
 

ANEXA 1 
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
COLEGIUL DE STUDII TERŢIARE NONUNIVERSITARE 

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere la studii de învăţământ terţiar nonuniversitar 

 

 
 

1. Numele şi prenumele candidatului (cu iniţiala tatălui) 
 
 
 

2.   Cod numeric personal 
 
 
 
 
3.   Data și locul naşterii: ................................................................................................... 

 

4.   Date de contact: număr de telefon .............................., e-mail …………….…………..……… 
 

5.   Domiciliul stabil: localitatea ..............................................., cod postal ..................., 
strada .................................................................., nr. ............., bloc ............., sc. ............, 
etaj. ......., ap. ............, judeţul ..................................................... 

 

6.   Am absolvit liceul ……………………….……………………. în anul şcolar …………….........., cu 
media....... 

 

7.   Am luat la cunoştinţă faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a 
mediilor şi după opţiunile candidaţilor, în ordinea cerută de aceştia prin fişa de 
înscriere la concurs, pentru programele de concurs, conform Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la CTN-UTCB. De asemenea, 
cunosc faptul că neînmatricularea mea în anul I, în perioada stabilită de comisia 

de admitere, atrage după sine pierderea calităţii de admis și disponibilizarea locului 

ocupat. 
 
8.   Candidez pentru următoarele programe de studii: 

 
Calificarea profesională Ordinea opțiunilor 

 

Analist-programator  
Tehnician echipamente de calcul  
Tehnician electronist echipamente de 
automatizare 

 
    Se trec cifre arabe de la 1 la 3 în ordinea opțiunilor, în căsuțele 

corespunzătoare locurilor pe care candidatul dorește să le ocupe. 
Dacă un candidat optează pentru o singură specializare, acesta va trece 

câte o linie în celelalte căsuțe. 
 



 

Declar pe propria răspundere că datele de mai sus sunt corecte. 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin fișa de înscriere să fie 
utilizate și prelucrate de către Universitatea Tehnică de Construcții București, în 
conformitate cu prevederile legii 677/2001 privind protecția datelor cu caracter 
personal și Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), în scopul 
gestionării activității de management universitar. 

 
           Data,           Semnătura candidatului, 
.............................                                                                             ....................................... 

 
 


