
 

 

 
  

ADMITERE 2019 
Acte necesare înscrierii și procedura de înscriere pentru românii de 

pretutindeni 
Ciclul I – LICENȚĂ 

 

Admiterea în Universitatea Tehnică de Construcții București se realizează în baza 
numărului de locuri repartizate la prin adresa MEN  

 (12 locuri  fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și  
6 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă) 

 
Sunt eligibili pentru înscriere la concurs românii de pretutindeni care au absolvit 

programe de studii ale liceelor  acreditate.  
 
Verificarea diplomelor de licență prezentate de românii de pretutindeni se face după cum 
urmează:  
 

 pentru absolvenții din Republica Moldova, programele de studii și diplomele pot fi 
verificate accesând pagina de web: http://www.anacip.md,  

 pentru celelalte țări diplomele de licență pot fi accesate site-urile: http://www.enic-
naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi 
Recognised higher education institutions, respectiv 
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde 
există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actele necesare înscrierii sunt: 
 

1. Cerere-formular de înscriere UTCB și Anexa UTCB 
2. Copia certificatului de naștere 
3. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă în original sau copie legalizata în România  
4. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii 

pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini 
5. Copia certificatului de căsătorie, după caz 
6. Copia actului de identitate  
7. 4 fotografii 
8. Dosar plic 

 
Înscrierea se face la adresa de e-mail: admitere@utcb.ro , prin poștă și într-un singur 
punct - la Secretariat Rectorat UTCB, iar informațiile suplimentare se pot obține la 
adresele de e-mail: admitere@utcb.ro , secretariat@utcb.ro precum si la secretariatele 
facultăților. 
 
Admiterea se face în aceleași condiții ca pentru studenții români, după următorul 
calendar pentru sesiunea iulie 2019: 
 
Inscriere: 12 – 20 iulie 2019 , între orele 900 - 1700 

 
Sâmbătă 20 iulie, intre orele 900 - 1300 , Duminica nu se fac inscrieri 
 
Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2019 
 
În măsura în care locurile alocate de MEN nu sunt completate în sesiunea iulie 2019 se 
va organiza examen de admitere pentru locurile rămase vacante în sesiunea  septembrie 
2019 după următorul calendar: 
 
 
Inscriere: 5 – 13 septembrie 2019 

 
Duminica nu se fac inscrieri 
 
Afișarea rezultatelor: 13 septembrie 2019 
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