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DRAGII NOȘTRI, 
 

HAIDEȚI  
SĂ CLĂDIM 

VIITORUL VOSTRU 
ÎMPREUNĂ! 

Platforma  admitereonline.utcb.ro este disponibilă 
pentru înscrierea online la  
Universitatea Tehnică de Construcții București. 

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru: 
 

￭ completarea  dosarului electronic 
￭ alegerea specializării care vi se 

potrivește 
 

ne puteți cotacta la numerele de telefon și/sau 
adresa de email puse la dispoziție pe site la: 

https://fils.utcb.ro/admitere/ 

ECHIPA FILS.UTCB VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 



                         pentru a completa toate câmpurile cerute: 
 

Tipul programului de studii:  
Tipul specializării:  
Tipul candidatului:  

• În secțiunea                        Inscriere                             selectează: 

• Din pagina https://admitere.utcb.ro/ accesează butonul: 

• Dă click pe butonul: 

Licență sau Master 
Inginerie sau Traducere si interpretare 

roman/UE sau din afara UE 

ETAPĂ PRELIMINARĂ CREARE CONT UTILIZATOR 



CREARE CONT UTILIZATOR 

• Furnizeză în câmpurile aferente: 
 

Adresa email asociată contului 
 

Parola asociată contului  
 

Acceptul  prelucrării datelor și a politicii de 
confidențialitate 

• Apoi dă click pe butonul: 

În secțiunea   

Creezi cont 
 trebuie să îți creezi un contul care te ajuta la înscrierea online 
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CREARE CONT UTILIZATOR 

• Activează contul de utilizator dând click pe linkul primit în email 

• Platforma generează un mesaj de confirmare la adresa de e-mail furnizată și 
te roagă să îl activezi 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

După ce contul a fost validat, vei fi redirecționat către secțiunea  

Completezi fisa 

în care pentru 

 

 

 

trebuie să completezi următoarele subsecțiuni:  

 Inginerie  
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Traducere și 
Interpretare 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

• Datele vor fi completate obligatoriu cu diacritice în conformitate cu felul în care 
apar în documentele oficiale (carte de identitate, certificat de naștere, etc.), fără 
prescurtări 

 

• Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii 
 

• Verifică atent datele înainte de a apăsa salvează și trimite! După trimitere, 
datele nu mai pot fi modificate 

 

• Fiecare candidat are dreptul la opțiuni de studiu multiple și le va alege în 
ordinea preferințelor sale 

 

Dacă ai nevoie de consiliere în ceea ce privește alegerea ta, contactează-ne și vom fi 
bucuroși să te ajutăm! 
 

Ține minte:  Mai multe opțiuni, mai multe șanse de admitere! 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

Completează informațiile legate de identitatea ta 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

Completează informațiile legate de liceul/facultatea absolvit/ă 
sau facultatea la  care ești înscris în acest moment, dacă este cazul   



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

Completează informațiile legate de limba pentru 
care ai obținut un certificat de competență și 

spune-ne cât de bine cunoști și alte limbi străine   

Completează ordinea pe care o 
preferi pentru cea de-a doua limbă 

de studiu  și spune-ne cât de bine 
cunoști aceste limbi străine   

 Inginerie  

Traducere și Interpretare 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

Completează informațiile legate de examenul de 
bacalaureat pentru a-ți putea calcula nota de 

admitere   

• Sfatul nostru:      Alege media care știi că te avantajează în fața altor candidați!  
￭ Daca vei completa proba la alegere, media de admitere va fi 50% nota probei + 50% 

media generala de la Bac 
￭ Daca vei completa doar media generala Bac, aceasta va fi 100% media de admitere 

 Inginerie  

Traducere și Interpretare 



COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

• Trebuie să adaugi minimum o optiune de studiu apăsând butonul: 

• Dacă vrei să studiezi la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine vei putea alege 
una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: 

Selectează opțiunile în ordinea preferințelor tale 

 Inginerie  

dacă în Etapa preliminară ai ales:  

Traducere și 
Interpretare 



• După completarea fișei de înscriere, vei fi rugat să salvezi și să trimiți datele 

apăsând butonul: 

• Dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate, vei fi redirecționat către 

o fereastră nouă, pentru încărcarea documentelor,  unde vei primi mesajul: 

COMPLETAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

• Dacă sunt câmpuri obligatorii necompletate, vei fi  atenționat cu mesajul: 

și pentru a putea trece mai departe, va trebui să introduci în acele câmpuri 
datele cerute 



ÎNCĂRCARE DOCUMENTE NECESARE 

În secțiunea  

Incarci documente 
 trebuie să adaugi, în format electronic: 
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ÎNCĂRCARE DOCUMENTE NECESARE 

 în următoarele formate acceptate: 

  PDF / JPG / JPEG / PNG / DOC / DOCX (max 15MB/fișier) 

• Pentru specializările inginerești cu predare în limbi străine, dacă nu încarci un 

certificat de competență lingvistică, vei susține (online) un test eliminatoriu la 

data de 17 iulie.  Informații despre modaliatea de examinare se găsesc pe: 

 https://fils.utcb.ro/test/ 

• Există posibilitatea înlocuirii unui document încărcat greșit, dacă în dreptul 

documentului  respectiv se dă click pe              și se apasă butonul         Inlocuieste  

• Documentele, scanate sau pozate, pot fi încărcate apăsând butonul: 



ÎNCĂRCARE DOCUMENTE NECESARE 

• După încărcarea documentelor, vei fi rugat să salvezi și să trimiți datele, apăsând 

butonul: 

• Dacă toate câmpurile obligatorii au fost completate, vei fi redirecționat către 

o fereastră nouă, pentru semnarea fișei de înscriere 



SEMNAREA FIȘEI 

În secțiunea  

Semnezi fisa 
 trebuie să semnezi  fișa în format electronic în vederea 

generării contractului de școlarizare: 

• După semnare, vei fi rugat să salvezi și să trimiți datele, apăsând butonul: 
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ACHITAREA ONLINE A TAXEI DE ÎNSCRIERE 

În secțiunea  

 Platesti inscrierea 
 trebuie să achiți taxa de înscriere la această sesiune de admitere  

•  Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei  

•  Pentru a achita taxa ai următoarele 3 posibilități:  
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ACHITAREA ONLINE A TAXEI DE ÎNSCRIERE 

și apoi pe: 

•  Dă click pe:    

•  Vei fi redirecționat înspre 

pagina de efectuarea a plății 

online  

     



ACHITAREA ONLINE A TAXEI DE ÎNSCRIERE 

Nu uita să completezi la mențiuni pe OP:  

• numele persoanei pentru care s-a 

făcut plata,  

• ce reprezintă taxa achitată,  

• facultatea 

• CNP-ul 

sau 

• Achitarea se face prin  ordin de plată  (OP)   

•  Dovada achitării OP-ului  se încarcă  accesând butonul:   



ACHITAREA ONLINE A TAXEI DE ÎNSCRIERE 

•  Dovada scutirii de taxă se încarcă  accesând butonul:   

•  Candidații sunt scutiți de taxa de înscriere  dacă pot  încărca pe platformă: 

￭ Adeverință de la locul de muncă al părinților, pentru aceia care lucrează în sistemul 

de învățământ   

￭ Document care dovedește că este orfan de unul sau ambii părinți 



VALIDAREA FIȘEI DE ÎNSCRIERE 

În secțiunea  

 Astepti validare 
 datele completate în fișa de înscriere  vor fi validate sau nu 

de către membrii Comisiei de Admitere FILS 

•  Datele și documentele introduse la secțiunile  2, 3 și 5 vor fi verificate , iar 

candidatul va fi notificat pe email, într-un timp rezonabil,  de  status-ul  fișei sale de 

înscriere  (VALIDĂ sau RESPINSĂ) 

 

• În cazul respingerii fișei de înscriere, candidatul va primi pe email motivul respingeri 

în vederea remedierii situației  și va putea relua procesul de admitere până la 

finalizarea sesiunii curente de Admitere online , conform calendarului Admiterii 
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FINALIZAREA PROCESULUI DE ADMITERE 

În secțiunea  

 Finalizare 
 afli dacă ești eligibil și semnezi contractul de școlarizare 

•  17 iulie           - afișare rezultate candidați eligibili pe site-ul UTCB 

• 17 - 20  iulie  - semnarea contractelor de școlarizare în platformă 

• 20 - 22 iulie  - aducerea diplomelor în original la sediile facultăților unde vor fi   

amenajate corturi în fața intrărilor și se va asigura distanțarea între candidați. De 

asemenea, în paralel, se va folosi un serviciu special de la FAN Courier de transport 

de documente către UTCB (doar sediul din Lacul Tei, la secretariat Rectorat) pe care 

candidații îl vor putea accesa gratuit 

• 24 iulie       - afișarea listelor de admiși pe facultăți 
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URMĂREȘTE ÎN DETALIU ADRESA 
TA DE EMAIL ȘI CONTUL TĂU DE 

CANDIDAT PENTRU A FI LA 
CURENT CU TOATE NOTIFICĂRILE 

LEGATE DE ADMITERE. 

ECHIPA DE ADMITERE FILS.UTCB ÎȚI 
DOREȘTE  MULT SUCCES! 


