INSTRUCȚIUNI PRIVIND RESTITUIREA TAXELOR DE ÎNSCRIERE/
ȘCOLARIZARE
RESTITUIRI TAXE DE ÎNSCRIERE
Candidații care au achitat taxa de ÎNSCRIERE, dar nu au trimis dosarele spre procesare sau
care au achitat de mai multe ori taxa pentru același dosar sau care au achitat taxa de
înscriere deși erau scutiți, pot solicita restituirea acesteia, până la data de 29.11.2021, prin
trimiterea DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN PLATFORMA DE ADMITERE, pe
adresa de email

restituiri-taxe@unitbv.ro, a următoarelor documente:

1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici
2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată cu
OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a
efectuat online prin platforma de admitere)
3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei
4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei
Atenție, pentru orice dosar trimis spre procesare (validat sau invalidat) taxa de înscriere nu se
restituie, conform art.6 din contractul de înscriere (CONTRACT PRIVIND PROCEDURA DE
ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIA CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 2021 ŞI ÎNMATRICULAREA
CANDIDAȚILOR ADMIŞI).

RESTITUIRI PRIMA TRANȘĂ DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE
A. RETRAGERE CANDIDAT
Cererile de restituire ca urmare a retragerii candidatului pot fi formulate până la data de 29
iulie 2021, ora 13:00 (pentru Facultatea de Medicină termenul este 31 iulie 2021, ora
13:00), conform art. 15 din contract.
Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN
PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele
documente:
1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici
2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată
cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a
efectuat online prin platforma de admitere)
3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei
4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei
Atenție, conform Art. 9. din contract, “Dacă un candidat admis pe locurile cu taxă solicită în
scris retragerea dosarului după data de 29 iulie 2021, 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”
Pentru Facultatea de Medicină termenul este 31 iulie 2021, ora 13:00

B. SOLICITARE DE RESTITUIRE A PRIMEI TRANȘE DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE CA
URMARE A TRECERII DE PE LOC CU TAXĂ PE UN LOC BUGETAT (conform art. 12
coroborat cu art. 8 din contract)
Candidatul poate depune cerere până la data de 12 noiembrie 2021.
Cererile depuse până la data de 29 iulie 2021, ora 13:00, vor fi avizate de decani și vor fi
procesate în cursul lunii august 2021.
Cererile depuse după data de 29 iulie 2021, ora 13:00, vor fi procesate după data de
12.11.2021, când expiră termenul de depunere.
Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN
PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, următoarele
documente:
1. Cerere – conform modelului care se poate descărca de aici
2. Copie după ordinul de plată (OP) sau mandatul poștal, dacă taxa a fost achitată
cu OP sau mandat poștal în contul de Trezorerie (NUMAI dacă plata nu s-a
efectuat online prin platforma de admitere)
3. Copie după cartea de identitate a plătitorului taxei
4. Copie după extrasul de cont al plătitorului taxei

TRANSFER PRIMA TRANȘĂ DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE ÎNTRE
FACULTĂȚI
Candidatul care solicită acest lucru va trimite DE PE ADRESA DE EMAIL A CONTULUI DIN
PLATFORMA DE ADMITERE, pe adresa comisiei de admitere a facultății, cererea conform
modelului care se poate descărca de aici.
Cererea va fi avizată de către decanul facultății, cu confirmarea retragerii din concursul de
admitere de pe locul cu taxă precizat și transferul primei tranșe a taxei de școlarizare către
noua facultate.
Cererea scanată se retrimite pe adresa de email a candidatului cu mențiunea că acesta
trebuie să o încarce în platforma de admitere, la dovada de plată a primei tranșe a taxei de
școlarizare pentru noua facultate, în termenul prevăzut în contract pentru confirmarea
locului cu taxă.
Adrese email comisii de admitere:
Facultatea

Adresa de email a comisiei de
admitere

Facultatea de Inginerie mecanică

admitere-im@unitbv.ro

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

admitere-itmi@unitbv.ro

Facultatea de Știința și ingineria materialelor

admitere-sim@unitbv.ro

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

admitere-iesc@unitbv.ro

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

admitere-sef@unitbv.ro

Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

admitere-il@unitbv.ro

Facultatea de Construcții

admitere-ct@unitbv.ro

Facultatea de Alimentație și turism

admitere-at@unitbv.ro

Facultatea de Design de produs și mediu

admitere-dpm@unitbv.ro

Facultatea de Matematică și informatică

admitere-mi@unitbv.ro

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

admitere-seaa@unitbv.ro

Facultatea de Psihologie și științele educației

admitere-pse@unitbv.ro

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

admitere-efsm@unitbv.ro

Facultatea de Muzică

admitere-muz@unitbv.ro

Facultatea de Medicină

admitere-med@unitbv.ro

Facultatea de Litere

admitere-lit@unitbv.ro

Facultatea de Drept

admitere-dr@unitbv.ro

Facultatea de Sociologie și comunicare

admitere-sc@unitbv.ro
Comisia centrală de admitere pe universitate,
Președinte,
Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

