Acte necesare la dosar:
Pentru absolvenţii de liceu:
A1.1.a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original. Adeverința care
înlocuiește diploma de bacalaureat, doar pentru candidații care au susținut examenul de bacalaureat în
2022.
b) Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat în cazul cetățenilor români care au absolvit în
străinătate, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED);
c) Atestatul de recunoaștere a diplomei de bacalaureat în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, eliberat de
către CNRED;
1.2. Trei fotografii tip buletin de identitate.
Plus actele ce au fost încărcate în aplicația de admitere:
1.3.Certificatul de naştere (copie+original pentru certificarea conformității)
1.4. Cartea de identitate (copie+original pentru certificarea conformității)
1.5. Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este
apt din punct de vedere medical.
1.6. Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele
din certificatul de naştere.
1.7. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această
situație
B. Pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua facultate:
Actele de la punctele 1.1- 1.7 (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie
legalizată, originalul rămânând la prima facultate), în plus: 1.9. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student.
C. Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior :
Actele de la punctele 1.1 – 1.7, în plus: 1. Diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original,
însoţită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă sau adeverință pentru promoția curentă
D. Candidaţii care au fost scutiţi de taxe de înscriere:
Vor prezenta în plus unul din următoarele acte încărcate in aplicatia de admitere:
1.10. Certificat de deces - pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
1.11. Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în

această situație
1.12. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic sau cadru didactic auxiliar
aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România
1.13. Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din
Brașov
1.14. Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității
E. Contractul de admitere si fișa candidatului
* Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății
diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste
documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de
candidat.

