Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului

PENTRU CONFIRMAREA LOCURILOR CU TAXĂ LA MASTERAT
A. OBLIGATORIU
Pentru a confirma locul, candidații declarați admiși în regim cu taxă, trebuie să achite prima tranșă de
școlarizare în valoare de cel puțin 1000 RON până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00 şi să facă
dovada achitării acesteia. Verificarea conformității plății va fi efectuată de Direcția Financiar

-

Contabilitate a Universității. În cazul în care plata este neconformă sau canditatul achită taxa prin

transfer bancar dar nu încarcă dovada plății până la data de 16 septembrie 2022, ora 13:00, va fi
declarat RESPINS.

Prima tranșă de școlarizare se poate achita prin următoarele variante:
a) on-line în aplicația de admitere (varianta recomandată) – nu necesită încărcare dovadă;
b) prin transfer bancar cu obligația încărcării dovezii plății în aplicația de admitere.

Date necesare pentru achitarea primei tranșe de școlarizare prin transfer bancar sau mandat poștal:
•

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov

•

Cod fiscal: 4317754

•

Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX

•

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

•

Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să se menționeze următoarele
informații:
•

Tipul taxei: taxă școlarizare

•

Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)

•

Inițiala tatălui

•

Facultatea: Design de mobilier și inginerie a lemnului sau forma prescurtată FDMIL

•

Programul de studii

•

Forma de învățământ (IF)

B. RECOMANDAT
Obs. Pentru candidații admişi în regim cu taxă, se va stabili, la nivel de Universitate, un termen
OBLIGATORIU de completare a dosarelor cu documentele de mai jos, în luna septembrie,
după ultima etapa de admitere. Acest termen va fi comunicat în timp util tuturor candidaților.

Opțional, recomandăm, pentru completarea dosarului de admitere și înmatriculare candidaților care
confirmă locul cu taxă (prin plata primei tranşe a cuantumului taxei anuale) să aducă la comisia de
admitere, până în data 16 septembrie 2022, ora 13:00, următoarele documente:

1. Certificatul de naștere – original şi copie pentru certificare de către comisie sau copie
legalizată;

2. Cartea de identitate - original;

3. Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul
este apt, din punct de vedere medical, pentru studii - original;
4. Două fotografii tip carte de identitate;

5. Certificatul de căsătorie (pentru candidații căsătoriți care au preluat nume soț/soție) original şi copie pentru certificare de către comisie sau copie legalizată;

6. Certificatul de deces al părintelui (pentru candidații orfani) - original şi copie pentru
certificare de către comisie sau copie legalizată;

7. Adeverință din care să rezulte proveniența din sistemul de protecție socială (doar pentru cei
aflați în această situație) original.
Acte de studii în ORIGINAL și COPIE SIMPLĂ (pentru certificarea la comisie) sau COPIE LEGALIZATĂ
NOTAR:
•

Diploma de bacalaureat;

•

Foaie matricolă;

•

Diploma de licență însoțită de anexă (foaie matricolă sau suplimentul la diplomă) sau
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.

•

Diploma de masterat însoțită de anexă (foaie matricolă sau suplimentul la diplomă) și o
adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de

stat și numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă – doar pentru absolvenții unui ciclu
anterior de masterat.

Candidații care au mai fost sau sunt în prezent studenți la ciclul de masterat trebuie să prezinte la
comisia de admitere:

adeverință din care să rezulte calitatea de student, cu menționarea anilor de studii urmați cu

subvenție de la bugetul de stat și numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă (numai
pentru candidații la învățământ cu frecvență).

