
 

FACULTATEA  .......................................FACULTATEA  .......................................FACULTATEA  .......................................FACULTATEA  .......................................    

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIEREFIŞĂ DE ÎNSCRIERE    
la concursul de admitere la concursul de admitere la concursul de admitere la concursul de admitere     în în în în     învăînvăînvăînvățământul țământul țământul țământul     universitar de licenuniversitar de licenuniversitar de licenuniversitar de licență (ciclul I de studii universitare)ță (ciclul I de studii universitare)ță (ciclul I de studii universitare)ță (ciclul I de studii universitare)    pe pe pe pe locurile locurile locurile locurile 

subvensubvensubvensubvenționate de la buget din sesiunea    ...........................   2019ționate de la buget din sesiunea    ...........................   2019ționate de la buget din sesiunea    ...........................   2019ționate de la buget din sesiunea    ...........................   2019    
(fişă  valabilă pentru candidaţii la toate specializările inginereşti)(fişă  valabilă pentru candidaţii la toate specializările inginereşti)(fişă  valabilă pentru candidaţii la toate specializările inginereşti)(fişă  valabilă pentru candidaţii la toate specializările inginereşti)    

ADMITERE PE BAZĂ DE DOSARADMITERE PE BAZĂ DE DOSARADMITERE PE BAZĂ DE DOSARADMITERE PE BAZĂ DE DOSAR    
 
1.  Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala prenumelui tatălui) ............................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.  Cod numeric personal               

3.   Sexul ………………………………..  

4. Naţionalitatea ……………………….  

5. Data naşterii: ziua ……….. luna …………………….. anul ……………….. 

6. Locul naşterii: localitatea ………………………………… judeţul/sectorul …………………. 

7. Carte identitate: seria ………… nr. ……………  eliberată de .…………  la data de ……… 

8. Domiciliul stabil: localitatea ………………………….  judeţul/sectorul . ………………….. cod poştal …………. str. 

………………………………. nr. . . . . bl. . . . .. sc. . . . . et. …... ap. ……. telefon …………………………………    e-mail    

...................................................................... 

9. Liceul absolvit ……………………….... din localitatea ……….......................……………….. secţia absolvită  

…………………………………………..anul absolvirii ……..............……… 

10. Am mai absolvit facultatea  ( după caz) …………………………………………….............………….. 

din ………………………………………………………………… în anul ……………………... 

11. Am fost exmatriculat din facultatea  ( după caz) …………………….din ....................... … în anul ......… 

12. Sunt student la facultatea ( după caz) ………………………………………………...................…………. 

din …………………………………………………............……în anul de studii………...…………….. 

13. Numele și prenumele părinților sau a suținătorilor legali 

Tata: ……………………….....……  Mama: ……………………………..  

11.Adresa părinților sau a suținătorilor legali 
……................................................................................................................................................................................. 

14. Certificat de competenta lingvistica: tipul...................................................... limba................................ 
15. Nr chitanţei de plată a taxei de înscriere: ...……………  sau, după caz, înscriere ONLINE........… 
16. Limbi străine cunoscute la nivel: 1 – incepator,    2 – mediu,    3 – avansat 

Engleză ......          Franceză ......              Germană ...... 
Spaniolă ......                         Rusă ......                Italiană ...... 

17. MEDIA GENERALĂ A EXAMEDIA GENERALĂ A EXAMEDIA GENERALĂ A EXAMEDIA GENERALĂ A EXAMENULUI DE  BACALAURMENULUI DE  BACALAURMENULUI DE  BACALAURMENULUI DE  BACALAUREAT EAT EAT EAT ………………..   
 

18. A. Optez ca la calculul mediei de admitere să-mi fie luată în considerare nota de la: 
Matematică/Fizică/Informatica/Chimie/Economie Matematică/Fizică/Informatica/Chimie/Economie Matematică/Fizică/Informatica/Chimie/Economie Matematică/Fizică/Informatica/Chimie/Economie obținută la examenul de bacalaureat(la alegere, se taie 
ce nu corespunde), notă care este ............................................................ 
B. Optez ca la calculul mediei de admitere să-mi fie luată în considerare doardoardoardoar    media generalămedia generalămedia generalămedia generală        a a a a 
EEEExamenului de  xamenului de  xamenului de  xamenului de  BBBBacalaureatacalaureatacalaureatacalaureat. 

19.19.19.19. Subsemnatul, declar Subsemnatul, declar Subsemnatul, declar Subsemnatul, declar     cele cele cele cele     dededede        mai mai mai mai     sus sus sus sus     pepepepe        propria răspunderepropria răspunderepropria răspunderepropria răspundere. În continuare, menționez opțiunile de bază 
şi optiunile  complementare privind concursul de admitere. Am luat la Am luat la Am luat la Am luat la     cunocunocunocunoștință că ștință că ștință că ștință că     în UTCB în UTCB în UTCB în UTCB     pot depune pot depune pot depune pot depune 
un singur dosar, cu opţiuni de redistribuire. un singur dosar, cu opţiuni de redistribuire. un singur dosar, cu opţiuni de redistribuire. un singur dosar, cu opţiuni de redistribuire.     

    
    
    



 

OPŢIUNI PENTRU DOMENIU ŞI SPECIALIZAREOPŢIUNI PENTRU DOMENIU ŞI SPECIALIZAREOPŢIUNI PENTRU DOMENIU ŞI SPECIALIZAREOPŢIUNI PENTRU DOMENIU ŞI SPECIALIZARE    
DomDomDomDomeniul de studii eniul de studii eniul de studii eniul de studii 
universitare de universitare de universitare de universitare de licenlicenlicenlicențățățăță    

Programul de studii universitare de Programul de studii universitare de Programul de studii universitare de Programul de studii universitare de 
licenlicenlicenlicențățățăță    

FacultateaFacultateaFacultateaFacultatea    Loc cu Loc cu Loc cu Loc cu 
finantare finantare finantare finantare 

de la bugetde la bugetde la bugetde la buget    

Loc cu Loc cu Loc cu Loc cu 
taxataxataxataxa    

Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie civilă Inginerie civilă     

Construcții civile, industriale și agricole ConstrucConstrucConstrucConstrucții ții ții ții 
Civile, Industriale Civile, Industriale Civile, Industriale Civile, Industriale 

și Agricoleși Agricoleși Agricoleși Agricole    

  

Inginerie urbană și dezvoltare regională   

Inginerie civilă (Engl) Inginerie în Inginerie în Inginerie în Inginerie în 
Limbi StrăineLimbi StrăineLimbi StrăineLimbi Străine    

  
Inginerie civilă (Fr)      
Amenajări și construcții hidrotehnice 

HidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnică    
  

Inginerie sanitară și protecția mediului   

Căi ferate, drumuri și poduri 
Căi Ferate Căi Ferate Căi Ferate Căi Ferate 
Drumuri Drumuri Drumuri Drumuri și și și și 

PoduriPoduriPoduriPoduri    

  

IngineriaIngineriaIngineriaIngineria        instalainstalainstalainstalațiilorțiilorțiilorțiilor    Instalații pentru construcții 

Inginerie a Inginerie a Inginerie a Inginerie a 
InstalaInstalaInstalaInstalațiilorțiilorțiilorțiilor    

  
Instalații pentru construcții (Fr)   
Instalații și echipamente pentru 
protecția atmosferei 

  

Ingineria mediuluiIngineria mediuluiIngineria mediuluiIngineria mediului    Ingineria mediului 
HidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnicăHidrotehnică    

  
Ingineria sistemelorIngineria sistemelorIngineria sistemelorIngineria sistemelor    Automatică și informatică aplicată   

Inginerie geodezicăInginerie geodezicăInginerie geodezicăInginerie geodezică    
Măsurători terestre și cadastru 

GeodezieGeodezieGeodezieGeodezie    
  

Cadastru și managementul 
proprietăților    

  

Inginerie mecanicăInginerie mecanicăInginerie mecanicăInginerie mecanică    Utilaje tehnologice pentru construcții 
Utilaj TehnologicUtilaj TehnologicUtilaj TehnologicUtilaj Tehnologic    

  
Mecatronică Mecatronică Mecatronică Mecatronică și roboticăși roboticăși roboticăși robotică    Mecatronică   

Inginerie Inginerie Inginerie Inginerie și și și și 
ManagementManagementManagementManagement    

Inginerie și management în construcții 
ConstrucConstrucConstrucConstrucții ții ții ții 

Civile, Civile, Civile, Civile, Industriale Industriale Industriale Industriale 
și Agricoleși Agricoleși Agricoleși Agricole    

  

    

Obs. Taxa anuală de studiu se stabileObs. Taxa anuală de studiu se stabileObs. Taxa anuală de studiu se stabileObs. Taxa anuală de studiu se stabilește de Senatul UTCB. ște de Senatul UTCB. ște de Senatul UTCB. ște de Senatul UTCB.     
 

Prin prezenta se certifică depunerea actelor necesare înscrierii candidatului la examenul de admitere. 
Retragerea acestora se face pe baza actului de identitate al candidatului.  
 

Candidatul a depus Diploma de bacalaureat in ORIGINAL / Copie legalizata / Copie insotita pt verificare de 
original;   Adeverinţa de absolvire in ORIGINAL  /  copie legalizată / copie insotita pt verificare de original  (Obs.   
Se va tăia  ce nu corespunde) 
 

• Acordul candidatului de prelucrare a datelor cu caracter pesonal. 
Notă:  Notă:  Notă:  Notă:  Am luat la cunoștință că Universitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de ConstrucUniversitatea Tehnică de Construcții Bucureștiții Bucureștiții Bucureștiții București colectează și prelucrează datele cu caracter 
personal ale persoanelor fizice care doresc să se înscrie la studii universitare în cadrul Universității, sau care sunt admise la studii 
universitare în cadrul Universității și asigură drepturile persoanelor vizate conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 cu 
modificările si completările ulterioare din legislația națională. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru studenți este afișată public la secretariatele din cadrul Universității. Informații detaliate și actualizate referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universității pot fi găsite si pe site-ul:  www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția 
datelor personale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-
ul:  www.utcb.ro.    

    
    
Candidat:Candidat:Candidat:Candidat:                                    Data  . . . . . . . . . . . . . . .Data  . . . . . . . . . . . . . . .Data  . . . . . . . . . . . . . . .Data  . . . . . . . . . . . . . . .                    Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
    
    
 

VERIFICARE SECRETARIAT         Semnătura       . . . . . . ............ . . . . . . 
 


