
ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE GEODEZIE 

ANUL II LICENȚĂ 

Pentru vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, semnarea 

fișelor de înmatriculare, a contractelor de studii cu taxă și a actului adițional la 

contractul de studii (unde este cazul), studenții înmatriculați în anul 2, 

specializarea Măsurători terestre și cadastru, sunt invitați la secretariatul  

Facultății de Geodezie, după următorul program:   

 

• ANUL II, GRUPA 1 SPEC. M.T.C   -  03 Noiembrie 2020 – 900 – 1200 

 

• ANUL II, GRUPA 2 SPEC. M.T.C   - 03 Noiembrie 2020 – 1200 – 1500 

Studenții care nu pot veni personal să ridice actele de identitate academică trebuie să ceară prin e-mail secretariatelor contractul de 

școlarizare și fișa de înscriere completate pe care le semnează olograf și trimite prin serviciul de transport documente de la FAN Courier 

care este gratuit. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți documentele 

semnate la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB  și să specifici 

că plata se face la destinatar. Pentru ridicarea de către o altă persoană a actelor de identitate academică în plicul în care se află 

contractul de școlarizare și fișa de înscriere trebuie să se afle și o împuternicire pentru acea persoană în care să fie menționate toate 

datele din buletinele amândurora. 

 

ACCESUL ESTE PERMIS PE RÂND ÎN FACULTATE, CU 

OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE 

https://www.selfawb.ro/


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE GEODEZIE 

ANUL III LICENȚĂ 

Pentru vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, semnarea 

fișelor de înmatriculare, a contractelor de studii cu taxă și a actului adițional la 

contractul de studii (unde este cazul), studenții înmatriculați în anul 3, 

specializarea Măsurători terestre și cadastru, sunt invitați la secretariatul  

Facultății de Geodezie, după următorul program:   

 

• ANUL III, GRUPA 1 SPEC. M.T.C   -  04 Noiembrie 2020  – 900 – 1200 

 

• ANUL III, GRUPA 2 SPEC. M.T.C   - 04 Noiembrie 2020 – 1200 – 1500 

 

Studenții care nu pot veni personal să ridice actele de identitate academică trebuie să ceară prin e-mail secretariatelor contractul de 

școlarizare și fișa de înscriere completate pe care le semnează olograf și trimite prin serviciul de transport documente de la FAN 

Courier care este gratuit. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți 

documentele semnate la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat 

UTCB  și să specifici că plata se face la destinatar. Pentru ridicarea de către o altă persoană a actelor de identitate academică în plicul 

în care se află contractul de școlarizare și fișa de înscriere trebuie să se afle și o împuternicire pentru acea persoană în care să fie 

menționate toate datele din buletinele amândurora. 

ACCESUL ESTE PERMIS PE RÂND ÎN FACULTATE, CU 

OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE 

https://www.selfawb.ro/


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE GEODEZIE 

ANUL IV LICENȚĂ MTC 

Pentru vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, semnarea 

fișelor de înmatriculare, a contractelor de studii cu taxă și a actului adițional la 

contractul de studii (unde este cazul), studenții înmatriculați în anul 4, 

specializarea Măsurători terestre și cadastru, sunt invitați la secretariatul  

Facultății de Geodezie, după următorul program:   

 

• ANUL IV, SPEC. M.T.C   -  05 Noiembrie 2020  – 900 – 1200 

 
Studenții care nu pot veni personal să ridice actele de identitate academică trebuie să ceară prin e-mail secretariatelor contractul de 

școlarizare și fișa de înscriere completate pe care le semnează olograf și trimite prin serviciul de transport documente de la FAN 

Courier care este gratuit. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți 

documentele semnate la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat 

UTCB  și să specifici că plata se face la destinatar. Pentru ridicarea de către o altă persoană a actelor de identitate academică în plicul 

în care se află contractul de școlarizare și fișa de înscriere trebuie să se afle și o împuternicire pentru acea persoană în care să fie 

menționate toate datele din buletinele amândurora. 

 

ACCESUL ESTE PERMIS PE RÂND ÎN FACULTATE, CU 

OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE 

https://www.selfawb.ro/


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE GEODEZIE 

ANUL IV LICENȚĂ CMP 

Pentru vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, semnarea 

fișelor de înmatriculare, a contractelor de studii cu taxă și a actului adițional la 

contractul de studii (unde este cazul), studenții înmatriculați în anul 4, 

specializarea Cadastru și managementul proprietăților, sunt invitați la secretariatul  

Facultății de Geodezie, după următorul program:   

 

• ANUL IV, SPEC. C.M.P   -  05 Noiembrie 2020  – 1200 – 1500 

 
Studenții care nu pot veni personal să ridice actele de identitate academică trebuie să ceară prin e-mail secretariatelor contractul de 

școlarizare și fișa de înscriere completate pe care le semnează olograf și trimite prin serviciul de transport documente de la FAN 

Courier care este gratuit. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți 

documentele semnate la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat 

UTCB  și să specifici că plata se face la destinatar. Pentru ridicarea de către o altă persoană a actelor de identitate academică în plicul 

în care se află contractul de școlarizare și fișa de înscriere trebuie să se afle și o împuternicire pentru acea persoană în care să fie 

menționate toate datele din buletinele amândurora. 

 

ACCESUL ESTE PERMIS PE RÂND ÎN FACULTATE, CU 

OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE 

 

https://www.selfawb.ro/


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE GEODEZIE 

ANUL II MASTER 

Pentru vizarea carnetelor de student și a legitimațiilor de transport, semnarea 

fișelor de înmatriculare, a contractelor de studii cu taxă și a actului adițional la 

contractul de studii (unde este cazul), studenții înmatriculați în anul 2, 

specializarea Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă, sunt invitați la 

secretariatul Facultății de Geodezie, după următorul program:   

 

• ANUL II, spec. Planificare spațială și GIS pentru dezvoltare durabilă  

 

 05 Noiembrie 2020  – 1500 – 1800 

Studenții care nu pot veni personal să ridice actele de identitate academică trebuie să ceară prin e-mail secretariatelor contractul de 

școlarizare și fișa de înscriere completate pe care le semnează olograf și trimite prin serviciul de transport documente de la FAN Courier 

care este gratuit. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe https://www.selfawb.ro/ îți faci cont, chemi curierul și trimiți documentele 

semnate la adresa Bulevardul Lacul Tei 122-124, destinatar Universitatea Tehnică de Construcții București – Rectorat UTCB  și să specifici 

că plata se face la destinatar. Pentru ridicarea de către o altă persoană a actelor de identitate academică în plicul în care se află 

contractul de școlarizare și fișa de înscriere trebuie să se afle și o împuternicire pentru acea persoană în care să fie menționate toate 

datele din buletinele amândurora. 

 

ACCESUL ESTE PERMIS PE RÂND ÎN FACULTATE, CU 

OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE 

https://www.selfawb.ro/

