)

***)

14 Facultatea de Muzică Muzică medie/opțiune

Concurs de admitere:

Probe practice:

- 50% nota Probei I eliminatorie - Recital instrumental. Nota minimă de 

trecere este 5 (cinci).

- 25%, nota Probei II  - Tehincă instrumentală. Nota minimă de trecere 

este 5 (cinci). 

- 25% nota Probei III - Teoria Muzicii, Sofegiu. Nota minimă de trecere 

este 5 (cinci).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Proba de Recital instrumental;

2. Nota obținută la Proba de Tehnică instrumentală;

3. Media obținută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu.

15
Facultatea de 

Medicină

Sănătate_1

medie/opțiune

medie/opțiune

Concurs de admitere:

- test grilă din Biologie (clasa a XI-a) = 60% din cuantumul mediei

- media Examenului de bacalaureat = 40% din cuantumul mediei.

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Punctajul obţinut la testul grilă                             

2. Media aritmetică a mediilor din anii de liceu

Limbi moderne aplicate

Sociologie Concurs pe bază de dosar:

- 60% nota obținută la Examenul de bacalaureat, la proba scrisă la Limba

și literatura română

- 40% nota probei scrise la Examenul de bacalaureat la una dintre

următoarele discipline: Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie,

Logică și argumentare, Geografie, Biologie, Anatomie, Matematică, Fizică, 

Chimie sau Informatică, la alegere.

NOTĂ: Pentru candidații români de pretutindeni care au absolvit liceul în

străinatate și nu au dat Examen la Limba și literatura română, nota pentru

acest acest criteriu va fi înlocuită cu media obținută la Examenul de

bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media obţinută la Examenul de bacalaureat

2. Nota obținută la Examenului de bacalaureat, la proba scrisă la Limba și literatura română

3. Nota obținută la bacalaureat la disciplina aleasă la calculul mediei de admitere

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat
La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română 

2. Media anilor de studii din liceu la una din limbile străine studiate cel puțin 2 ani în liceu

3. Media generală a anilor de studiu din liceu 

medie/opțiune

Limbi moderne aplicate (franceză; engleză; 

germană)****)

18

Facultatea de 

Sociologie și 

comunicare

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține online după înscrierea candidatului pe platforma de admitere a universității. Testul nu este 

necesar pentru candidaţii care dețin un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către ME (inclusiv dovada că li s-au recunoscut competențele lingvistice în respectiva limbă în cadrul Examenului de bacalaureat din sesiunea 

2021) sau pentru candidații care au obținut nivelul de competență lingvistică în respectiva limbă minimum B1 la probele de la BAC.

Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică). În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină 

pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru 

limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepţia limbilor chineză şi germană, unde se acceptă înscrierea candidaţilor ale căror cunoştinţe de limbă sunt la nivel de începător.

Științe ale comunicării

Sănătate_2

16 Facultatea de Litere

Limbă şi literatură
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Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale Criterii de ierarhizare

****)

Sub rezerva acreditării de către ARACIS

Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică). În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină 

pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru 

limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).

Programe de studii unde concursul de admitere se desfășoară pe domenii
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Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

Inginerie mecanică Inginerie mecanică

6

Facultatea de Design de 

mobilier și inginerie a 

lemnului

Inginerie forestieră Ingineria prelucrarii lemnului 
Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la limba si literatura română (proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului (proba Ec) - proba scrisă

3. Nota obţinută la proba la alegere a profilului și specializării (proba Ed) - proba scrisă

Educație fizică și sportivă

Sport și performanță motrică

17 Facultatea de Drept Drept Drept
Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română

2. Nota obţinută la Examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

13
Facultatea de Educație 

fizică și sporturi montane
Educație fizică și sport 

Vizita medicală - eliminatorie

Concurs:

Media de admitere = notă Examen bacalaureat x 0,3 + nota obținută la testarea capacităților

motrice generale x 0,7

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota de la proba  de testare a capacităților motrice generale;

2. Media Examenului de bacalaureat;

3. Media anilor de studiu ai ciclului liceal;

Programul de studii universitare 

(limba de predare)

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

1
Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Concurs pe bază de dosar:                                                                           

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Prima notă selectată din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere 

2. A doua notă selectată  din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere 

3. A treia notă selectata  din probele de la bacalaureat de către candidat, la înscriere
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2

Facultatea de Inginerie 

tehnologică şi 

management industrial

Inginerie și management Inginerie economică industrială
Concurs pe bază de dosar:                                  

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la Examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere

2. A doua notă selectată de către candidat, la înscriere

3. A treia notă selectată de către candidat, la înscriere 

4. Nota la matematică de la exemenul de bacalaureat

5
Facultatea de Silvicultură 

şi exploatări forestiere
Silvicultură Cinegetică

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota obţinută în cadrul Examenului de 

bacalaureat la una dintre disciplinele Matematică, Biologie, Fizică, Limba şi Literatura Română – 

proba scrisă, în ordinea precizată

10
Facultatea de Matematică 

și informatică
Informatică Informatică

Concurs pe bază de dosar:

- 50% media Examenului de bacalaureat

- 50% cea mai mare dintre notele la disciplinele Matematică și Informatică obținute la Examenul de 

bacalaureat

Dacă la Examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se acordă 

nota 0.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) aleasă pentru calculul mediei 

de admitere

2. Nota la disciplina de bacalaureat (Matematică sau Informatică) care nu a fost aleasă pentru 

calculul mediei de admitere* 

3. Tipul probei de matematică de la bacalaureat, în ordinea prioritară:

a. matematică informatică

b. matematică științele naturii

c. matematică tehnologic

d. matematică pedagogic

*Dacă la Examenul de bacalaureat nu a fost susținută proba de Matematică/Informatică, se 

acordă nota 0

Marketing Marketing

Administrarea afacerilor
Economia comerțului turismului și 

serviciilor

Management Management

Economie si afaceri internaționale Afaceri internaționale

Contabilitate
Contabilitate și informatică de 

gestiune

Psihologie Psihologie
Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

Științe ale educației

Pedagogia învățământului primar și 

preșcolar

*) Probă eliminatorie de Abilități de 

comunicare și aptitudini (notată cu 

admis/respins)

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

*) Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (notată cu admis/respins)

16 Facultatea de Litere Limbă şi literatură

Limba şi literatura română  - O 

Limbă şi literatură modernă 

(engleză, franceză)*)**)

Concurs pe bază de dosar:

- 100% media Examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la Examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura 

română

2. Media anilor de studiu din liceu la una din limbile străine studiate cel puțin 2 ani în liceu 

3. Media generală a anilor de studiu din liceu

NOTĂ:

**) Condiţie eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competenţă lingvistică). În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru 

respectivii ani de studii se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză), cu excepţia limbilor chineză şi germană, unde se acceptă 

înscrierea candidaţilor ale căror cunoştinţe de limbă sunt la nivel de începător.

*) În cazul şi numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puţin trei ani de liceu şi nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, caz următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C,  B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, 

TOEFL - pentru limba engleză, DALF nivelul B2 (limba franceză)

12
Facultatea de Psihologie 

și științele educației

La medii egale, departajarea se face în funcție de: 

1. Nota obținută la Limba și literatura română, proba Ea) - proba scrisă

2. Nota obținută la proba obligatorie a profilului, proba Ec)

3. Nota obținută la disciplina la alegere a profilului și specializării, proba Ed)

11

Facultatea de Științe 

economice și 

administrarea afacerilor

Concurs pe bază de dosar, 

- 100% media Examenului de bacalaureat; 

La medii egale departajarea se face  în funcție de:

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 – Ed)

Programul de studii universitare 

(limba de predare)

Nr. 

ordine 

facultate

Facultatea domeniul Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale
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Autovehiculul şi tehnologiile viitorului

Securitate rutieră, transport şi interactiunea cu 

mediul

Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor  

(în limba engleză) *)

Sisteme de comandă și control pentru 

autovehicule

Simulare şi testare în inginerie mecanică

Metode practice integrate în ingineria sistemelor 

de propulsie (în limba engleză) 
*)

Ingineria fabricației inovative

Ingineria proceselor de fabricație avansate

Managementul calității

Ingineria proceselor de fabricație avansate (în 

lb. engleză)  *)

Managementul afacerilor în industrie

Managementul afacerilor industriale și 

antreprenoriat (în lb. engleză)  *)

Ingineria securității și sănătății în muncă

Ingineria sudării materialelor avansate

Ingineria 

materialelor
Ingineria şi managementul materialelor avansate

Inginerie electrică Sisteme electrice avansate  (în limba engleză) 
*)

Ingineria 

sistemelor

Sisteme avansate în automatică şi tehnologii 

informatice

Sisteme electronice şi de comunicaţii  integrate

Securitate cibernetica  (în limba engleză) 
*)

Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

1

Facultatea de 

Inginerie 

mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor
Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diplomă / licență 

- 30% nota de la interviu 

Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media Examenului de diplomă / licență 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență 

3. Nota de la interviu

opțiune/medie

Inginerie 

mecanică

TOTAL

2

Facultatea de 

Inginerie 

tehnologică și 

management 

industrial

Inginerie 

industrială Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 40% media obținută la Examenul de diplomă 

/ licență

- 60% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1. Media obținută la interviu

2. Media anilor de studiu din ciclul de licenţă 

3. Media obținută la Examenul de diplomă/licență                                                              

opțiune/medie

3

Facultatea de 

Ştiinţa şi 

ingineria 

materialelor

Concurs pe bază de dosar și interviu:    

- 75% media Examenului de diplomă/licenţă                                   

                              

- 25% portofoliu (scrisoare de intenție) 

La medii egale departajarea se face în funcţie de:                                   

                                  

1. Media obținută la susţinerea proiectului de 

diplomă/lucrării de licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

opțiune/medie

Inginerie 

industrială

Inginerie și 

management

4

Facultatea de 

Inginerie 

electrică și 

știința 

calculatoarelor

Concurs pe bază de dosar și probă orală:                                 

                          

- 60% nota obținută la proba orală susținută 

din tematica anunțată

- 40% media Examenului de diplomă / licenţă

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la proba orală            

2. Media anilor de studii din ciclul de licență

medie/opțiuneInginerie 

electronică, 

telecomunicaţii și 

tehnologii 

informaționale
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Managementul ecosistemelor forestiere

Management şi sisteme tehnice în exploatări 

forestiere

Silvicultură multifuncțională (în limba engleză) *)

Silvicultură Europeană (în limba engleză) *)***) 

Eco-design de mobilier si restaurare 

Structuri avansate din lemn si tehnologii inovative 

7
Facultatea de 

Constructii

Inginerie civilă și 

instalații
Modernizare energetică în mediul construit

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diploma

- 30% nota la interviu tematic sustinut cu 

comisie de admitere

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la sustinerea proiectului de 

diploma  

2. Media anilor de studiu din ciclul de licenta

Inginerie 

Mecanică
Eco-biotehnologii agricole și alimentare

Ingineria 

produselor 

alimentare

Sisteme de procesare și controlul calității 

produselor agroalimentare

Inginerie și 

management în 

dezvoltare rurală

Management în ospitalitate și eco-agro 

turism

5

Facultatea de 

Silvicultură şi 

exploatări 

forestiere

Silvicultură

 Concurs pe bază de dosar și portofoliu:

- 70% media de la Examenul de 

diplomă/licenţă;

- 30% portofoliu (scrisoare de intenție).

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba de susţinere a 

proiectului de diplomă/ lucrării de licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

medie/opțiune

6

Facultatea de 

Design de 

mobilier și 

inginerie a 

Inginerie 

forestieră

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50% media Examenului de diplomă /licenţă

- 50% media notelor obţinute la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la Examenul de diplomă/licenţă

2. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

3. Media la Examenul de bacalaureat

opțiune/medie

8

Facultatea de 

alimentaţie şi 

turism

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 60% media generală a ciclului de licență  

[(media generală a anilor de studii +media  

examenului de finalizare a studiilor)/2];

- 40% nota obținută la interviu;

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Media Examenului de diplomă/licență

3. Nota probei 1 obținută la Examenul de 

diplomă/licență

opțiune/medie

opțiune/medie
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Inginerie 

industrială

Design de produs pentru dezvoltare durabilă și 

protecția mediului

Mecatronică și 

robotică

Sisteme mecatronice pentru industrie și 

medicină

Ingineria mediului Management integrat de mediu

Matematică Structuri matematice fundamentale 

Concurs de admitere:

-50% nota la concursul de admitere (probă 

orală)                                                          

-50% media la Examenul de licență

Tehnologii Internet  (în limba engleză) 
*)

Concurs de admitere - probă orală : 

prezentare de proiect

Test de limba engleză (declarație pe propie 

răspundere sau certificat de competență 

lingvistică) 

-50% nota la concursul de admitere (probă 

Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii 

internet în e-business (în limba germană) 
*) 

Concurs de admitere - probă orală: 

prezentare de proiect

- 50% nota la concursul de admitere (probă 

orală: prezentare proiect)

- 50% media la Examenul de licență

Tehnologii moderne in ingineria sistemelor soft

Concurs de admitere:

-50% nota la concursul de admitere (probă 

orală)                          

-50% media la Examenul de licență

La medie egală departajarea se face după nota 

obținută la o disciplină din categoria  programarea 

calculatoarelor studiată  în ciclul de licență 

Marketing Politici şi strategii de marketing

Administrarea 

afacerilor
Administrarea afacerilor în turism

Management Management si strategii de afaceri

Economie si 

afaceri 

internaționale

Relații economice internaționale

Finanţe  Management financiar bancar

Contabilitate Politici contabile, audit si control de gestiune

9

Facultatea de 

Design de 

produs și mediu

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 70% media Examenului de diplomă / licenţă 

- 30% media obținută la interviu

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licenţă

2. Nota obținută la proba scrisă din cadrul 

Examenului de diplomă / licență

opțiune/medie

10

Facultatea de 

Matematică și 

informatică

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii de licență

2. Participarea la sesiuni științifice studențești

medie/opțiune

Informatică

11

Facultatea de 

Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel: 

- pondere 50% - media Examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu 

(tematica pentru interviu este disponibilă pe 

site-ul facultății)  

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba 1 - evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, 

probă orală, la Examenul de licență

3. Nota la susținerea lucrării de licență          

medie/opțiune
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Informatică 

economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri

Psihologia educațională, consiliere şcolară şi 

vocaţională

Psihologia muncii, organizaţională și resurse 

umane

Psihologie clinică, consiliere psihologică şi 

psihoterapie

Resurse umane în educaţie. Formare şi 

management

Psihopedagogia educației timpurii şi a 

şcolarității mici

Educație fizică școlară și activități motrice de 

timp liber

Profilaxie și recuperare motrică și somato-

funcțională prin exercițiu fizic

Performanță sportivă și management în sport

Diagnoză și prognoză psihomotrică

11

Facultatea de 

Științe 

economice și 

administrarea 

afacerilor

Concurs pe bază de dosar și interviu:

Media de admitere este calculată astfel: 

- pondere 50% - media Examenului de licență

- pondere 50% - media obținută la interviu 

(tematica pentru interviu este disponibilă pe 

site-ul facultății)  

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba 1 - evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate, 

probă orală, la Examenul de licență

3. Nota la susținerea lucrării de licență          

medie/opțiune

12

Facultatea de 

Psihologie și 

științele educației

Psihologie

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50% nota la interviu. Interviul constă în 

susținere a unui eseu (1000 - 1500 de 

cuvinte) elaborat anterior pe baza unei 

tematici anunțate pe pagina web a 

universității / facultății                          

- 50% media Examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studiu din ciclul de licență                

     

2. Nota obținută la susținerea proiectului de 

diplomă / lucrării de licență

medie/opțiune

Științe ale 

educației

13

Facultatea de 

Educație fizică și 

sporturi montane

Știința sportului și 

educației fizice

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 30% nota de la Examenul de diplomă/ 

licenţă (N1)

- 70% nota obţinută la Examenul oral (N2) 

Toate probele sunt obligatorii. 

Formula de calcul a mediei finale (Mf) este 

urmatoarea: Mf = 0,3 x N1 + 0,7 x N2

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obținută la examinarea orală;

2. Media Examenului de licență;

3. Media Examenului de bacalaureat;

opțiune/medie
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Tehnica și arta muzicală în secolul XX

Concurs de admitere:

- 50% nota Probei I - Proba de Interviu 

privitoare la cunostintele muzicale 

fundamentale si de specialitate (probă orală). 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

- 50%  media obținută la Examenul de Licență.

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1.  Media obținută la Proba I;

2.  Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul 

de Licență; 

3. Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Stil și performanță în interpretarea instrumentală 

și vocală

Concurs de admitere:

- 90 % nota Probei I -  Proba de Recital 

instrumental. Nota minimă de trecere este 6 

(șase).

- 10 % nota Probei II -  Proba de Interviu. 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1.   Nota obținută la Proba de Recital instrumental;

2.   Nota obținută la Proba de Interviu;

3.   Media obținută la Examenul de Licență.

Meloterapie

Concurs de admitere:

- 50% - nota Probei I - Proba de Interviu 

bazat pe cunostințele privind relația dintre 

muzică și medicină prin prisma impactului 

acesteia asupra psihicului uman. Proba orală. 

Nota minimă de trecere este 6 (șase).

- 50% media obținută la Examenul de Licență.

La medii egale, departajarea se face în funcție 

de: 

1. Media obținută la Proba I;

2. Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul 

de Licență;

3. Media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Managementul strategiilor preventive și politici 

sanitare

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență

2. Nota obținută la proba scrisă a Examenului de 

diplomă/licenţă 

3. Nota obținută la proba de susţinere a lucrării 

de licență

Medicină tradițională chineză (în limba engleză)*)

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. nota interviu 

2. nota Examenului de licență 

3. media anilor de studii

Managementul și strategiile îngrijirilor paliative

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media anilor de studii din ciclul de licență;

2. Nota obținută la proba scrisă a Examenului de 

diplomă / licenţă

3. Nota obținută la proba de susţinere a lucrării 

de licență

Inovare culturală

Studii lingvistice pentru comunicare 

interculturală (în limba engleză)
 *) **)

Studii de limba şi literatura română

14
Facultatea de 

Muzică
Muzică medie/opțiune

15
Facultatea de 

Medicină
Sănătate

Concurs pe bază de dosar și interviu: 

- 50% interviu din tematica postată pe 

site;

- 50% media Examenului de licență
medie/opțiune

16
Facultatea de 

Litere
Filologie

Concurs pe bază de dosar  și portofoliu:

- 70% media Examenului de licenţă                                                    

                                  

- 30% portofoliu - eseu argumentativ/ studiu 

aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului/ creație literară proprie doar la 

masteratul Inovare culturală

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

medie/opțiune
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Nr. 

ordine 

facultat

e

Facultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)
Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

Criterii de 

ierarhizare

Studii de limbă și literatură germană din 

perspectivă interculturală (în limba germană) *) 

**)

Studii de limbă și de cultură franceză (în limba 

franceză)  *) **)

Drept privat aprofundat

Sisteme și instituții de drept internațional și 

european

Legislație europeană și carieră juridică

Științe penale aprofundate

Gestiunea și dezvoltarea resursei umane

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50 % media la Examenul de licență

- 50 % proiect de carieră                               

Gestiunea campaniilor de imagine

Asistență socială Asistență și dezvoltare comunitară

Notă:

*) 

**) 

***) 

16
Facultatea de 

Litere
Filologie

Concurs pe bază de dosar  și portofoliu:

- 70% media Examenului de licenţă                                                    

                                  

- 30% portofoliu - eseu argumentativ/ studiu 

aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului/ creație literară proprie doar la 

masteratul Inovare culturală

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

medie/opțiune

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media obţinută la Examenul de licență

2. Media anilor de studii (ciclul licență)

3. Media obținută la Examenul de bacalaureat

medie/opțiune

17
Facultatea de 

Drept
Drept

Concurs pe bază de interviu:

100%  media de la interviu 

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în 

funcție de:

1. Nota obținută la interviu

2. Nota obținută la Examenul de licență 

3. Nota la proba scrisă de la Examenul de licență

4. Nota la proba orală a Examenului de licență

medie/opțiune

Candidații trebuie să aibă primul an de studii efectuat la University of Eastern Finland (Finlanda) în cadrul aceluiași program de masterat (European 

Forestry/Silvicultură europeană)

Concurs pe bază de dosar și interviu:

- 50 % media la Examenul de licență

- 50 % scrisoare de intenție                                                 

La concursul de admitere (proba scrisă/orală/interviu/portofoliu), candidații trebuie să obțină minimum nota 5.

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la 

înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către ME, nici 

pentru absolvenții UniTBv care au studiat limba respectivă timp de 4 semestre, în cadrul programului de licență.

La înscriere, candidații trebuie să facă dovada cunoașterii avansate a limbii moderne în care se desfășoară cursurile programului de masterat: diploma de absolvire 

a unui program de studii urmat în limba modernă respectivă sau, după caz, următoarele certificate de competenţă lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, 

IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru  limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 

(limba franceză). 

18

Facultatea de 

Sociologie și 

comunicare

Sociologie
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Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul

Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică

Limba şi literatura română – identitate în 

multiculturalism

Cultură şi discurs în spațiul anglo-american *)

NOTĂ:

*) Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studii organizate într-o limbă străină. Proba este orală și se susține la înscrierea candidatului. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii 

recunoscute de către ME.

Facultatea de Inginerie 

mecanică 

Concurs pe bază de dosar și interviu:      

- 70% media Examenului de diplomă / licență 

- 30% nota de la interviu

Nota de la interviu trebuie să fie minim 5.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media Examenului de diplomă / licență 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licență 

3. Nota de la interviu

Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egaleFacultatea domeniul 
Programul de studii universitare (limba de 

predare)

16 Facultatea de Litere Filologie

Concurs pe bază de dosar și portofoliu:

- 70% nota obținută  la Examenul de licență                                                  

- 30% portofoliu -  eseu argumentativ/ studiu aplicativ în domeniul și limba de predare a 

masteratului.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Media generală a anilor de studiu din facultate 

2. Nota obținută la Examenul de licență 

1

Nr. 

ordine 

facultate



HOTARAREA SENATULUI 

IIHII 
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Transilvania 
din Bra~ov 

Anexa 10 

Nr. 3119 februarie 2022 

Condi!iile de admitere ~i criteriile de departajare Ia medii egale, pentru 

admiterea in anul universitar 2022-2023 Ia ciclul de licenta I masterat a , 

romfmilor de pretutindeni 

• Licen~a 

Condi~i i de admitere: Concurs pe baza de dosar, 100% media Ia examenul de Bacalaureat 

(sau echivalent). 

Criterii de departajare Ia medii egale 

La medii egale departajarea se face in functie de: 

1. Media anilor de studiu din liceu 

2. Media ultimului an de studiu din liceu 

3. Media penultimului an de studiu din liceu. 

• Masterat 

Condi~i i de admitere: Concurs pe baza de dosar ?i proba: 

50% Media obtinuta Ia examenul de diploma I licenta 

50% Nota obtinuta Ia scrisoarea de intentie 

Criterii de departajare Ia medii egale 

La medii egale departajarea se face In functie de: 

1. Media examenului de diploma I licenta 

2. Media anilor de studiu din ciclul de licenta 

3. Nota obtinuta Ia scrisoarea de intentie. . . 
Evaluarea scrisorilor de intentie Ia nivelul comisiei centrale de admitere este definitiva si . . 
nu este sup usa contest arii. 

Scrisorile de intentie vor fi evaluate dupa urmatorul barem: 

30 p - argumentarea convingatoare a optiunii pentru masteratul respectiv; 

30 p - concordanta lntre domeniul de licenta absolvit si masteratul ales; 
' ' . 

20 p- continuitatea studiilor Ia UNITBV; 

10 p - originalitatea ?i calitatea redactarii; 

10 p- oficiu. 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov . . . 

a 
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          Anexa 11.1/HS nr. 31din 09.02.2022 
        

 
CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL 

DE ADMITERE 2022ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚŢILOR ADMIŞI 
Nr. legitimație …………….. din………………… 

 
Încheiat între: 

  
1. Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de .............................................................., reprezentată prin Rector prof. dr. 

ing. Ioan Vasile ABRUDAN și respectiv Decan .............................................................., denumită în acest contract 
UNIVERSITATEA și 

2. .............................................................................................................................................., CNP....................................................în calitate de 
candidat la Facultatea de ......................................................................., născut la data de................................, având cetățenie 
........................................, cu domiciliul stabil: str.…………..…….........................................., nr…........, bl......, sc…......, ap......., 
localitatea......................................................, județul............................................, telefon................................,  posesor al CI/BI/pașaport 
seria............., nr......................., eliberat de.....................la data.............., denumit în acest contract CANDIDATUL; 

 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligațiile asumate de părți și drepturile conferite CANDIDATULUI, în vederea 
derulării în bune condiții a concursului de admitere 2022, precum și stabilirea condițiilor de înmatriculare a candidaților declarați 
admiși în sesiunea IULIE 2022, atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe cele cu taxă, în concordanță cu legislația în 
vigoare. 
 
Art. 2. CANDIDATUL se înscrie la concursul de admitere 2022 organizat la Facultatea de .............................................................., (în 
continuare denumită FACULTATEA). 
 
Art. 3. În cazul în care va fi declarat admis la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚŢII, CANDIDATUL este de 
acord să fie înmatriculat în anul universitar 2022-2023, sens în care se obligă, potrivit fazelor descrise mai jos, să aducă la 
îndeplinire următoarele: 
 
În FAZA I:  

 
• dacă la 21 iul ie  2022 va fi admis pe locurile fără taxă (f inanțate de la buget ) ,  CANDIDATUL se obligă să depună la 

FACULTATE, până la data de 25 iulie 2022, ora 13:00, actele de studii1 în original. În cazul în care candidatul admis pe loc 
fără taxă nu depune actele de studii în original, va fi declarat RESPINS la data de 26 iulie 2022, iar procedura de admitere 
va intra în FAZA II. 

• dacă la  21 iul ie  2022 va fi admis pe locurile cu taxă, până la data de 25 iulie 2022, ora 13:00, CANDIDATUL se obligă să 
achite prima tranșă a taxei de școlarizare în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de 
admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere . Verificarea 
conformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității. În cazul în care plata este 
neconformă sau candidatul achită taxa prin transfer bancar dar nu încarcă dovada plății până la data de 25 iulie 
2022, ora 13:00, va fi declarat RESPINS în data de 26 iulie 2022, iar procedura de admitere va intra în FAZA II. 

 
În FAZA a II-a:  
 
La data de 26 iulie 2022 se vor genera și afișa pe pagina web a UNIVERSITĂŢȚII listele cu candidații admiși în FAZA a II-a la 
FACULTATE, pe locurile fără taxă și pe locurile cu taxă de școlarizare. Pentru candidații nou admiși în această fază, data limită 

 
1 Prin acte de studii se înțelege: 

A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în anii anteriori  sau 
A2) Adeverință care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în sesiunea 
iulie 2022; 
document la care se adaugă: 
B1) Diploma de licență sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți, din anii anteriori, ai unei instituții de învățământ superior, însoțită de anexa 
constând în foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sau 
B2) Adeverință care atestă promovarea examenului de finalizare a studiilor de licență, cu notele obținute la fiecare probă și media anilor de studii, pentru 
candidații absolvenți ai studiilor de licență în sesiunea iulie 2022. 



 

2 

 

de depunere la FACULTATE a actelor de studii în original (pentru cei admiși pe locuri fără taxă), respectiv de plată a primei tranșe 
a taxei de școlarizare și încărcare pe platforma de admitere a dovezii achitării taxei de școlarizare dacă plata s-a efectuat 
prin transfer bancar (pentru cei admiși pe locuri cu taxă) va fi 28 iulie 2022, ora 13:00. 
 
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 26 iulie 2022 vor putea fi luați în considerare la rularea listelor finale (FAZA 
FINALĂ) din 28 iulie 2022 pentru un loc ocupat prin admitere, numai dacă vor bifa această opțiune privind angajamentul lor de a 
deveni studenți la UNIVERSITATE, în aplicația de admitere, până în data de 28 iulie 2022, ora 13:00. În cazul neexprimării acestei 
opțiuni, la data de 28 iulie 2022, după ora 13.00, Universitatea va exclude candidatul de pe lista de așteptare, aceasta având drept 
consecință și încetarea prezentului contract. 
 
În FAZA FINALĂ (LISTE FINALE IULIE 2022):  
 
La data de 28 iulie 2022 va fi generată și afișată lista candidaților admiși în FAZA FINALĂ, iar candidații din listele de așteptare vor 
fi declarați respinși, încheindu-se astfel procedura de admitere și încetând să mai producă efecte și prezentul contract pentru 
candidații respinși.  
Pentru candidații nou admiși în FAZA FINALĂ, data limită de depunere la FACULTATE a actelor de studii în original (pentru cei 
admiși pe locuri fără taxă),  respectiv de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare și încărcare pe platforma de admitere a 
dovezii achitării taxei de școlarizare dacă plata s-a efectuat prin transfer bancar (pentru cei admiși pe locuri cu taxă) va fi 1 
august 2022, ora 13:00.  
 
Art. 4. Neconfirmarea locului ocupat în oricare dintre faze la termenele stabilite atrage după sine excluderea candidatului din 
concursul de admitere. 
 
Art. 5. CANDIDATUL declară că a luat la cunoștință că, pentru situația în care va fi declarat admis ca student pe locurile cu taxă, va 
fi obligat să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum ............................ lei) conform termenelor și condițiilor de la art. 3, 
art.4 și art.8 al prezentului contract și să încarce pe platforma de admitere dovada plății dacă plata s-a efectuat prin transfer 
bancar. Aceasta taxă se constituie ca garanție pentru înmatricularea candidatului (se va elibera pe bază de cerere după 01.10.2022 
numai candidaților înmatriculați), în cazul în care în fazele concursului de la art.3 se schimbă statutul candidatului din candidat pe 
loc cu taxă în candidat pe loc fără taxă, iar candidatul confirmă noul statut potrivit procedurilor. 
Celelalte tranșe ale taxei de școlarizare vor fi achitate după înmatriculare, conform termenelor ce se vor stabili de către 
Consiliul de Administrație al UNIVERSITĂȚŢII. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 este de ............................ lei. 
 
Art. 6. Taxa de înscriere achitată pentru participarea CANDIDATULUI la concursul de admitere 2022 nu se restituie 
CANDIDATULUI după încărcarea dosarului pe platforma de admitere (adică după trimiterea dosarului spre validare, acest dosar 
având statusul-DOSAR IN PROCESARE) . 
 
Art. 7. (1) În cazul în care numărul de candidați admiși la un program de studii este mai mic de 25 pentru programele derulate 
la forma de învățământ cu f recvență, respectiv 30 pentru programele derulate la forma de învățământ la distanță sau 
învățământ cu frecvență redusă, cu excepția domeniului MUZICĂ, unde limita inferioară este 5, UNIVERSITATEA își rezervă dreptul 
de a decide suspendarea derulării respectivului program, sens în care, în baza opțiunilor CANDIDATULUI exprimate în FIŞA DE 
ÎNSCRIERE, se poate decide redistribuirea la alte programe de studii a candidaților admiși, cu aprobarea Consiliului de 
Administrație. 
(2) Ordinea opțiunilor exprimate de CANDIDAT în fișa de înscriere pentru limba modernă care se va studia în primii doi ani de studii, 
nu are caracter definitiv, ci în funcție de organizarea grupelor la nivelul universității va fi avută în vedere preferința exprimată și, 
după caz, posibilitatea modificării opțiunii. 
 
Art. 8. La momentul încărcării în aplicația on-line de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta 
devine eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. CANDIDATUL declarat admis conform listelor de 
admitere 2022 și înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită FACULTĂȚŢII cel târziu în prima 
săptămână a anului universitar contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat conform 
prevederilor legale în vigoare și regulamentelor interne ale universității.  
 
Art. 9. Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după data de 28 iulie 2022, ora 13.00, când 
expiră termenul pentru confirmarea locurilor din faza finală, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare 
achitate pentru locul ocupat prin admitere. 
 
Art. 10. În baza recunoașterii studiilor efectuate în străinătate, conform mențiunilor din scrisoarea de acceptare, în urma 
evaluării interne a UNIVERSITĂȚŢII, înmatricularea CANDIDATULUI se va face, respectând obligațiile de mai sus, în condițiile 
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RECTOR,  
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 

DECAN, COMPARTIMENT JURIDIC 
.............................................................. Jr. Laura MANEA 

 

menționate de Comisia internă de verificare și echivalare a diplomelor. 
 
Art. 11. CANDIDATUL cu acte de studii obținute în străinătate care a depus dosar pentru recunoașterea studiilor conform Anexei 
nr.1 la Metodologia admiterii va fi declarat RESPINS în cazul nerecunoașterii diplomei de către CNRED (Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). 
 
Art. 12. CANDIDATUL care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art.4 și art.8 contract, ocupă un loc finanțat de la 
bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a 
ocupat locul bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit art. 5 d i n  prezentul contract, doar după data 
de 1 octombrie (data înmatriculării), dacă solicită în scris restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2022.  
 
Art. 13. (1) Candidatul declarat admis și înmatriculat ca student cu taxă într-un an de studii se obligă să achite taxa de școlarizare 
aferentă anului de studii, în tranșele și la termenele stabilite de Consiliul de Administrație al universității, în caz contrar fiind 
exmatriculat. 
(2) Tranșele și termenele de plată ale taxei de școlarizare vor fi aduse la cunoștință prin afișare pe site-ul FACULTĂȚŢII și 
UNIVERSITĂȚŢII. 
 
Art. 14. Cererile de restituire a taxelor de școlarizare în condițiile art.12 contract se înregistrează la secretariatele facultăților și 
sunt supuse aprobării Consiliului de Administrație al UNIVERSITĂȚŢII. 
 
Art. 15. În cazul cererilor de retragere de pe locurile cu taxă formulate și înregistrate la FACULTATE până la data de 28 iulie 2022, 
ora 13.00, avizul privind restituirea taxei se acordă de decanul facultății. 
 
Art.16. CANDIDATUL a luat cunoștință și confirmă prin semnarea prezentului contract că are obligația de a urmări procedura de 
admitere pe site-ul UNIVERSITĂȚŢII pentru a îndeplini obligațiile contractuale aferente fiecărei etape, precum şi că va primi 
notificări privind semnarea contractului de studii universitare în contul de e-mail din care a făcut înscrierea on-line. 
 
Art. 17. Prin semnarea prezentului contract, având în vedere parcurgerea procedurii de înscriere on-line și însușindu-și 
informarea UNIVERSITĂȚII privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin consimțământul exprimat la accesarea platformei 
de înscriere, CANDIDATUL își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date autorizat în 
scopul învățământ superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul procedurii de admitere și de înmatriculare şi al 
raportului stabilit prin prezentul contract, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. De 
asemenea, CANDIDATUL care va dobândi statutul de STUDENT își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov,  în calitate 
de operator de date autorizat în scopul învățământ superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul raportului de 
școlarizare pe toată durata școlarizării, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Art. 18. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
     CANDIDAT, 

                ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date cu caracter personal în scopul învățământ superior și 
educație, evidența candidaților la concursurile de admitere și evidența studenților, masteranzilor şi doctoranzilor înmatriculați 
asigură respectarea prevederilor legale și a condițiilor tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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                       Anexa 11.2/HS nr. 31 din 09.02.2022 
                                  

 
 

CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL 
DE ADMITERE 2022 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI 

Nr. legitimație …………….. din………………… 
 

 
Încheiat între: 

 
1. Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de ..............................................................., reprezentată prin Rector prof. dr. ing. 

Ioan Vasile ABRUDAN și respectiv Decan ..............................................................., denumită în acest contract UNIVERSITATEA și 
2. .............................................................................................................................................., CNP....................................................în calitate de 

candidat la Facultatea de ..............................................................., născut la data de................................, având cetățenie 
........................................, cu domiciliul stabil: str.…………..…….........................................., nr…........, bl......, sc…......, ap......., 
localitatea......................................................, județul............................................, telefon................................,  posesor al CI/BI/pașaport 
seria............., nr......................., eliberat de.....................la data.............., denumit în acest contract CANDIDATUL; 

 
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligațiile asumate de părți și drepturile conferite CANDIDATULUI, în vederea derulării 
în bune condiții a concursului de admitere 2022, precum și stabilirea condițiilor de înmatriculare a candidaților declarați admiși în 
sesiunea SEPTEMBRIE 2022, atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe cele cu taxă, în concordanță cu legislația în 
vigoare. 
 
Art. 2. CANDIDATUL se înscrie la concursul de admitere 2022 organizat la Facultatea de ..............................................................., (în 
continuare denumită FACULTATEA). 
 
Art. 3. În cazul în care va fi declarat admis la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚII, CANDIDATUL este de 
acord să fie înmatriculat în anul universitar 2022-2023, sens în care se obligă, potrivit fazelor descrise mai jos, să aducă la îndeplinire 
următoarele: 
 
În FAZA I:  
 
• dacă va fi admis la 14 septembrie 2022 pe locurile fără taxă, CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE actele de 

studii1  în original, până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00.  
În cazul în care candidatul nu depune actele de studii în original și nu comunică în scris opțiunea sa pentru 
înmatriculare până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00, va fi declarat RESPINS la data de 17 septembrie 2022, iar 
procedura de admitere va intra în FAZA FINALĂ. 
 

• dacă va fi admis la 14 septembrie 2022 pe locurile cu taxă, CANDIDATUL se obligă să achite prima tranșă a taxei de 
școlarizare în una dintre următoarele două variante: a) on-line în aplicația de admitere; b) prin transfer bancar cu 
obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere , până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00. Verificarea 
conformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar-Contabilitate a Universității. 
În cazul în care plata este neconformă sau candidatul achită taxa prin transfer bancar dar nu încarcă dovada plății 
până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00, el va fi declarat RESPINS în data de 17 septembrie 2022. 

Candidații din listele de așteptare afișate la data de 14 septembrie 2022 vor putea fi luați în considerare la 
rularea listelor finale (FAZA FINALĂ) din 17 septembrie 2022 pentru un loc ocupat prin admitere, numai dacă 
vor bifa această opțiune privind angajamentul lor de a deveni studenți la UNIVERSITATE, în aplicația de 
admitere, până în data de 16 septembrie 2022, ora 13:00. În cazul neexprimării acestei opțiuni, la data de 16 
septembrie 2022, după ora 13.00, Universitatea va exclude candidatul de pe lista de așteptare, aceasta având 
drept consecință și încetarea prezentului contract. 

 
1 Prin acte de studii se înțelege: 

A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în anii anteriori sau 
A2) Adeverință care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în sesiunea 
august 2022; 
document la care se adaugă: 
B1) Diploma de licență sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți, din anii anteriori, ai unei instituții de învățământ superior, însoțită de anexa 
constând în foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sau 
B2) Adeverință care atestă promovarea examenului de finalizare a studiilor de licență, cu notele obținute la fiecare probă și media anilor de studii, pentru 
candidații absolvenți ai studiilor de licență în sesiunea iulie 2022. 
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Art. 4. Neconfirmarea locului ocupat în Faza I la termenele stabilite, atrage după sine excluderea candidatului din concursul de 
admitere. Pentru candidații nou admiși, data limită de depunere la FACULTATE a actelor în original (pentru cei admiși pe locuri fără 
taxă) respectiv de încărcare pe platforma de admitere a dovezii achitării primei tranșe a taxei de școlarizare dacă plata s-a 
efectuat prin transfer bancar (pentru cei admiși pe locuri cu taxă)  va fi 19 septembrie 2022, ora 13:00. 

 
Art. 5. CANDIDATUL declară că a luat la cunoștință că, pentru situația în care va fi declarat admis ca student pe locurile cu taxă, va 
fi obligat să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum      lei) și să încarce pe platforma de admitere dovada plății 
dacă plata s-a efectuat prin transfer bancar, conform termenelor și condițiilor de la art. 3, art.4 și art. 8 al prezentului contract.. 
Aceasta taxă se constituie ca garanție pentru înmatricularea candidatului (se va elibera pe bază de cerere după 01.10.2022 numai 
candidaților înmatriculați), în cazul în care în fazele concursului de la art.3 se schimbă statutul candidatului din candidat pe loc cu 
taxă în candidat pe loc fără taxă, iar candidatul confirmă noul statut potrivit procedurilor. 
Celelalte tranșe ale taxei de școlarizare vor fi achitate, după înmatriculare, conform termenelor ce se vor stabili de către Consiliul 
de Administrație al UNIVERSITĂȚII. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 este de      lei. 
 
Art. 6. Taxa de înscriere achitată pentru participarea CANDIDATULUI la concursul de admitere 2022 nu se restituie CANDIDATULUI 
după încărcarea dosarului pe platforma de admitere de către CANDIDAT (adică după trimiterea dosarului spre validare, acest dosar 
având statusul-DOSAR IN PROCESARE) . 
 
Art. 7. (1) În cazul în care numărul de candidați admiși la un program de studii este mai mic de 25 pentru programele derulate 
la forma de învățământ cu f recvență, respectiv 30 pentru programele derulate la forma de învățământ la distanță sau învățământ 
cu frecvență redusă, cu excepția domeniului MUZICĂ, unde limita inferioară este 5, UNIVERSITATEA își rezervă dreptul de a decide 
suspendarea derulării respectivului program, sens în care, în baza opțiunilor CANDIDATULUI exprimate în FIŞA DE ÎNSCRIERE, se 
poate decide redistribuirea la alte programe de studii a candidaților admiși, cu aprobarea Consiliului de Administrație. 
(2) Ordinea opțiunilor exprimate de CANDIDAT în fișa de înscriere pentru limba modernă care se va studia în primii doi ani de studii 
nu are caracter definitiv, ci, în funcție de organizarea grupelor la nivelul universității, va fi avută în vedere preferința exprimată și, 
după caz, posibilitatea modificării opțiunii. 
 
Art. 8. La momentul încărcării în aplicația on-line de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta 
devine eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. CANDIDATUL declarat admis conform listelor de 
admitere 2022 și înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită FACULTĂȚŢII cel târziu în prima săptămână 
a anului universitar contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat conform prevederilor legale 
în vigoare și regulamentelor interne ale universității.  
 
Art. 9. Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după afișarea listelor în urma FAZEI FINALE, 
respectiv după data de 17 septembrie 2022, ora 13:00, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare achitată 
pentru locul ocupat prin admitere. 

 
Art. 10. În baza recunoașterii studiilor efectuate în străinătate, conform mențiunilor din scrisoarea de acceptare, în urma 
evaluării interne a UNIVERSITĂȚII, înmatricularea CANDIDATULUI se va face, respectând obligațiile de mai sus, în condițiile 
menționate de Comisia internă de verificare și echivalare a diplomelor. 
 
Art. 11. CANDIDATUL cu acte de studii obținute în străinătate, care a depus dosar pentru recunoașterea studiilor conform Anexei 
nr.1 la Metodologia admiterii, va fi declarat RESPINS în cazul nerecunoașterii diplomei de către CNRED (Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). 
 
Art. 12. CANDIDATUL care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art.4 și art.8 contract, ocupă un loc finanțat de la 
bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă și are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a 
ocupat locul bugetat, are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate  potrivit art. 5 d i n  prezentul contract, doar după 
data de 1 octombrie (data înmatriculării), dacă solicită în scris restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2022, ora 13:00. 
 
Art. 13. (1) CANDIDATUL declarat admis și înmatriculat ca student cu taxă într-un an de studii se obligă să achite taxa de 
școlarizare aferentă anului de studii, în tranșele și la termenele stabilite de Consiliul de Administrație al universității, în caz contrar 
fiind exmatriculat. 
(2) Tranșele și termenele de plată ale taxei de școlarizare vor fi aduse la cunoștință prin afișare pe site-ul FACULTĂȚII și 
UNIVERSITĂȚII. 
 
Art. 14. Cererile de restituire a taxelor de școlarizare se înregistrează la secretariatele facultăților și sunt supuse aprobării 
Consiliului de Administrație al UNIVERSITĂȚII. 
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Art. 15. În cazul cererilor de retragere de pe locurile cu taxă, formulate și înregistrate la FACULTATE anterior datei de 17 septembrie 
2022, avizul privind restituirea primei tranșe a taxei de școlarizare se acordă de decanul facultății. 
 
Art.16. CANDIDATUL a luat cunoștință și confirmă prin semnarea prezentului contract că are obligația de a urmări procedura de 
admitere pe site-ul UNIVERSITĂȚŢII pentru a îndeplini obligațiile contractuale aferente fiecărei etape, precum și că va primi notificări 
privind semnarea contractului de studii universitare în contul de e-mail din care a făcut înscrierea on-line. 

 
Art. 17. Prin semnarea prezentului contract, având în vedere parcurgerea procedurii de înscriere on-line și însușindu-și informarea 
UNIVERSITĂŢȚII privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin consimțământul exprimat la accesarea platformei de înscriere, 
CANDIDATUL își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov,  în calitate de operator de date autorizat în scopul învățământ 
superior, să îi prelucreze datele personale în cadrul procedurii de admitere și de înmatriculare și al raportului stabilit prin prezentul 
contract, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚII și în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, CANDIDATUL care va 
dobândi statutul de STUDENT își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov,  în calitate de operator de date autorizat în 
scopul învățământ superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul raportului de școlarizare pe toată durata 
școlarizării, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. 

 
   Art. 18. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 
     CANDIDAT 

              ............................. 
 
 
 

RECTOR,  
 Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECAN, COMPARTIMENT JURIDIC 

............................................................... Jr. Laura MANEA 
 

 
 

 
Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date cu caracter personal în scopul educație și cultură, în evidența 
candidaților la concursurile de admitere și evidența studenților, masteranzilor și doctoranzilor înmatriculați asigură respectarea 
prevederilor legale și a condițiilor tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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                  Anexa 12/HS nr. 31/09.02.2022 
                                            
CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE 

ADMITERE 2022 ŞI ÎNMATRICULAREA CANDIDAȚILOR ADMIŞI 
Nr. legitimație …………….. din………………… 

 
 
Încheiat între: 

  
1. Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Medicină, reprezentată prin Rector prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN 

și respectiv Decan, Prof. dr. Marius MOGA, denumită în acest contract UNIVERSITATEA și 
2. .............................................................................................................................................., CNP....................................................în calitate de 

candidat la Facultatea de Medicină, născut la data de................................, având cetățenie ........................................, cu domiciliul 
stabil: str.…………..…….........................................., nr…........, bl......, sc…......, ap......., localitatea......................................................, 
județul............................................, telefon................................,  posesor al CI/BI/pașaport seria............., nr......................., eliberat 
de.....................la data.............., denumit în acest contract CANDIDATUL; 

 
OBIECTUL CONTRACTULUI 

 
Art. 1. Prezentul contract are ca obiect obligațiile asumate de părți și drepturile conferite CANDIDATULUI, în vederea derulării 
în bune condiții a concursului de admitere 2022, precum și stabilirea condițiilor de înmatriculare a candidaților declarați admiși în 
sesiunea IULIE 2022, atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe cele cu taxă, în concordanță cu legislația în vigoare. 
 
Art. 2. CANDIDATUL se înscrie la concursul de admitere 2022 organizat la Facultatea de Medicină, (în continuare denumită 
FACULTATEA). 
 
Art. 3. În cazul în care va fi declarat admis la acest concurs, conform listelor afișate pe site-ul UNIVERSITĂȚŢII, CANDIDATUL este de 
acord să fie înmatriculat în anul universitar 2022-2023, sens în care se obligă, potrivit fazelor descrise mai jos, să aducă la îndeplinire 
următoarele: 
 
În FAZA I  
(după caz, CANDIDATUL va urmări fazele admiterii în funcție de programul de studii la care s-a înscris: Medicină, respectiv Asistență 
medicală generală, Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Laborator clinic): 
 
• dacă la  22 iul ie  2022 va fi admis pe locurile fără taxă la programul de studii Medicină, 

respectiv la 23 iul ie  2022 va fi admis pe locurile fără taxă la programul de studii Asistență medicală generală, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare sau Laborator clinic,  
CANDIDATUL se obligă să depună la FACULTATE, până la data de 27 iulie 2022, ora 13:00, actele de studii1 în original.  
În cazul în care candidatul nu depune actele de studii în original până la data de 27 iulie 2022, ora 13:00, va fi declarat 
RESPINS la data de 27 iulie 2022, iar procedura de admitere va intra în FAZA a II-a. 
 

• dacă la  22 iul ie  2022 va fi admis pe locurile cu taxă la programul de studii Medicină, 
respectiv la 23 iul ie  2022 va fi admis pe locurile cu taxă la programul de studii Asistență medicală generală, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare sau Laborator clinic,  
CANDIDATUL se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare în una dintre următoarele două variante: a) on-
line în aplicația de admitere; b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere  
până la data de 27 iulie 2022, ora 13:00. Verificarea conformității plății va fi efectuată de Direcția  Financiar-
Contabilitate a Universității.  
În cazul în care plata este neconformă sau candidatul nu confirmă locul conform celor de mai sus  până la data de 27 

 
1 Prin acte de studii se înțelege: 

A1) Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în anii anteriori  sau 
A2) Adeverință care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, pentru candidații absolvenți ai examenului național de bacalaureat în sesiunea 
iulie 2022; 
document la care se adaugă: 
B1) Diploma de licență sau echivalentul acesteia pentru candidații absolvenți, din anii anteriori, ai unei instituții de învățământ superior, însoțită de anexa 
constând în foaia matricolă sau suplimentul la diplomă sau 
B2) Adeverință care atestă promovarea examenului de finalizare a studiilor de licență, cu notele obținute la fiecare probă și media anilor de studii, pentru 
candidații absolvenți ai studiilor de licență în sesiunea iulie 2022 
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iulie 2022, ora 13:00, el va fi declarat RESPINS în data de 27 iulie 2022, iar procedura de admitere va intra în FAZA a II-a. 
 
În FAZA a II-a:  
 
La data de 27 iulie 2022 se vor genera și afișa pe pagina web a UNIVERSITĂȚŢII listele cu candidații admiși în FAZA a II-a la 
FACULTATE pe locurile fără taxă și pe locurile cu taxă de școlarizare. Pentru candidații nou admiși în această fază, data limită de 
depunere la FACULTATE a actelor în original (pentru candidații admiși pe locuri fără taxă) respectiv de plată a primei tranșe a 
taxei de școlarizare și încărcare pe platforma de admitere a dovezii achitării taxei de școlarizare dacă plata s-a efectuat prin 
transfer bancar  (pentru cei admiși pe locuri cu taxă) va fi 30 iulie 2022, ora 13:00.  
 
Candidații din listele de așteptare afișate la data de 27 iulie 2022 vor putea fi luați în considerare la rularea listelor finale (FAZA 
FINALĂ) din 30 iulie 2022 pentru un loc ocupat prin admitere, numai dacă vor bifa această opțiune privind angajamentul lor de a 
deveni studenți la UNIVERSITATE, în aplicația de admitere, până în data de 30 iulie 2022, ora 13:00. 
 
În FAZA FINALĂ (LISTE FINALE IULIE 2021):  
 
La data de 30 iulie 2022 va fi generată și afișată lista candidaților admiși în FAZA FINALĂ.  
 
Pentru candidații nou admiși în FAZA FINALĂ, data limită de depunere la FACULTATE a actelor în original (pentru cei admiși pe 
locuri finanțate de la buget) respectiv de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare și încărcare pe platforma de admitere a 
dovezii achitării taxei de școlarizare dacă plata s-a efectuat prin transfer bancar   (pentru cei admiși pe locuri cu taxă) va fi 02 
august 2022, ora 13:00. 
 
Art. 4. Neconfirmarea locului ocupat în oricare dintre faze la termenele stabilite, atrage după sine excluderea candidatului din 
concursul de admitere. 
 
Art. 5. CANDIDATUL declară că a luat la cunoștință că, pentru situația în care va fi declarat admis ca student pe locurile cu taxă, va fi 
obligat să achite prima tranșă a taxei de școlarizare (minimum ............................lei) conform termenelor şi condițiilor de la art. 3, art.4 
și art.8 al prezentului contract și să încarce pe platforma de admitere dovada plății, dacă plata s-a efectuat prin transfer bancar, 
conform art.3 și art.4 contract, cel târziu la data de 02 august 2022, ora 13:00. Aceasta taxă se constituie ca garanție pentru 
înmatricularea candidatului (se va elibera pe bază de cerere după 01.10.2022 numai candidaților înmatriculați), în cazul în care în 
fazele concursului de la art.3 se schimbă statutul candidatului din candidat pe loc cu taxă în candidat pe loc fără taxă, iar candidatul 
confirmă noul statut potrivit procedurilor 
 Celelalte tranșe ale taxei de școlarizare vor fi achitate, după înmatriculare, conform termenelor ce se vor stabili de către Consiliul 
de Administrație al UNIVERSITĂȚŢII. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2022-2023 este de ............................lei. 
 
Art. 6. Taxa de înscriere achitată pentru participarea CANDIDATULUI la concursul de admitere 2022 nu se restituie 
CANDIDATULUI, după încărcarea dosarului pe platforma de admitere de către CANDIDAT(adică după trimiterea dosarului spre 
validare, acest dosar având statusul-DOSAR IN PROCESARE) . 
 
Art. 7. (1) În cazul în care numărul de candidați admiși la un program de studii este mai mic de 25 pentru programele derulate 
la forma de învățământ cu f recvență, respectiv 30 pentru programele derulate la forma de învățământ la distanță sau învățământ 
cu frecvență redusă, cu excepția domeniului MUZICĂ, unde limita inferioară este 5, UNIVERSITATEA își rezervă dreptul de a decide 
suspendarea derulării respectivului program, sens în care, în baza opțiunilor CANDIDATULUI exprimate în FIŞA DE ÎNSCRIERE, se 
poate decide redistribuirea la alte programe de studii a candidaților admiși, cu aprobarea Consiliului de Administrație. 
(2) Ordinea opțiunilor exprimate de CANDIDAT în fișa de înscriere pentru limba modernă care se va studia în primii doi ani de studii 
nu are caracter definitiv, ci în funcție de organizarea grupelor la nivelul universității va fi avută în vedere preferința exprimată și, 
după caz, posibilitatea modificării opțiunii. 
 
Art. 8. La momentul încărcării în aplicația on-line de admitere a contractului de studii universitare semnat de candidat, acesta 
devine eligibil pentru înmatriculare începând cu prima zi a anului universitar. CANDIDATUL declarat admis conform listelor de 
admitere 2022 și înmatriculat începând cu prima zi a anului universitar se obligă să remită FACULTĂȚŢII cel târziu în prima săptămână 
a anului universitar contractul de studii universitare semnat olograf. În caz contrar, va fi exmatriculat conform prevederilor legale 
în vigoare și regulamentelor interne ale universității.  
 
Art. 9. Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în scris retragerea dosarului după data de 2 august 2022, ora 13:00, când 
expiră termenul pentru confirmarea locurilor din faza finală, pierde dreptul de restituire a primei tranșe din taxa de școlarizare 
achitate pentru locul ocupat prin admitere. 
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Art. 10. În baza recunoașterii studiilor efectuate în străinătate, conform mențiunilor din scrisoarea de acceptare, în urma 
evaluării interne a UNIVERSITĂȚŢII, înmatricularea CANDIDATULUI se va face, respectând obligațiile de mai sus, în condițiile 
menționate de Comisia internă de verificare și echivalare a diplomelor. 
 
Art. 11. CANDIDATUL cu acte de studii obținute în străinătate care a depus dosar pentru recunoașterea studiilor conform Anexei 
nr.1 la Metodologia admiterii va fi declarat RESPINS în cazul nerecunoașterii diplomei de către CNRED (Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). 
 
Art. 12. CANDIDATUL care, drept urmare a parcurgerii fazelor descrise la art.3, art.4 și art.8 contract, ocupă un loc finanțat de la 
bugetul de stat prin promovarea de pe un loc cu taxă şi are semnat contractul de studii universitare pentru programul unde a 
ocupat locul bugetat are dreptul la restituirea taxei de școlarizare achitate potrivit art. 5 d i n  prezentul contract, doar după data 
de 1 octombrie (data înmatriculării), dacă solicită în scris restituirea taxei până la data de 15 noiembrie 2022. 
 
Art. 13. (1) Candidatul declarat admis și înmatriculat ca student cu taxă într-un an de studii se obligă să achite taxa de școlarizare 
aferentă anului de studii, în tranșele și la termenele stabilite de Consiliul de Administrație al universității, în caz contrar fiind 
exmatriculat. 
(2) Tranșele și termenele de plată ale taxei de școlarizare vor fi aduse la cunoștință prin afișare pe site-ul FACULTĂŢȚII și 
UNIVERSITĂȚŢII. 
 
Art. 14. Cererile de restituire a taxelor de școlarizare în condițiile art.12 contract se înregistrează la secretariatele facultăților și 
sunt supuse aprobării Consiliului de Administrație al UNIVERSITĂȚŢII. 
 
Art. 15. În cazul cererilor de retragere de pe locurile cu taxă, formulate și înregistrate la FACULTATE până la data de 30 iulie 2022, 
ora 13:00, avizul privind restituirea taxei se acordă de decanul facultății. 
 
Art.16. CANDIDATUL a luat cunoştință şi confirmă prin semnarea prezentului contract că are obligația de a urmări procedura de 
admitere pe site-ul UNIVERRSITĂȚŢII pentru a îndeplini obligațiile contractuale aferente fiecărei etape, precum şi că va primi 
notificări privind semnarea contractului de studii universitare în contul de e-mail din care a făcut înscrierea on-line. 
 
Art. 17. Prin semnarea prezentului contract, având în vedere parcurgerea procedurii de înscriere on-line și însușindu-și informarea 
UNIVERSITĂȚII privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin consimțământul exprimat la accesarea platformei de înscriere, 
CANDIDATUL își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov,  în calitate de operator de date autorizat în scopul învățământ 
superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul procedurii de admitere și de înmatriculare şi al raportului stabilit prin 
prezentul contract, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. De asemenea, CANDIDATUL 
care va dobândi statutul de STUDENT își dă acordul ca Universitatea Transilvania din Brașov,  în calitate de operator de date 
autorizat în scopul învățământ superior și educație, să îi prelucreze datele personale în cadrul raportului de școlarizare pe toată 
durata școlarizării, în acord cu activitatea UNIVERSITĂȚŢII și în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
Art. 18. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 

   CANDIDAT, 
          .......................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universitatea Transilvania din Brașov, în calitate de operator de date cu caracter personal în scopul învățământ superior și 
educație, evidența candidaților la concursurile de admitere și evidența studenților, masteranzilor şi doctoranzilor înmatriculați 
asigură respectarea prevederilor legale și a condițiilor tehnice privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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Nr. 31/9 februarie 2022 

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA DETERMINATA, SEMESTRUL 1/2021-2022 

Nr. 
Pozi~ia in 

Facultate Departament statui de Func~ia didactica Ca~tigator al concursului 
crt. 

funqii 

1. INGINERIE ELECTRICA ?I ?TIINTA Automatica ~i tehnologia 

CALCULATOARELOR informatiei 
31 ?ef de lucrari Anamaria VIZITIU 

2. SILVICUL TURA ?I EXPLOATARI Exploatari forestiere, amenajarea 

FORESTIERE paduri lor ~i masuratori terestre 
28 ?ef de lucrari Cezar SCRIBA 

3. CO NSTRUCTII lnginerie civila 25 ?ef de lucrari Mircea CONTIU 

4. 86 Asistent Maria NUTU 

5. 
MATEMATICA ?I INFORMATICA Matematica ~i informatica 

87 Asistent Drago~ TOHANEAN 

6. ?TIINTE ECONOMICE ?I Finante. contabilitate ~i teorie 
21 Lector ~erban N EDELCU 

ADMINISTRAREA AFACERILOR economica 

7. MUZICA lnterpretare ~i pedagogie muzicala 68 Asistent Noemi I<ARACSONY 

8. 76 Asistent Drago~ LUPU 
MEDICINA 

Discipline fundamentale, profilactice 

9. ~i clinice 77 Asis tent Emilia Gabriela CONDREA 



10. 56 Asistent Georgiana ARGASEALA 

11. LIT ERE Lingvistica teoretica ~i aplicata 57 Asistent Violeta- loana RUS 

12. 58 Asistent Noemi TUDOR 

13. 61 Asistent Maria Cristina BULARCA 

14. 
SOCIOLOGIE ';il COMUNICARE ';itiinte sociale ~i ale comunicarii 

62 Asistent Vlad BATRANU-PINTEA 

Prof. dr. ing. Mircea Haria TIEREAN, 

Presedintele Senatului Universitatii Transilvania din Brasov ' . . 


