
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

Preşedintele Senatului, 

                                                                      Prof. univ. dr. Emil STOICA 

                                                        

 

Nr. 3 / 20 martie 2012 

Universitatea Transilvania din Brașov 
 

Hotărâri ale Senatului Universităţii 

 

 

 

 

1. Senatul a aprobat comisiile pentru acordarea burselor studenţilor. 

2. Senatul a validat numirea de către Rectorul universităţii a decanilor interimari. 

3. Senatul a aprobat calendarul de admitere pentru anul universitar 2012-2013. Anexa nr. 1 a 

Hotărârii Senatului nr. 3 din 20.03.2012. 

4. Senatul a aprobat condiţiile de admitere pentru anul universitar 2012-2013. Anexa nr. 2 a Hotărârii 

Senatului nr. 3 din 20.03.2012. 

5. Senatul a aprobat taxele de înscriere la examenul de admitere pentru anul universitar 2012-2013. 

Anexa nr. 3 a Hotărârii Senatului nr. 3 din 20.03.2012. 

6. Senatul a aprobat actualizarea taxelor de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013. Anexa nr. 

4 a Hotărârii Senatului nr. 3 din 20.03.2012. 

7. Senatul a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor 

universitare. 

8. Senatul a validat propunerea Rectorului de sistare a procedurii de încheiere a contractului Lucrări 

de construcţii clădiri cu spaţii pentru cazare în campusul universitar Braşov. 

9. Senatul a avizat numirea Prorectorului cu relaţii publice şi promovarea imaginii Universităţii 

Transilvania din Braşov, prof. univ. dr. Liliana Rogozea. 

10. Senatul a hotărât mutarea programului de licenţă Robotică de la Facultatea de Design de Produs 

şi Mediu la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. 

11. Senatul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii 

Transilvania din Braşov. 
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Calendar admitere studii universitare, pentru ciclurile de licenţă şi masterat 2012 

DDaattaa//PPeerriiooaaddaa AAccttiivviittăăţţii  ddeessffăăşşuurraattee 

12–17 iulie 2012 Înscrieri la toate facultăţile pentru concursul de admitere ciclul de licenţă sesiunea iulie 2012 
12–15 iulie 2012 Înscrieri olimpici şi candidaţi rromi la toate facultăţile 
15  iulie 2012 Afişare Liste cu candidaţii olimpici şi candidaţi rromi admişi 
18–20  iulie 2012 Probe practice la Facultăţile de Muzică şi Educaţie Fizică şi Sporturi Montane,  

19 iulie 2012 
Probă de concurs  – Facultatea de  Medicină (spec. Medicină) şi Facultatea de Inginerie Mecanică  

20 iulie 2012 
Probă de concurs  – Facultatea de  Medicină (spec. Asistenţă Medicală, Balneofizioterapie) şi Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sporturi Montane (Kinetoterapie) 

19-21 iulie 2012 Afişare Liste cu candidaţii admişi / respinşi (Lista faza I) 

22-24 iulie 2012 
Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original (sau confirmarea în scris) pentru candidaţii admişi pe locurile 
bugetate  

25 iulie 2012 
Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii admişi la toate facultăţile în urma fazei II de redistribuire (Lista faza 
II) 

26–30 iulie 2012 
Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original (sau confirmarea în scris) pentru candidaţii admişi pe locurile 
bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă 

31  iulie 2012 Afişarea Listelor refăcute de admitere în urma fazei III de redistribuire (Lista faza III) 

1-27 august 2012 
Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original (sau confirmarea în scris) pentru candidaţii admişi pe locurile 
bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă 
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29 august  2012 Afişarea Listelor refăcute de admitere în urma fazei IV de redistribuire (Lista faza IV) 
 29 august –           03 
septembrie 2012 

Confirmare şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi    

04 septembrie 2012 
Afişarea Listelor finale de admitere pentru sesiunea iulie 2012 (Lista finală iulie 2012) 
Comunicare locuri rămase neocupate 

5-10 septembrie 2012 
Înscrieri pentru sesiunea de admitere septembrie 2012 (Ciclul LICENŢĂ  şi ciclul MASTERAT) 

11 septembrie 2012 
Afişarea rezultatelor sesiunii de admitere septembrie 2012 pentru concursul de dosare (liste faza I) 
Probe de admitere masterat  la Fac. Şt. Economice şi Fac. Psihologie şi Şt. Educaţiei 

11-12 septembrie 2012 
Probe de admitere masterat  la Fac. de Muzică: Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală  

13  septembrie 2012 
Afişarea rezultatelor sesiunii de admitere septembrie 2011 pentru masterat la Fac. Sţ. Economice şi Fac. 
Psihologie şi Şt. Educaţiei, Muzică 

11-14 septembrie 2012 

Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original (sau confirmarea în scris) pentru candidaţii admişi pe locurile 
bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă.  
Pentru Facultatea de Şt. Economice, Facultatea de Psihologie şi Şt. Educaţiei şi Facultatea de Muzică (Stil şi 
performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală) perioada 13-14 septembrie 2012. 

14 septembrie 2012 
Afişarea Listelor refăcute cu candidaţii nou admişi în sesiunea de admitere septembrie 2012 (Liste faza II) 

17-19 septembrie 2012 
Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original (sau confirmarea în scris) pentru candidaţii nou admişi pe 
locurile bugetate şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii nou admişi pe locurile cu taxă 

20 septembrie 2012 
Afişarea Listelor finale pentru sesiunea de admitere septembrie 2012 (Lista finală septembrie 2012) 
Redistribuirea locurilor bugetate şi cu taxă rămase neocupate 
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20-22 septembrie 2012 
Înscriere masterat la Facultatea de Medicină – sesiunea septembrie 2012 

24 septembrie 2012 
Probe de admitere masterat  la Medicină (Managementul si strategiile îngrijirilor paliative)  

25  septembrie 2012 
Afişarea Listelor cu candidaţii admişi la masterat Facultatea de Medicină în sesiunea de admitere septembrie 
2012 

26-27 septembrie 2012 
Depunerea Diplomei de Bacalaureat în original şi plata primei tranşe a taxei de şcolarizare pentru candidaţii 
admişi la masterat Facultatea de Medicină în sesiunea de admitere septembrie 2012 

27 septembrie 2012 
Afişarea Listelor finale pentru sesiunea de admitere septembrie 2012 la masterat Facultatea de Medicină 

 

 

                      Preşedinte Senat, 

             Prof.univ.dr. Emil STOICA 
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Condiţiile de admitere pentru anul universitar 2012-2013 

Facultatea licenţă masterat 

Inginerie Mecanică  

Test de limbă străină pentru Ingineria 
autovehicolelor in lb engleză 

60% - media la bacalaureat; 
40% - nota la teste scrise susţinute la 

disciplinele matematica şi fizica 
(clasele IX si X). 

Nota – Bibliografia şi testele vor fi 
publicate pe site-ul facultăţii 

50%- media examen de diplomă 
50%- nota de la proba de verificare a 

cunoştinţelor de la  examenul de 
diplomă  

Inginerie Tehnologică şi 
Management Industrial  

100% Media obţinută la bacalaureat  100% Media obţinută la examenul de 
diplomă 

Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor  

100%  media de la examenul de baca-
laureat 

La medii egale, departajarea se face 
după nota de la una din probele 
de baca-laureat, în ordinea: 
matematică, fizică, economie, 
chimie  

100% media de la examenul diplomă/ 
licenţă 

La medii egale, departajarea se face 
după nota de la prezentarea 
proiectului de diplomă/ licenţă  
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Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor  

Test de limbă străină pentru 
programul Inginerie electrică în 
lb engleză 

50%-  media de la examenul de 
bacalaureat,  

50%- nota de la matematică de la 
bacalaureat 

 100%- media de la examenul de 
licenţă 

Ierarhizarea se face după opţiune şi 
medie.  

Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere  100% Media obţinută la bacalaureat  100% Media obţinută la examenul de 

diplomă 

Ingineria Lemnului  

Test de limbă străină pentru 
programul Inginerie electrică în 
lb engleză 

50%-  media de la examenul de 
bacalaureat,  

50%- nota de la matematică de la 
bacalaureat sau la alegere fizică, 
chimie, biologie, informatică  

100% media de la examenul de 
diplomă  

Construcţii  

50%-  media de la examenul de 
bacalaureat,  

50%- nota de la matematică, fizică de 
la bacalaureat sau de la una din 
materiile de profil ale liceului. 

100% media de la examenul de 
diplomă 
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Alimentaţie şi Turism 

1/3 media generală de la bacalaureat; 
1/3 nota obţinută la proba obligatorie 

a profilului la bacalaureat (Ec); 
1/3 nota obţinută la proba la alegere a 

profilului  şi specializării la 
bacalaureat (Ed); 

100% media de la examenul de 
diplomă  

   

Design de Produs şi Mediu  

Test de limbă străină pentru 
programele Design industrial şi 
Ingineria designului de produs 
(lb.engleză).  

100% media de la examenul de 
bacalaureat 

Pentru candidaţii cu aceeaşi medie, 
primul criteriu de departajare îl 
reprezintă nota primei probe 
alese din cadrul examenului de 
bacalaureat, iar al doilea criteriu 
îl reprezintă nota celei de-a doua 
probe selectate din cadrul 
examenului de bacalaureat  

100% media de la examenul de 
diploma 

 Pentru candidaţii cu aceeaşi medie, 
criteriul de departajare îl 
reprezintă nota probei de 
verificare a cunoştinţelor 
fundamentale si de specialitate 
din cadrul examenului de 
diploma  

Matematică şi Informatică  

Test de limbă germană *   pentru 
programul de studiu Informatică 
aplicată (lb.germană) 

Concurs pe bază de dosar.  

100% media examenului de licenţă  
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Media de admitere se calculează ca 
medie aritmetică dintre: media 
de la examenul de Bacalaureat + 
nota de la examenul de 
Bacalaureat  la Matematică sau 
la Informatică (la alegerea 
candidatului).  

Concurs pe bază de dosar.  
Licenţă ID: media obţinută la 

examenul de Bacalaureat  

Litere  100% media bacalaureat  

1) Probă de competenţă lingvistică 
evaluată cu admis/respins la 
masteratele în limbi străine 

2)100% media generală a examenului 
de licenţă  

Drept  100% Media obţinută la bacalaureat  100% Media obţinută la licenţă 

Ştiinţe Economice şi Admin. 
Afacerilor  

Media examenului de bacalaureat. 
Admistrarea afacerilor (în limba 

engleza)*  
*test eliminatoriu de limba engleză. 

(Nu e necesar pt. candidaţii care 
au atestat de competenţă 

a) Politici şi strategii de marketing, 
Administrarea afacerilor în 
turism, Management şi strategii 
de afaceri, Relaţii economice 
internaţionale, Management 
financiar-bancar, Politici 
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lingvistică eliberat de instituţii 
recunoscute de MECTS.  

contabile, audit şi control de 
gestiune, Sisteme informatice 
integrate pentru afaceri 

Examen scris din tematica afişată pe 
site-ul facultăţii 
(http://econ.unitbv.ro) : po ndere 
50% din media finală; 

        - Media examen licenţă : 
pondere 50% din media finală  

b) Audit Intern  
Comisia numită la nivel de facultate 

analizează dosarul de înscriere şi 
stabileşte rezultatul: ADMIS / 
RESPINS. 

Criteriile analizei sunt:   
- rezultatele obţinute în programul de 

licenţă parcurs; 
- motivaţia de a urma acest program 

de masterat (rezultată din 
scrisoarea de intenţie).  

c) Managementul afacerilor 
Analiza dosarului şi interviu 
După interviu, comisia numită la 

nivel de facultate stabileşte 
rezultatul: ADMIS / RESPINS. 
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Criteriile:   
- rezultatele obţinute în programul de 

licenţă parcurs;  
- experienţa profesională, activitatea 

desfăşurată; 
- motivaţia de a urma acest program 

de masterat  

Medicină  

Medicina  
Concurs pe baza de examen scris: 
* Test grila cu pondere 80% din 

media finala de admitere, la 
alegere,  Biologie cl.a XI-a sau  
Chimie organica cl.a XI-a si a 
XII-a  

* Media la bacalaureat cu pondere 
20% din media finala de 
admitere 

 Asistenta medicala generala, Balneo-
fiziokinetoterapie si recuperare  

Concurs pe baza de examen scris: 
* Test grila cu pondere 30% din 

media finala de admitere,  
Biologie cl.a XI-a  

* Media la bacalaureat cu pondere 
70% din media finala de 

Managementul strategiilor preventive 
si politici sanitare, 
Managementul infecţiilor 
nosocomiale  

Concurs pe baza de dosar: 
100 % media examenului de licenţa; * 
* la medii egale departajarea se face 

pe baza probei de verificare a 
cunoştinţelor  

Managementul si strategiile 
îngrijirilor paliative  

Concurs pe baza de dosar: 
80 % media examenului de licenţa; 
20% interviu 
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admitere 

Muzică  

Licenţă ZI- Pedagogie muzicală  
Etapa I  – eliminatorie: proba practică 

pentru testarea capacităţilor 
artistice notată cu admis/respins  

Etapa a II-a: -  probă orală 
- Solfegiu unic la prima vedere – 

pondere 60 % 
- Teoria muzicii - pondere 30 % 
- Procent medie bacalaureat 10 %  
Licenţă ZI Interpretare muzicală –

instrumente  
Etapa I  – eliminatorie: proba practică 

pentru testarea capacităţilor 
artistice notată cu admis/respins  

Etapa a II-a: – probă orală 
 - Proba de interpretare instrumentală  

(recital instrumental) – 60 % 
 - Probă de tehnică instrumentală şi  

Citire la  prima vedere (30 %) 
 - Procent medie bacalaureat 10 % 

1) Tehnica şi arta muzicală din sec. 
XX – 120 credite/4 sem. – 
cursuri de zi  

Admitere pe bază de dosar. 
Clasificarea se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor de 
licenţă  

2) Stil şi performanţă în interpretarea 
instrumentală şi vocală 

Recital instrumental – probă practică 
Interviu  
3) Meloterapie 
Admitere pe bază de dosar. 

Clasificarea se face în ordinea 
descrescătoare a mediilor de 
licenţă.  
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Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei  

concurs pe bază de dosar în ordinea 
descrescătoare a mediei obţinute 
la examenul de bacalaureat. 

La medii egale, departajarea se face în 
funcţie de nota obţinută la 
examenul de bacalaureat la proba 
limba şi literatura română  

75% - probă scrisă cu tematică ce se 
va comunica pe site-ul facultăţii 

25% - media examenului de licenţă. 
 La medii egale, departajarea se face 

în funcţie de media la examenul 
de licenţă  

Educaţiei Fizică şi Sporturi 
Montane  

Etapa I  – eliminatorie: proba practică 
pentru testarea capacităţilor 
sportive notată cu admis/respins 
la  Educaţie fizică şi sportivă, 
Sport şi performanţă motrică 

Etapa II  
40%- media bacalaureat  
60%- proba sportivă la alegere 

(Educaţie fizică şi sportivă, Sport 
şi performanţă motrică) sau  

60% Proba test grilă din biologie cl.a-
IX-a) la kinetoterapie şi 
motricitate specială  

La toate programele vizita medicală e 
obligatorie  

100%- media de absolvire a 
examenului de licenţă  

Sociologie şi Comunicare  Media generală de admitere se 
calculează ca medie ponderată a 

Media generală de admitere se 
calculează ca medie aritmetică a 
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notelor obţinute la examenul de 
bacalaureat la următoarele două 
probe: 

60% nota probei scrise la Limba şi 
literatura română 

40% nota probei scrise la una dintre 
disciplinele (la alegerea 
candidaţilor): Matematică, 
Sociologie, Psihologie, 
Economie, Filosofie, Istorie, 
Logică şi argumentare.  

următoarelor două probe:  
50% media de la examenul de licenţă 
 50% probă orală pentru testarea 

cunoştinţelor şi a capacităţilor 
cognitive  

       Preşedinte Senat, 

Prof.univ.dr. Emil STOICA   
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Taxe de înscriere la examenul de admitere pentru anul universitar 2012-2013  

Facultatea 2011/2012 2012/2013 Observaţii 

Inginerie Mecanică  100 lei  100 lei  Licenţă zi  

80 lei  80 lei  Masterat (zi + FR)  

Inginerie Tehnologică şi Management Industrial  70 lei  70 lei  Licenţă zi +ID+Masterat  

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor  70 lei  50 lei  Licenţă zi +Masterat  

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor  80 lei  80 lei  Licenţă zi +FR+Masterat  

Silvicultură şi Exploatări Forestiere  50 lei  50 lei  Licenţă zi +Masterat  

80 lei  80 lei  Licenţă ID  

Ingineria Lemnului  70 lei  70 lei  Licenţă zi +FR+Masterat  

Construcţii  80 lei  80 lei  Licenţă zi +Masterat  

Alimentaţie şi Turism  90 lei  90 lei  Licenţă zi +Masterat  

Design de Produs şi Mediu  70 lei  70 lei  Licenţă zi +Masterat  

Matematică şi Informatică  100 lei  100 lei  Licenţă zi +ID+Masterat  
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Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor  80 lei  80 lei  Licenţă zi +ID  

90 lei  90 lei  Masterat  

Litere  100 lei  100 lei  Licenţă zi +ID+Masterat  

Drept  100 lei  100 lei  Licenţă zi +FR+Masterat  

Medicină  150 lei  150 lei  Licenţă zi: Medicină  

100 lei  100 lei  Licenţă zi: AM, BFT şi Masterat  

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  100 lei  100 lei  Licenţă zi +ID+Masterat  

Educaţie Fizică şi Sporturi Montane  90 lei  90 lei  Licenţă zi +FR+Masterat  

Muzică  110 lei  110 lei  Licenţă zi +Masterat  zi+ID  

Sociologie şi Comunicare  100 lei  100 lei  Licenţă zi +Masterat  

                 Preşedinte Senat, 

 Prof.univ.dr. Emil STOICA 
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Taxe şcolarizare – an universitar 2012-2013 

Facultatea Valoarea 
2011-2012 

Valoarea 
2012-2013 Observaţii 

Inginerie Mecanică  2.800 RON  2.800 RON  Licenţă zi, FR şi masterat  

Inginerie Tehnologică şi 
Management Industrial  

2.000 RON  2.000 RON  Licenţă zi, ID  

1.000 RON/sem  1.000 RON/sem  Masterat  

Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor  

1.400 RON  1.400 RON  Licenţă, master  

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 
Calculatoarelor  2.400 RON  2.400 RON  Licenţă zi, FR şi Masterat  

Silvicultură şi Exploatări 
Forestiere  

1.400 RON  2.000 RON  Licenţă zi şi Masterat: Silvicultură + 
Exploatări forestiere + Cinegetică 

2.500 RON  2.500 RON  Licenţa zi Cadastru  

2.000 RON  2.000 RON  Licenţă ID (Cinegetică)  

Ingineria Lemnului  2.000 RON  2.000 RON  Licenţă zi, şi Masterat  
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2.400 RON  2.400 RON  Licenţă FR  

Construcţii  2.000 RON  2.000 RON  Licenţă zi şi  Masterat  

Alimentaţie şi Turism  2.200 RON  2.200 RON  Licenţă zi şi Masterat  

Design de Produs şi Mediu  2.000 RON  2.000 RON  Licenţă zi  

1.500 RON  1.500 RON  Masterat  

4.000 RON  4.000 RON  

Masterat Design de produs pentru 
dezvoltare durabilă şi protecţia mediului,  
filiera Design şi Managementul  
Sistemelor Frigorifice  şi Criogenice 

Matematică şi Informatică  2.000 RON  2.000 RON  Licenţă zi, ID  

2.200 RON  2.200 RON  Masterat  

Ştiinţe Economice şi  
Administrarea Afacerilor 

2.400 RON  2.500 RON  Licenţă  zi şi ID  

3.000 RON  3.000 RON  Masterat  

4.000 RON  4.000 RON  Masterat Managementul Afacerilor;  
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Litere  2.400 RON  2.400 RON  Licenţă zi, ID şi masterat  

Drept  2.500 RON  2.500 RON  Licenţă zi , FR şi masterat  

Medicină  4.500 RON  4.500 RON  Licenţă zi - Medicină  

1.500 RON  1.500 RON  Masterat /semestru  

3.500 RON  3.500 RON  Licenţă zi (Asistenţă medicală generală)  

Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei  2.500 RON  2.600 RON  Licenţă zi, ID şi masterat  

Educaţiei Fizică şi Sporturi 
Montane  

2.500 RON  2.800 RON  Licenţă zi  

2.300 RON  2.500 RON  Licenţă FR   

2.800 RON  3.000 RON  Masterat  

Muzică  
5.000 RON  5.000 RON  

Licenţă:  interpr. muzicală- instrumente  
şi canto, Masterat: Stil şi performanţă în  
interpr. instrumentală şi vocală 

2.000 RON  2.000 RON  
Licenţă – Pedagogie muzicală şi  
Masterat: Tehnica şi Arta Muzicală a 

Sec. XX  
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3.500 RON  3.000 RON  Masterat: Meloterapie (ID)             

Sociologie şi Comunicare  2.500 RON  2.500 RON  Licenţă zi şi masterat  
 

 

         Preşedinte Senat, 

              Prof.univ.dr. Emil STOICA 
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