
    

          
 

Acte necesare pentru ÎNMATRICULAREA la 1 octombrie 2020 
a cadidaților admiși în iulie și septembrie 2020 

 

 1. Diploma de bacalaureat (ORIGINAL) și Foaia matricolă (ORIGINAL) - obligatoriu pentru 

candidații admiși la buget  

sau ORIGINAL ȘI COPIE SIMPLĂ pentru legalizare la secretariat  - pentru candidații admiși la taxă  

 2. Certificat de naștere - COPIE LEGALIZATĂ sau ORIGINAL ȘI COPIE SIMPLĂ pentru legalizare 

la secretariat 

 3. copie simplă după CARTEA DE IDENTITATE (să aveți asupra dvs și originalul) 

 4. 3 fotografii tip carte de identitate - individual decupate, scrieți pe spate NUMELE și specializarea 

(sunt necesare pentru carnetul de student și legitimația de transport) 

 5. Adeverința medicală - ORIGINAL 

 6. Contractul de școlarizare semnat 

 7. Contractul candidatului din admitere semnat - să includă și FIȘA CANDIDATULUI + fișa DPPD 

dacă este cazul 

 8. Candidații admiși la MASTERAT vor aduce și DIPLOMA LICENȚĂ și SUPLIMENTUL la 

DIPLOMA LICENȚĂ  sau ADEVERINȚĂ ABSOLVENT CU LICENȚĂ pentru absolvenții din 

promoția 2020. 

Dacă este cazul (dacă vi se aplică): 

 1. Certificat de căsătorie (pentru candidatele căsătorite) - COPIE LEGALIZATĂ NOTAR sau 

ORIGINAL ȘI COPIE SIMPLĂ pentru legalizare la secretariat 

 2. Certificat de deces al părintelui - COPIE LEGALIZATĂ NOTAR sau ORIGINAL ȘI COPIE 

SIMPLĂ pentru legalizare la secretariat 

 3. Adeverință din care rezultă: proveniența din sistemul de protecție socială / că unul dintre părinți este 

cadru didactic / că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov - 

ORIGINAL 

 4. Adeverință studii anterioare - pentru candidații care au mai fost studenți - ORIGINAL 

 
Perioada de depunere a documentelor: 14 septembrie - 9 octombrie 2020 

Program: 12:00-15:00  
Locație: Corpul T al Universității Transilvania din Brașov (Bd. Eroilor 
25), Parter, sala TP1 

 

Dacă confirmarea locului nu este făcută de candidat, este necesară o împuternicire olografă (scrisă de mână). 

Vă rugăm să aveți în vedere că accesul în clădire va fi condiționat de 

respectarea normele igienico-sanitare obligatorii: purtarea măștii de 

protecție și respectarea unei distanțe minime de doi metri. 

Toți candidații ADMIȘI sunt rugați să încarce în aplicația de admitere 

contractul de studii primit pe email după confirmarea locului, semnat și 

scanat. 
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