
 
ADMITERE 2018 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII ȘI PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 
ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

 
 

ACTE NECESARE   ÎNSCRIERII – CICLUL I - LICENȚĂ 
 

Rep. Moldova Albania  Bulgaria Croația Diaspora  Grecia 
Cerere-formular de 
înscriere UTCB și Anexa 
UTCB 

Cerere-formular de 
înscriere conform Anexei 2 

Cerere-formular de 
înscriere UTCB și Anexa 
UTCB 

Cerere-formular de 
înscriere UTCB și Anexa 
UTCB 

Cerere-formular de 
înscriere UTCB și Anexa 
UTCB 

Cerere-formular de 
înscriere UTCB și Anexa 
UTCB 

Copia certificatului de 
naștere 

Copia certificatului de 
naștere tradus în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia certificatului de 
naștere tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copia certificatului de 
naștere tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copia certificatului de 
naștere tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copia certificatului de 
naștere tradus în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia pașaportului, 
valabil cel puțin 6 luni de 
la începerea programului 
de studii pentru care 
optează candidatul- copie 
după primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la 
începerea programului de 
studii pentru care optează 
candidatul- copie după 
primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la 
începerea programului de 
studii pentru care optează 
candidatul- copie după 
primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la 
începerea programului de 
studii pentru care optează 
candidatul- copie după 
primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la 
începerea programului de 
studii pentru care optează 
candidatul- copie după 
primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil 
cel puțin 6 luni de la 
începerea programului de 
studii pentru care optează 
candidatul- copie după 
primele 3 pagini  

Copia certificatului de 
căsătorie, după caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, 
după caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, 
după caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, 
după caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, 
după caz 

 
 
 

- 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza 
voinței liber exprimate de 
asumare a identității 
culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza 
voinței liber exprimate de 
asumare a identității 
culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza 
voinței liber exprimate de 
asumare a identității 
culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza 
voinței liber exprimate de 
asumare a identității 
culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza 
voinței liber exprimate de 
asumare a identității 
culturale române, potrivit 
legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Copia diplomei de 
bacalaureat sau 
echivalentă sau, după caz 
adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) 
de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a 
învățământului liceal 

Copia diplomei de 
bacalaureat sau 
echivalentă Deftese 
Pjekurie sau, după caz 
adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) 
de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia diplomei de 
bacalaureat Diploma za 
Sredno Obrazovanie sau 
echivalentă sau, după caz 
adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) 
de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia diplomei de 
bacalaureat Svejdodzba o 
zavrsnom ispitu/ 
Svjedodzba(drzavnoj) o 
maturi/ Maturatna 
svedodzba/Svjedodzba 
ozaversenom srednjem 
obrazovanju sau 
echivalentă sau, după caz 
adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) 
de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia diplomei de 
bacalaureat sau 
echivalentă sau, după caz 
adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) 
de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal, inclusiv pentru 
ansolvenți ai școlilor care 
desfășoară, pe teritoriul 
României, activități de 
învățământ 
corespunzătoare unui 
sistem educațional din altă 
țară acreditat de 
A.R.A.C.I.P - tradusă în 
limba română sau  altă 
limbă de circulație 
internațională 

Copia diplomei de 
bacalaureat Apolytirion 
(Secondary School Leaving 
Certificate) sau echivalentă 
și a Panellinies Exetaseis 
inclusiv pentru ansolvenți 
ai școlilor care desfășoară, 
pe teritoriul României, 
activități de învățământ 
corespunzătoare unui 
sistem educațional din altă 
țară acreditat de 
A.R.A.C.I.P - tradusă în 
limba română sau  altă 
limbă de circulație 
internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru studiile liceale 
absolvite 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de 
învățământ absolvit – 
traduse în limba română 
sau altă limbă de circulație 
internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de 
învățământ absolvit – 
traduse în limba română 
sau altă limbă de circulație 
internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de 
învățământ absolvit – 
traduse în limba română 
sau altă limbă de circulație 
internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de 
învățământ absolvit – 
traduse în limba română 
sau altă limbă de circulație 
internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de 
învățământ absolvit – 
traduse în limba română 
sau altă limbă de circulație 
internațională 

  Dovada studierii limbii 
române emisă de o 
instituție de învățământ 
superior acreditată din 
Bulgaria  sau de misiunile 
diplomatice ale României 
în această țară, în cazul 
candidaților care nu au 
studiat liceul în România  

   

 

 



ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – CICLUL I - LICENȚĂ 
 

Israel Macedonia Serbia Ucraina Ungaria 
Cerere-formular de înscriere 
UTCB și Anexa UTCB 

Cerere-formular de înscriere 
conform Anexei 2 

Cerere-formular de înscriere 
conform Anexei 2 

Cerere-formular de înscriere 
conform Anexei 2 

Cerere-formular de înscriere 
UTCB și Anexa UTCB 

Copia certificatului de naștere 
tradus în limba română sau în 
altă limbă de circulație 
internațională 

Copia certificatului de naștere 
tradus în limba română sau în 
altă limbă de circulație 
internațională 

Copia certificatului de naștere 
tradus în limba română sau în 
altă limbă de circulație 
internațională 

Copia certificatului de naștere 
tradus în limba română sau în 
altă limbă de circulație 
internațională 

Copia certificatului de naștere 
tradus în limba română sau în 
altă limbă de circulație 
internațională 

Copia pașaportului, valabil cel 
puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul- 
copie după primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil cel 
puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul- 
copie după primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil cel 
puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul- 
copie după primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil cel 
puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul- 
copie după primele 3 pagini  

Copia pașaportului, valabil cel 
puțin 6 luni de la începerea 
programului de studii pentru 
care optează candidatul- 
copie după primele 3 pagini  

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, după 
caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, după 
caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, după 
caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, după 
caz 

Copia certificatului de 
căsătorie, tradus în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională, după 
caz 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza voinței 
liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, 
potrivit legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza voinței 
liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, 
potrivit legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza voinței 
liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, 
potrivit legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza voinței 
liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, 
potrivit legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Declarație pe proprie 
răspundere, pe baza voinței 
liber exprimate de asumare a 
identității culturale române, 
potrivit legislației în vigoare, 
conform Anexei 3 

Copia diplomei de bacalaureat 
Israil Te’Udat Bagrut/ 
Matriculation Certificate sau 
echivalentă sau, după caz 
adeverința (pentru absolvenții 
anului curent) de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia diplomei de bacalaureat 
sau echivalentă Svidetelstvo 
za zavreno sredno 
obrazovanie  sau, după caz 
adeverința (pentru absolvenții 
anului curent) de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copia diplomei de bacalaureat 
sau echivalentă Diploma/ 
Uverenje o polozenom 
maturskom ispitu/ Diploma o 
stecenom srednem 
obrazovanju/ Diploma o 
Zavrsenoj  Srednjoj Skoli  sau, 
după caz adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) de 
promovare a examenelor 
naționale de absolvire a 
învățământului liceal- tradusă 
în limba română sau  altă 
limbă de circulație 
internațională 

Copia diplomei de bacalaureat 
sau echivalentă Atestat sau, 
după caz adeverința (pentru 
absolvenții anului curent) de 
promovare a examenelor 
naționale de absolvire a 
învățământului liceal- tradusă 
în limba română sau  altă 
limbă de circulație 
internațională 

Copia diplomei de bacalaureat 
Gimnazium Errettsegi 
Bizonyitvany sau echivalentă 
sau, după caz adeverința 
(pentru absolvenții anului 
curent) de promovare a 
examenelor naționale de 
absolvire a învățământului 
liceal- tradusă în limba 
română sau  altă limbă de 
circulație internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

Copii ale foilor matricole 
pentru nivelul de învățământ 
absolvit – traduse în limba 
română sau altă limbă de 
circulație internațională 

  Dovada studierii limbii române 
emisă de o instituție de 
învățământ superior 
acreditată din Serbia sau de 
misiunile diplomatice ale 
României în această țară, în 
cazul candidaților care nu au 
studiat liceul în România  

 Dovada studierii limbii române 
emisă de o instituție de 
învățământ superior 
acreditată din Ungaria sau de 
misiunile diplomatice ale 
României în această țară, în 
cazul candidaților care nu au 
studiat liceul în România  

 

 

PROCEDURA DE  ÎNSCRIERE – CICLUL I - LICENȚĂ 
 

Rep. Moldova Albania  Bulgaria Croația Diaspora  Grecia 
Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Modalități de înscriere: 
- la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. 
Lacul Tei  nr.122-124, 
sector 2, București 
- Prin poștă – Bd. Lacul Tei 
nr.122-124, sector 
2,București 

Modalități de înscriere: 
Personal sau prin 
împuternicit la: 
-sediul misiuinilor 
diplomatice ale României 
din Albania; 
- sediul UTCB– Bd. Lacul 
Tei  nr.122-124, sector 2, 
București 

Modalități de înscriere: 
-  la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. 
Lacul Tei  nr.122-124, 
sector 2, București 
- Prin poștă – Bd. Lacul 
Tei nr.122-124, sector 
2,București 

Modalități de înscriere: 
-  la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. 
Lacul Tei  nr.122-124, 
sector 2, București 
- Prin poștă – Bd. Lacul 
Tei nr.122-124, sector 
2,București 

Modalități de înscriere: 
- la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- La sediul UTCB – Bd. 
Lacul Tei  nr.122-124, 
sector 2, București 
- Prin poștă – Bd. Lacul 
Tei nr.122-124, sector 2, 
București 
-La sediul misiunilor 
diplomatice ale României 
în străinătate 

Modalități de înscriere: 
-  la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. 
Lacul Tei  nr.122-124, 
sector 2, București 
- Prin poștă – Bd. Lacul 
Tei nr.122-124, sector 2, 
București 

 

mailto:admitere@utcb.ro
mailto:admitere@utcb.ro
mailto:admitere@utcb.ro
mailto:admitere@utcb.ro
mailto:admitere@utcb.ro


Israel Macedonia Serbia Ucraina Ungaria 
Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Perioada de înscriere:* 
09-17.07.2018 
 

Modalități de înscriere: 
- la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. Lacul 
Tei  nr.122-124, sector 2, 
București 
- Prin poștă – Bd. Lacul Tei 
nr.122-124, sector 2,București 

Modalități de înscriere: 
Personal sau prin împuternicit 
la: 
-sediul misiuinilor diplomatice 
ale României din Macedonia; 
- sediul UTCB– Bd. Lacul Tei  
nr.122-124, sector 2, București 

Modalități de înscriere: 
Personal sau prin împuternicit 
la: 
-sediul misiuinilor diplomatice 
ale României din Serbia; 
- sediul UTCB– Bd. Lacul Tei  
nr.122-124, sector 2, București 

Modalități de înscriere: 
Personal sau prin împuternicit 
la: 
-sediul misiuinilor diplomatice 
ale României din Ucraina; 
- sediul UTCB– Bd. Lacul Tei  
nr.122-124, sector 2, București 

Modalități de înscriere: 
- la adesa de e-mail: 
admitere@utcb.ro 
- la sediul UTCB – Bd. Lacul 
Tei  nr.122-124, sector 2, 
București 
- Prin poștă – Bd. Lacul Tei 
nr.122-124, sector 2,București 

 

NOTĂ:  În cazul în care,  în urma finalizării examenului de admitere – Sesiunea Iulie 2018-,  rămân locuri neocupate, se va 
organiza o a doua etapă a admiterii –  sesiunea Septembrie 2018. 
 

Alte precizări privind admiterea: 

1. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar (media de admitere= media de la examenul de bacalaureat; 
sau media de admitere=50 % media de la examenul de bacalaureat+50% nota obținută la bacalaureat la una din 
disciplinele: matematică, fizică, informatică, economie, chimie) , în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și 
în limita locurilor repartizate conform adresei MEN nr.9232/07.05.2018 (26 locuri fără plata taxei de școlarizare dar 
cu bursă și 35 locuri fără plata taxei de școlarizare dar fără bursă) și a opțiunilor candidaților. 

2. Fiecare candidat declarat eligibil va confirma un singur loc de studiu, transmițând la UTCB formularul din Anexa 4 
prin e-mail, până la data stabilită de Consiliul de Administrație pentru confirmarea locurilor după afișarea listelor cu 
candidații eligibili.  

3. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original. 

 

  

 

mailto:admitere@utcb.ro
mailto:admitere@utcb.ro

