Nr. 1900/28.02.2022

HOTĂRÂREA
SENATULUI UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
Adoptată în data de 28.02.2022
Având în vedere actele normative de certificare a înfiinţării şi funcţionării cu
continuitate a învăţământului superior de construcţii din Bucureşti;
Decretul nr. 175/2 august 1948 al Marii Adunări Naţionale de reformă a
învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 177/3 august 1948, privitor la
înfiinţarea “Institutului de Construcţii Bucureşti”;
Hotărârea Guvernului nr. 458/29 iulie 1994, privitoare la schimbarea denumirii
“Institutului de Construcţii Bucureşti” în “Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti”;
În conformitate cu Legea nr. 1/2011 – a Educaţiei Naţionale, cu modificările si
completările ulterioare;
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr.3102/2022 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de
licență, master și doctorat;
În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației nr.3106/2022 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diploma și
disertație;
În temeiul Art. 63 din Carta Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti;
În baza avizului Consiliului de Administraţie, prin Hotărârea nr. 1690 din
23.02.2022;
SENATUL
UNIVERSITĂŢII TEHNICE DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificări la Metodologia de admitere pentru studiile universitare de
licență (versiunea aprobată este prezentată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei
Hotărâri), la Metodologia de admitere pentru studiile universitare de master (versiunea
aprobată este prezentată în Anexa 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri), la
Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor din
Ciclul I – studii universitare de licență (versiunea aprobată este prezentată în Anexa 3,
parte integrantă a prezentei Hotărâri) și la Metodologia de organizare și desfășurare a
examenelor de finalizare a studiilor din Ciclul II – studii universitare de master
(versiunea aprobată este prezentată în Anexa 4, parte integrantă a prezentei Hotărâri).
Hotărârea a fost luată cu 28 voturi „De acord” din 28 de voturi valabil exprimate.
Art. 2 Consiliul de Administrație, facultățile și DPPD vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei Hotărâri.
PREŞEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. Alexandru Octavian Aldea

Metodologia de admitere pentru
studiile universitare de licență

Aprobat
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CAPITOLUL I – Generalități

CAPITOLUL I – Generalități
Art. 1 Prezenta metodologie se referă la cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de
studii universitare de licență la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Art. 2

(1) Admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu Hotărârile de Guvern în
vigoare.
(2) UTCB organizează studii universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență.

Art. 3

(1) Locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar în curs prin
Hotărâre de Guvern se alocă UTCB prin ordin al ministrului de resort.
(2) Numărul locurilor cu taxă se aprobă de Senatul universității la propunerea Consiliului
de Administrație în concordanță cu capacitatea maximă de școlarizare aprobată de
ARACIS stabilită prin Hotărârile de Guvern.
(3) Consiliul de Administrație al UTCB, pe baza propunerilor transmise de către conducerile
facultăților, decide repartizarea cifrelor de școlarizare pe facultăți în concordanță cu planul
strategic și operațional de dezvoltare instituțională fără a se depăși cifrele de școlarizare
repartizate universității.
(4) Pentru asigurarea viabilității economice și educaționale a unui program de studiu,
numărul minim de studenți necesar pentru activarea unui program de studiu se stabilește
de către Consiliul de Administrație și se comunică înainte de începerea concursului de
admitere.

Art. 4

(1) Concursul pentru admiterea la ciclurile de învățământ universitar de licență, forma de
învățământ cu frecvență, se organizează în două sesiuni, în condiții identice, înainte de
începerea anului universitar conform calendarului prezentat în Anexa 1.
(2) Calendarul se poate schimba în funcție de modificările calendarului examenului de
bacalaureat.
(3) Concursul de admitere nu se poate desfășura înafara celor două sesiuni.
(4) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs sunt publice cu cel
puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul UTCB și prin
publicare pe pagina de internet https://utcb.ro.

Art. 5 În cadrul UTCB se constituie prin Decizie a Rectorului următoarele comisii:

(1) Comisia centrală de admitere a Universității Tehnice de Construcții din București,
formată din membri din fiecare facultate;
(2) Comisia de echivalare a notelor de la examenul de bacalaureat pentru candidații din UE
și SEE care au obligația de a depune la dosarul de înscriere si/sau la inmatriculare atestatul
de echivalare a studiilor eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării;
(3) Comisia de contestații a Universității Tehnice de Construcții din București
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CAPITOLUL II – Candidații la concursul de admitere
Art. 6 Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de licență

numai absolvenții cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalată de Centrul
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naționale,
indiferent de anul absolvirii liceului.

Art. 7 Admiterea cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor
special elaborate de către Ministerul Educației Naționale.

Art. 8 Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European, din Confederația Elvețiana si din categoria românilor de pretutindeni pot participa la
admiterea la ciclurile de studii universitare de licență, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Art. 9

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un
singur program de licență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru
programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea:
a. diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței care atestă
promovarea examenului de bacalaureat (daca nu a fost emisă diplomă în original)
b. diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii
universitare anterior absolvit (daca nu a fost emisă diplomă în original), după caz, în
original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul de depunere
stabilit de aceasta din urmă.
(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă
de către studenți.
(5) Candidații admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile cu finanțare de la bugetul de
stat care rămân neocupate la finalul fiecărui semestru, după criterii de performanță şi în
ordinea rezultatelor profesionale obținute pe parcursul școlarizării, în conformitate cu
prevederile ”Regulamentului privind desfășurarea activității studenților în UTCB”.
(6) Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale,
distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale sau internaționale
recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără
susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, în UTCB.
(7) Universitatea cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate,
absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul
în care locurile nu se ocupă, universitățile le redistribuie către ceilalți candidați.

Art. 10
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(1) Candidații care au promovat în România examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului școlar curent prezintă la înscriere diploma de bacalaureat
adeverința eliberată de către instituția de învățământ.
(2) Prin excepție de la alin. (1) pentru candidații care au promovat examenele de
bacalaureat în sesiunile aferente anului școlar curent, în baza acordului scris al acestora,
instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al
învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor
obținute la bacalaureat ale acestor candidați, caz în care nu este necesară adeverința
eliberată de către instituția de învățământ.
(3) În vederea ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat, candidații declarați eligibili pe
locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data
stabilită de Rectorat (după afișarea listei candidaților eligibili), diploma / atestatul de
recunoaştere a diplomei / adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat la
secretariatul facultății (dacă nu a fost emisă diploma în original). Adeverinţa este valabilă
doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar
curent.
(4) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / atestatului de recunoaştere a diplomei sau a
adeverinței, în original, în urma sesiunii de admitere din iulie, în termenul stabilit de rectorat
(după afișarea listei candidaților eligibili), duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de
stat, iar locurile rămase libere se transferă în sesiune ulterioară de admitere.

Art. 11

(1) Candidații români susțin admiterea la studii universitare de licență, în limba română.
(2) Candidații străini susțin admiterea în limba programului de studii universitare de licență.
(3) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a
candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
(4) Certificarea competențelor lingvistice în cazul candidaților din UE, SEE si din state terte
la programele de studii școlarizate în limba română se face astfel:
a. prin prezentarea de acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare
în limba română din România sau din străinătate,
b. prin prezentarea Certificatului de absolvire a anului pregătitor de limba română la
la una dintre instituțiile de învățământ superior abilitate, printre care se numara si,
UTCB, sau
c. prin sustinerea unui test de competenta lingvistica organizat de Departamentul
de Limbi Straine si Comunicare al UTCB. Prin excepție, pentru elevii care au urmat
studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților
naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba
română se face cu diploma de bacalaureat.
(5) Candidații la programele de studii școlarizate în limbi de circulație internațională care
nu prezintă
a. acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba respectivă
din România sau din străinătate, sau
b. certificate de competență lingvistică recunoscute internațional, susțin un test
eliminatoriu de competență lingvistică organizat de Departamentul de Limbi Străine
și Comunicare al UTCB, notat cu admis sau respins. Rezultatul testului nu
influențează media generală de admitere. În cazul nepromovarii testului, candidații
pot fi redistribuiți către programele de studii școlarizate în limba română - in
3

CAPITOLUL III – Înscrierea candidaților la concursul de amitere

cazul candidatilor cunoscatori ai limbii române, sau către Anul pregătitor de limba
română.
(6) Atestatele de competență lingvistică recunoscute sunt:
a. Limba engleză (CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve,
certificat competenta bacalaureat nivel B2);
b. Limba franceză: (ELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française,
Atestate de la clase bilingve, certificat competenta bacalaureat nivel B2).
(7) În cazul candidatilor din state terte, sustinerea testului de competenta lingvistica
organizat de UTCB se face contra cost, în cuantumul stabilit prin decizia Senatului.

CAPITOLUL III – Înscrierea candidaților la concursul de amitere
Art. 12 Înscrierea cadidaților la concursul de admitere se face integral pe platforma UTCB

dedicată pentru această activitate. În platformă trebuie să încărcate, cu asumarea
responsabilității candidatului privind autenticitatea și corespondența dintre documentele
scanate și cele originale:
(1) Datele cu caracter personal necesare procesului de admitere.
(2) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, iar pentru absolvenții de
liceu din promoția anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința în original
sau copie, care va conține media de la bacalureat;
(3) Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor
persoanele și a rezultatelor obținute la examenul de bacalaureat din SIIIR;
(4) Cadidații care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția de
învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget
sau taxă);
(5) Absolvenții unei facultăți care urmează o a doua specializare, diploma de licență sau
echivalentă cu aceasta și adeverință care să ateste forma de finanțare a anilor de studii.
(6) Certificatul de naștere;
(7) Certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
(8) Buletinul de identitate;
(9) Dovada achitării taxei de înscriere sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare
privind scutirea totală a achitării taxei de înscriere la admitere;

Art. 13 După afișarea listelor de candidaților eligibili pentru locurile disponbilite la buget și taxă,

aceștia trebuie să prezinte la sediile facultăților diploma de bacalaureat în orgininal, insoțită de
buletin și certificatul de naștere pentru a dovedi veridicitatea actelor încărcate în platformă și
pentru a continua procesul de admitere către listele cadidaților admiși.

Art. 14

(1) UCTB percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, o taxă de
înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantum aprobat de senatul
universitar.
(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate, pensionat
sau decedat indiferent de instituția de învățământ unde își desfățoară activitatea, orfanii și
candidații proveniți de la casele de copii sau plasament familial, nu plătesc taxele de
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înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate
la cazare în cămine.
(3) Categoriile de candidați specificați la aliniatul (2) trebuie să încarce în platforma de
admitere UTCB documente doveditoare: adeverințe de salariat emise de instituțiile de
învățământ respective, decizie de pensionare etc. Candidații orfani încarcă certificatul de
deces al părintelui/părinților, iar cei proveniți din centrele de plasament sau casele de copii
actele doveditoare emise de instituțiile de resort. Aprobarea acestor documente este
făcută de către comisiile de admitere.
(4) Taxa anuală de școlarizare este stabilită de către Senatul UTCB.

Art. 15

(1) Pentru candidații cetățeni români de etnie rromă se repartizează prin Ordin al
Ministrului Educației Naționale un număr distinct de locuri subvenționate de la buget.
Candidații vor prezenta la înscriere o recomandare scrisă din partea unei organizații legal
constituite a rromilor (civiă, obștescă, poitică) care să ateste apartenența candidatului la
etnia rromă.
(2) Candidatul de etnie rromă depune recomandarea scrisă și documentele pe platforma
de admitere a UTCB la specializarea/specializările la care dorește să se înscrie pe locurile
alocate etnicilor rromi și concurează numai pe acele locuri.
(3) Candidații proveniți de la liceele situate în mediul rural se pot înscrie pe locurile
bugetate, alocate în condițiile legii, în aceleași condiții ca și ceilalți candidați cetățeni
români.

Art. 16 După încheierea perioadei de înscriere opțiunile, ordinea acestora, precum și alte
informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate, iar taxa de înscriere nu poate fi restituită.
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CAPITOLUL IV – Concursul de amitere și înmatricularea
Art. 17

(1) Media de generală de admitere, la toate programele de studiu universitare de licență
organizate de UTCB, pentru ambele forme de finanțare (buget, cu taxă), se calculează pe
baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat, fără susținerea unei probe de admitere
scrise sau orale.
(2) Media generală de admitere la ciclul universitar de licență se calculează ca medie
aritmetică între nota de la examenul de bacalaureat la una din probele de matematică,
fizică, informatică, chimie, economie , la alegerea candidatului și media generală a
examenului de bacalaureat. Candidații pot opta ca media de admitere să fie media de la
examenul de bacalaureat.
(3) Testul de competență lingvistică susținut de candidații de la programele de studiu cu
școlarizare în limbi de circulație internațională este de tip grilă și se notează cu
admis/respins. Candidații se vor prezenta la sălile de examen cu actul de identitate cu o
jumătate de oră înaintea începerii testului. Sunt scutiți de test candiații care dețin atestate
de competență lingvistică recunoscute enumerate la Art. 11(6).
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea
locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați
din fiecare domeniu/program de studii, conform acestei metodologii.
(5) În cazul mediilor generale de admitere egale obținute la concurs departajarea
candidaților se face în funcție de media generală a examenului de bacalaureat, astfel încât
să nu se depășească capacitatea de școlarizare stabilită și nici numărul de locuri bugetate
alocate. Pentru științe inginerești dacă și media generală a examenului de bacalaureat nu
poate departaja candidații se ia în calcul nota de la disciplina matematică și apoi la
disciplina de specialitate. Dacă nu există disciplinele de matematică și disciplina
specialitate la unul din candidați, atunci acesta este pe locul inferior în clasament. Pentru
stiinte umaniste dacă media generală a examenului de bacalaureat nu poate departaja
candidații se ia în calcul nota de la disciplina limba română.
(6) Media de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire și nu poate fi mai mică
de nota 5,00 (cinci).

Art. 18

(1) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la
examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii (atât
la buget cât și la taxă), în funcție de opțiunile exprimate de candidați.
(2) În sesiunea de admitere din luna iulie, în ordinea clasificării, în limita locurilor aprobate
pentru fiecare domeniu sau program de studii, candidații sunt declarați eligibili cu excepția
celor a căror medie generală de admitere este mai mică de 5, care sunt declarați respinși.
(3) Candidații eligibili sunt declarați admiși, strict în ordinea clasificării și ținând seama de
numărul de locuri bugetate alocate, atunci când confirmă opțiunea lor de înscriere la
facultate prin depunerea diplomei de bacalaureat în original sau adeverința eliberată de
instituția de învățământ în termen. Termenele pentru depunere sunt stabilite de către
Rectoratul UTCB și comunicate candidaților prin afișare la facultăți și pe pagina de
https://admitere.utcb.ro.
(4) În cazul înscrierii online candidații declarați eligibili vor fi admiși când confimă opțiunea
lor de înscriere la facultate prin semnarea contractului de școlarizare.
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(5) În urma sesiunii de admitere din luna iulie, locurile candidaților declarați eligibili
neconfirmate de către aceștia în termen sunt declarate vacante și se scot la concurs în
sesiunea din luna septembrie.
(6) Candidații respinși în sesiunea din luna iulie pot participa la concurs în sesiunea din luna
septembrie, pe locurile rămase vacante.
(7) Sesiunea de admitere din septembrie se va desfășura după aceleași reguli ca și ce din
iulie, conform calendarului din Anexa 1.
(8) Un candidat care conform clasificării nu poate fi declarat admis la prima specializare
pentru care a optat, poate fi redistribuit la alte programe de studiu din domeniul ales,
conform opțiunilor făcute la înscriere, și este eligibil la ocuparea unui loc la programele de
studiu dintr-un alt domeniu, la care au rămas locuri disponibile.
(9) Redistribuirea candidaților pe locuri finanțate de la buget se face în ordinea mediilor.
Candidatul poate avea și opțiunea de a fi redistribuit pe locuri cu taxă, la o anumită
specializare, conform numerotării opțiunilor de redistribuire din formularul de înscriere.
(10) Candidații admiși la programe de studiu care nu se activează vor fi alocați la programe
de studiu care se activează cu prioritate în cadrul aceluiași domeniu și aceleiași facultăți,
funcție de locurile rămase neocupate.

Art. 19

(1) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediile facultăților, pe
pagina de https://admitere.utcb.ro și ale pe cele ale facultăților.
(2) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la
facultăți, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere.
(3) În cazul înscrierii online, contestațiile se trimit pe adresa admitere@utcb.ro.
(4) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
(5) Rezultatele la contestații se afișează la 24 de ore de la expirarea termenului de
depunere. După afișarea rezultatelor la contestații, rezultatul concursului de admitere este
definitiv și nu mai poate fi modificat.
(6) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații
din cadrul UTCB. Decizia comisiei de contestații este definitivă.

Art. 20

(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puțin două tipuri de liste:
a. Lista provizorie – candidați eligibili;
b. Lista provizorie – candidați admiși;
c. Lista finală – candidați admiși după contestații.
(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:
a. Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita
numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
b. Lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
c. Lista candidaților respinși, dacă este cazul.

Art. 21

(1) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizie a rectorului UTCB. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în
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Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
școlarizare la programul/programele de studii la care au fost admiși.
(2) În perioada stabilită în conformitate cu ”Regulamentul privind desfășurarea activității
studenților în UTCB” (în primele 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar) se face
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în cele două sesiuni ale concursului de
admitere. Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul
taxei de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare
stabilită de Senatul UTCB, prima tranșă din taxa de școlarizare şi semnează contractul de
şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați
admiși și înmatriculați.

Informații suplimentare
Pentru informații suplimentare candidații la concursul de admitere se pot adresa atât
persoanalului din sediile facultăților cât și prin email:
• Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector
2, București, e-mail: secretariat.fccia@utcb.ro
• Facultatea de Hidrotehnică – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, e-mail:
secretariat.fh@utcb.ro
• Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București,
e-mail: secretariat.fcfdp@utcb.ro
• Facultatea de Inginerie în Limbi Străine – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, email: secretariat.fils@utcb.ro
• Facultatea de Geodezie – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, e-mail:
secretariat.fg@utcb.ro
• Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – B-dul Pache Protopopescu 66, sector 2, București,
e-mail: secretariat.fii@utcb.ro
• Facultatea de Utilaj Tehnologic – Calea Plevnei 59, sector 1, București, e-mail:
secretariat.ut@utcb.ro
• Candidații UE-SEE sau români cu acte de studii eliberate în străinătate pot apela la Centrul
de Relații Internaționale al UTCB dri@utcb.ro
•

Legislație
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. OUG nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrație publice și centrale
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3. OUG nr.58/23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ.
4. Legea nr.55/2020.
5. OMEC nr. 3.473/2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor
străini începând cu anul școlar/universitar 2017 – 2018.
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6. Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul
școlar/universitar 2017 - 2018 aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr.
3.473/2017, Publicat in Monitorul oficial nr. 967/21.10.2020
7. ORDIN nr. 3102 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
Schema logică a proceselor de înscriere, admitere și înmatriculare a candidaților români sau
candidați UE (cu atestat CNRED)
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CAPITOLUL I – Generalități
Art. 1 Prezenta metodologie se referă la cadrul general pentru organizarea admiterii în ciclul de
studii universitare de master la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB).

Art. 2

(1) Admiterea se organizează pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu Hotărârile de Guvern în
vigoare.
(2) UTCB organizează studii universitare de master la forma de învățământ cu frecvență.

Art. 3

(1) Locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobate pentru anul universitar în curs prin
Hotărâre de Guvern se alocă UTCB prin ordin al ministrului de resort.
(2) Numărul locurilor cu taxă se aprobă de Senatul universității la propunerea Consiliului
de Administrație în concordanță cu capacitatea maximă de școlarizare aprobată de
ARACIS stabilită prin Hotărârile de Guvern.
(3) Consiliul de Administrație al UTCB, pe baza propunerilor transmise de către conducerile
facultăților, decide repartizarea cifrelor de școlarizare pe facultăți în concordanță cu planul
strategic și operațional de dezvoltare instituțională fără a se depăși cifrele de școlarizare
repartizate universității.
(4) Pentru asigurarea viabilității economice și educaționale a unui program de studiu,
numărul minim de studenți necesar pentru activarea unui program de studiu se stabilește
de către Consiliul de Administrație și se comunică înainte de începerea concursului de
admitere.

Art. 4

(1) Concursul pentru admiterea la ciclurile de învățământ universitar de master, forma de
învățământ cu frecvență, se organizează în două sesiuni, în condiții identice, înainte de
începerea anului universitar conform calendarului prezentat în Anexa 1.
(2) Calendarul se poate schimba în funcție de structura anului universitar.
(3) Concursul de admitere nu se poate desfășura înafara celor două sesiuni.
(4) Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs sunt publice cu cel
puțin 6 luni înainte de susținerea concursului de admitere, prin afișare la sediul UTCB și prin
publicare pe pagina de internet https://utcb.ro.

Art. 5 În cadrul UTCB se constituie prin Decizie a Rectorului următoarele comisii:

(1) Comisia centrală de admitere a Universității Tehnice de Construcții din București,
formată din membri din fiecare facultate;
(2) Comisia de echivalare a notelor de la examenul de bacalaureat pentru candidații din UE
și SEE care au obligația de a depune la dosarul de înscriere si/sau la inmatriculare atestatul
de echivalare a studiilor eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării;
(3) Comisia de contestații a Universității Tehnice de Construcții din București
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CAPITOLUL II – Candidații la concursul de admitere
Art. 6 Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studiile universitare de master

numai absolvenții cu diplomă de licență obținută în România sau echivalata de Centrul Național
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației și Cercetării,
indiferent de anul absolvirii programului de licență.

Art. 7 Admiterea cetățenilor din state terțe Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor
special elaborate de către Ministerul Educației Naționale.

Art. 8 Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European, din Confederația Elvețiana si din categoria românilor de pretutindeni pot participa la
admiterea la ciclurile de studii universitare de master, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Art. 9

(1) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de
studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă.
(2) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un
singur program de master, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentru
programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea:
a. diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei de bacalaureat
b. diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului de studii
universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o
urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă
de către studenți.
(5) Candidații admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile cu finanțare de la bugetul de
stat care rămân neocupate la finalul fiecărui semestru, după criterii de performanță şi în
ordinea rezultatelor profesionale obținute în anul universitar respectiv, în conformitate cu
prevederile ”Regulamentului privind desfășurarea activității studenților în UTCB”.

Art. 10

(1) Candidații care au promovat în România examenul de licență în sesiunile
corespunzătoare anului universitar curent prezintă la înscriere diploma de licență sau
adeverința eliberată de către instituția de învățământ.
(2) În vederea ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat, candidații declarați eligibili pe
locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună în original, până la data
stabilită de Rectorat (după afișarea listei candidaților eligibili), diploma / atestatul de
recunoaştere a diplomei / adeverinţa de promovare a examenului de licenţă la secretariatul
facultății. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de
licenţă în sesiunile anului universitar curent.
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(3) Neprezentarea diplomei de licenţă / atestatului de recunoaştere a diplomei sau a
adeverinței, în original, în urma sesiunii de admitere din iulie, în termenul stabilit de rectorat
(după afișarea listei candidaților admiși), duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de
stat, iar locurile rămase libere se transferă în sesiunea ulterioară de admitere.

Art. 11

(1) Admiterea la studii universitare de master se susține în limba română.
(2) Pentru programele universitare școlarizate în limba română, la solicitarea scrisă a
candidatului, concursul de admitere se poate susține și în limba maternă a acestuia, cu
respectarea autonomiei universitare.
(3) Certificarea competențelor lingvistice în cazul candidaților din UE, SEE si din state terte
la programele de studii școlarizate în limba română se face astfel:
a. prin prezentarea de acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare
în limba română din România sau din străinătate,
b. prin prezentarea Certificatului de absolvire a anului pregătitor de limba română la
la una dintre instituțiile de învățământ superior abilitate, printre care se numara si,
UTCB, sau
c. prin sustinerea unui test de competenta lingvistica organizat de Departamentul
de Limbi Straine si Comunicare al UTCB. Prin excepție, pentru elevii care au urmat
studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților
naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba
română se face cu diploma de bacalaureat.
(4) Candidații la programele de studii școlarizate în limbi de circulație internațională care
nu prezintă
a. acte de studii eliberate de instituții de învățământ cu predare în limba respectivă
din România sau din străinătate, sau
b. certificate de competență lingvistică recunoscute internațional, susțin un test
eliminatoriu de competență lingvistică organizat de Departamentul de Limbi Străine
și Comunicare al UTCB, notat cu admis sau respins. Rezultatul testului nu
influențează media generală de admitere. În cazul nepromovarii testului, candidații
pot fi redistribuiți către programele de studii școlarizate în limba română - in cazul
candidatilor cunoscatori ai limbii române, sau către Anul pregătitor de limba română.
(5) Atestatele de competență lingvistică recunoscute sunt:
a. Limba engleză (CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase
bilingve);
b. Limba franceză: (ELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française,
atestate de la clase bilingve);
c. Limba GERMANĂ (Goethe-Zertifikat, GDS, TestDaF, atestate de la clase bilingve);
d. Limba SPANIOLĂ (DELE, SIELE, atestate de la clase bilingve).
(6) În cazul candidatilor din state terte, sustinerea testului de competenta lingvistica
organizat de UTCB se face contra cost, în cuantumul stabilit prin decizia Senatului.

zări pe care le pot alege sunt
enumerate în
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CAPITOLUL III – Înscrierea candidaților la concursul de amitere
Art. 12 Studiile universitare de master asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau

într-un domeniu apropiat, obținerea de competențe complementare în alte domenii, precum și
dezvoltarea capacităților de cercetare științifică.

Art. 13 La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă

de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă organizate conform Legii educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea
studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de licenţă
sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii înv. nr.
84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor
efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate a Ministerului Educației
și Cercetării, precum și absolvenții de un alt program de masterat.

Art. 14 Înscrierea cadidaților la concursul de admitere se face integral pe platforma UTCB

dedicată pentru această activitate. În platformă trebuie să încărcate, cu asumarea
responsabilității candidatului privind autenticitatea și corespondența dintre documentele
scanate și cele originale:
(1) Datele cu caracter personal necesare procesului de admitere;
(2) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
(3) Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (însoțită de Suplimentul la
Diplomă), iar pentru absolvenții de studii universitare de licență din promoția anului curent,
cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverința, care va conține media de la examenul de
licență/diplomă; documentele trebuie sa contina si media anilor de studii;
(4) Pentru studenții care urmează o a doua specializare, adeverință eliberată de instituția
de învățământ superior din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare (buget
sau taxă);
(5) Certificatul de naștere copie;
(6) Certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
(7) Copie certificată de comisie după cartea sau buletinul de identitate;
(8) Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere sau, după caz, se vor prezenta
acte doveditoare privind scutirea totală a achitării taxei de înscriere la admitere;

Art. 15 După afișarea listelor de candidaților eligibili pentru locurile disponbilite la buget și taxă,

aceștia trebuie să prezinte la sediile facultăților diploma de bacalaureat în orgininal, insoțită de
buletin și certificatul de naștere pentru a dovedi veridicitatea actelor încărcate în platformă și
pentru a continua procesul de admitere către listele filale ale cadidaților admiși.

Art. 16
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(1) UCTB percepe de la candidați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, o taxă de
înscriere pentru organizarea și desfășurarea admiterii, în cuantum aprobat de senatul
universitar.
(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate, pensionat
sau decedat indiferent de instituția de învățământ unde își desfățoară activitatea, orfanii și
candidații proveniți de la casele de copii sau plasament familial, nu plătesc taxele de
înscriere la concursurile de admitere în învățământul superior și beneficiază de gratuitate
la cazare în cămine.
(3) Categoriile de candidați specificați la aliniatul (2) trebuie să încarce în platforma de
admitere UTCB documente doveditoare: adeverințe de salariat emise de instituțiile de
învățământ respective, decizie de pensionare etc. Candidații orfani încarcă certificatul de
deces al părintelui/părinților, iar cei proveniți din centrele de plasament sau casele de copii
actele doveditoare emise de instituțiile de resort. Aprobarea acestor documente este
făcută de către comisiile de admitere.
(4) Taxa anuală de școlarizare este stabilită de către Senatul UTCB.

CAPITOLUL IV – Concursul de amitere și înmatricularea
Art. 17

(1) Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza
mediilor obținute.
(2) Testul de competență lingvistică susținut de candidații de la programele de studiu cu
școlarizare în limbi de circulație internațională este de tip grilă și se notează cu
admis/respins. Candidații se vor prezenta la sălile de examen cu actul de identitate cu o
jumătate de oră înaintea începerii testului. Sunt scutiți de test candiații care dețin atestate
de competență lingvistică recunoscute enumerate la Art. 11(5).
(3) Art. 47 Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute
la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii (atât
la buget, cât și la taxă). Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de
master este 6,00 (șase).

Art. 18

(1) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală a
anilor de studii universitare de licență (pondere 0,3), media examenului de licență (pondere
0,4) și nota obținută la proba orală (pondere 0,3). Media se calculează cu două zecimale
fără rotunjire.
(2) Pentru domeniul Științe ale Educației, media se calculează ca medie ponderată între
media examenului de licență (pondere 0,3) și nota obținută la proba orală (pondere 0,7).
Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
(3) Mediile generale/Punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile
pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la UTCB.
(4) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea
locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați
din fiecare domeniu/program de studii, conform acestei metodologii.
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(5) În cazul mediilor generale de admitere egale obținute la concurs departajarea
candidaților se face în funcție de media generală a anilor de studiu, astfel încât să nu se
depășească capacitatea de școlarizare stabilită și nici numărul de locuri bugetate alocate.
(6) Clasificarea candidaților pentru locurile cu taxă se face în aceleași condiții ca pentru
candidații pe locurile finanțate de la bugetul de stat.

Art. 19

(1) În cazul programelor de studii universitare de master din domeniul Stiinte Ingineresti,
proba orală constă într-un interviu vocațional pe care fiecare candidat îl va susține în fața
comisiei de concurs compusă din trei membri pentru fiecare program de studii.
(2) Interviul vocațional se va referi la:
a. Studiile și activitatea anterioară a candidatului
b. Argumentarea alegerii programului de studiu
c. Planul personal de educație și pregătire profesională
d. Planul de dezvoltare a carierei
(3) Prin interviul vocațional comisia de concurs va evalua următoarele probe privind
dezvoltarea profesională a candidatului:
a. Competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate
anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales (P1)
b. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu
domeniul programului de studiu ales (P2)
c. Corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei (P3)
d. Aptitudinile de comunicare, succesiunea logică a prezentării (P4)
(4) Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note
de la 1 la 10. Nota la fiecare probă, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate
de fiecare membru al comisiei de concurs. Nota probei orale, se calculează ca medie
ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 40%,
proba P2 – 30%, proba P3 – 20%, proba P4 – 10%.

Art. 20

(1) În cazul programului de studii universitare de Masterat de Traducere și Interpretare
Specializată, din domeniul filologie vor fi sustinute o probă orală și un interviu în fața
comisiei de concurs compusă din minim doi membri și constă din două părți:
a. proba orală la limba B (engleză): traducerea la prima vedere a unui scurt text
științific cu caracter general (neliterar) și interviu;
b. proba orală la limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la
înscriere a candidatului): traducerea la prima vedere a unui scurt text științific cu
caracter general (neliterar) și interviu.
(2) Prin probele orale comisia de concurs va evalua următoarele aspecte privind
aptitudinile și dezvoltarea profesională a candidatului:
(3) Competențele lingvistice de înțelegere și exprimare orală dobândite prin prisma
programelor de învățare și/sau studiu urmate anterior și relevanța acestora pentru
programul de studii MATIS astfel:
a. limba A (română) - nivel minim C1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
b. limba B, engleză - nivel minim B2 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
c. limba C (franceză, germană sau spaniolă, conform opțiunii de la înscriere a
candidatului) - nivel minim B1 din Cadrul European de Referință pentru Limbi;
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(4) Comunicare, succesiunea logică a ideilor, acuratețea înțelegerii și redării cât mai fidele
și mai complete a mesajului, adaptarea la registru, exactitate terminologică, spontaneitatea
în gestionarea situațiilor dificile: lipsă de timp de gândire în cadrul probei de traducere la
prima vedere ș.a.
(5) Interviul se va referi la:
a. Studiile și activitatea profesională anterioară și /sau curentă a candidatului
b. Argumentarea alegerii programului de studiu
c. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu
domeniul traducerii și interpretării specializate;
d. Planul personal de educație și pregătire profesională
e. Planul de dezvoltare a carierei în viitor.
(6) Notarea probelor orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note
de la 1 la 10. Nota la fiecare probă, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate
de fiecare membru al comisiei de concurs. Nota probei orale se calculează ca media
artimetică a notelor acordate pentru limbile B și C.

Art. 21

(1) În cazul programelor de studii universitare de master din domeniul Stiințe ale Educației,
proba orală constă într-un interviu pe care fiecare candidat îl va susține în fața comisiei de
concurs compusă din doi membri pentru fiecare program de studii. Proba orală/interviul
se va referi la:
a. Calitatea portofoliului profesional, care se referă în special la: dezvoltarea
profesională în carieră, publicații, participarea la granturi/proiecte educaționale,
recunoașterea profesională și/sau managerială, performanțele obținute cu elevii în
activități școlare și extrașcolare (P1)
b. Aptitudinile de comunicare, argumentarea alegerii programului de studiu și
calitatea prezentării (P2)
(2) Notarea probei orale se face de către fiecare membru al comisiei de concurs cu note
de la 1 la 10. Nota la fiecare probă, se calculează ca media aritmetică a notelor acordate
de fiecare membru al comisiei de concurs. Nota probei orale, se calculează ca medie
ponderată a notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 80%,
proba P2 – 20%.

Art. 22

(1) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la
examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii, în
funcție de opțiunile exprimate de candidați (atât pentru locurile de la buget, cât și de la
taxă).
(2) În sesiunea de admitere din luna iulie (respectiv iunie pentru domeniul Științe ale
Educației), în ordinea clasificării, în limita locurilor aprobate pentru fiecare domeniu sau
program de studii, candidații sunt declarați eligibili cu excepția celor a căror medie generală
de admitere este mai mică de 6, care sunt declarați respinși.
(3) Candidații eligibili sunt declarați admiși, strict în ordinea clasificării și ținând seama de
numărul de locuri bugetate alocate, atunci când confirmă opțiunea lor clară de înscriere la
facultate prin depunerea diplomei de licență în original sau adeverinței de licență eliberată
de instituția de învățământ, în termen. Termenele pentru depunere sunt stabilite de către
Rectoratul UTCB și comunicate candidaților prin afișare la facultăți și pe pagina de
https://admitere.utcb.ro.
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(4) În urma sesiunii de admitere din luna iulie, locurile candidaților declarați eligibili
neconfirmate de către aceștia în termen sunt declarate vacante și se scot la concurs în
sesiunea din luna septembrie.
(5) Candidații respinși în sesiunea din luna iulie pot participa la concurs în sesiunea din luna
septembrie, în situația în care se vacantează locuri, sau se pot înscrie pe locurile cu taxă.
(6) Sesiunea de admitere din septembrie se va desfășura după aceleași reguli ca și ce din
iulie (respectiv iunie pentru domeniul Științe ale Educației).
(7) Un candidat care conform clasificării nu poate fi declarat admis la prima specializare
pentru care a optat, poate fi redistribuit la alte programe de studiu din domeniul ales,
conform opțiunilor făcute la înscriere, și este eligibil la ocuparea unui loc la programele de
studiu dintr-un alt domeniu, la care au rămas locuri disponibile.
(8) Redistribuirea candidaților pe locuri finanțate de la buget se face în ordinea mediilor.
Candidatul poate avea și opțiunea de a fi redistribuit pe locuri cu taxă, la o anumită
specializare, conform numerotării opțiunilor de redistribuire.
(9) Candidații admiși la programe de studiu care nu se activează vor fi redistribuiți la
programe de studiu care se activează, în conformitate cu preferintele de redistribuire
indicate la înscrierea la concurs, cu prioritate în cadrul aceluiași domeniu și aceleiași
facultăți.

Art. 23

(1) Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afișare la sediile facultăților și
pe pagina de internet https://admitere.utcb.ro și ale facultăților.
(2) Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se depun la
facultăți în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor concursului de admitere.
(3) Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
(4) Rezultatele la contestații se afișează la 24 de ore de la expirarea termenului de
depunere. După afișarea rezultatelor la contestații, rezultatul concursului de admitere este
definitiv și nu mai poate fi modificat.
(5) Rezolvarea contestațiilor este în exclusivitate de competența comisiei de contestații
din cadrul UTCB. Decizia comisiei de contestații este definitivă.

Art. 24

(1) Afișarea rezultatelor obținute la concursul de admitere se realizează în etape,
generându-se cel puțin două tipuri de liste:
a. Lista provizorie – candidați eligibili;
b. Lista provizorie – candidați admiși;
c. Lista finală – candidați admiși după contestații.
(2) Listele conțin următoarele categorii de informații:
a. Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita
numărului de locuri repartizate, dacă este cazul;
b. Lista candidaților admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de
locuri repartizate, dacă este cazul;
c. Lista candidaților respinși, dacă este cazul.

Art. 25

(1) Prin excepție, pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza
autonomiei universitare, se poate realiza susținerea online a examenelor de admitere.
(2) Proba orală se schimbă în:
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a. Eseul vocațional pentru domeniul de științe inginerești
b. Scrisoarea de intenție și text tradus pentru domeniul de filologie
c. Fișa de autoevaluare a portofoliului professional și scrisoare de intenție pentru

domeniul de științe ale educației, iar documentele vor fi semnate, scanate, asumate
prin semnătură și încărcate pe platforma de admitere odată cu documentele de
înscriere
(3) Eseul vocational
a. se va referi la:
i. Studiile și activitatea anterioară a candidatului
ii. Argumentarea alegerii programului de studiu
iii. Planul personal de educație și pregătire profesională
iv. Planul de dezvoltare a carierei
b. va fi evaluat de Comisia de concurs după următoarele criterii:
i. Competențele tehnice dobândite prin prisma programelor de studiu urmate
anterior și relevanța acestora pentru programul de studii de master ales (C1)
ii. Motivația de studiu și legăturile anterioare și prezente ale candidatului cu
domeniul programului de studiu ales (C2)
iii. Corespondența între programul de studiu și planul de dezvoltare a carierei (C3)
c. va fi notat către fiecare membru al comisiei de concurs cu note de la 1 la 10. Nota
la fiecare criteriu de evaluare a eseului, se calculează ca media aritmetică a notelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
d. va avea o notă care se calculează ca medie ponderată a notelor obținute la fiecare
probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 40%, proba P2 – 40%, proba P3 – 20%,
(4) Scrisoarea de intenție și texte traduse:
a. Scrisoarea de intenție va fi elaborată de candidat în limba engleză, va conține
motivația, obiectivele și așteptările candidatului și va conține 500-600 de cuvinte.
b. Text unic de tradus din limba B, conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii
specializate, în interacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online
de admitere.
c. Text unic de tradus din limba C, conținând 150-200 de cuvinte, din diverse domenii
specializate, în interacțiune cu comisia de concurs prin intermediul platformei online
de admitere.
d. Nota finală este media notelor de la cele două probe de la alin. (b) si (c). Evaluarea
scrisorii de intenție descrisă la alin. (a) nu va intra în calculul mediei de admitere.
e. Secretarul comisiei de admitere va avea rolul de mediator între candidați și
membrii comisiei.
(5) Fișa de autoevaluare a portofoliului profesional și scrisoare de intenție
a. fișa de autoevaluare a portofoliului profesional va fi afișată pe site-ul DPPD,
dppd.utcb.ro înainte de sesiunea de amitere și pe platforma de admitere – P1
b. scrisoarea de intenție conține argumentarea alegerii programului de studiu – P2
c. Media candidaților pentru aceste două probe se calculează ca medie ponderată a
notelor obținute la fiecare probă cu următoarele ponderi: proba P1 – 80%, proba P2
– 20% și reprezintă 70% din media de admitere la programul de studii
d. Fișa de autoevaluare și scrisoarea de intenție vor fi asumate prin semnătură de
către fiecare candidat și vor fi trimise on line odată cu înscrierea la concursul de
admitere.
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Art. 26

(1) Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face
prin decizie a rectorului UTCB. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în
Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de
școlarizare la programul/programele de studii la care au fost admiși.
(2) În perioada stabilită în conformitate cu ”Regulamentul privind desfășurarea activității
studenților în UTCB” (în primele 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar) se face
înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în cele două sesiuni ale concursului de
admitere. Candidații declarați admiși pe locurile cu finanțare de la buget achită cuantumul
taxei de înmatriculare și semnează contractul de școlarizare.
(3) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare
stabilită de Senatul UTCB, prima tranșă din taxa de școlarizare şi semnează contractul de
şcolarizare.
(4) După înmatriculare se generează și se afișează listele finale, cu candidații declarați
admiși și înmatriculați.

Informații suplimentare
Pentru informații suplimentare candidații la concursul de admitere se pot adresa atât
persoanalului din sediile facultăților cât și prin email:
• Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector
2, București, e-mail: secretariat.fccia@utcb.ro
• Facultatea de Hidrotehnică – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, e-mail:
secretariat.fh@utcb.ro
• Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București,
e-mail: secretariat.fcfdp@utcb.ro
• Facultatea de Inginerie în Limbi Străine – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, email: secretariat.fils@utcb.ro
• Facultatea de Geodezie – B-dul Lacul Tei 122-124, Sector 2, București, e-mail:
secretariat.fg@utcb.ro
• Facultatea de Inginerie a Instalațiilor – B-dul Pache Protopopescu 66, sector 2, București,
e-mail: secretariat.fii@utcb.ro
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•
•
•

Facultatea de Utilaj Tehnologic – Calea Plevnei 59, sector 1, București, e-mail:
secretariat.ut@utcb.ro
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - B-dul Lacul Tei 122-124, Sector
2, București, e-mail: secretariat.dppd@utcb.ro
Candidații UE-SEE sau români cu acte de studii eliberate în străinătate pot apela la Centrul
de Relații Internaționale al UTCB dri@utcb.ro

Legislație
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. OUG nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrație publice și centrale
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
3. OUG nr.58/23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ.
4. Legea nr.55/2020.
5. ORDIN nr. 3102 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat
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Schema logică a proceselor de înscriere, admitere și înmatriculare a
candidaților români (inclusiv DPPD) și candidaților UE (cu atestat
CNRED)
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CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art. 1 În Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) finalizarea primului ciclu de

studii universitare – studiile universitare de licență - se realizează prin examen de diplomă, pentru
învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești, sau de licență, conform
reglementărilor legale în vigoare. Examenele de diplomă sau licență sunt organizate de către
facultățile UTCB pentru programele de studii universitate de licență acreditate care sunt
organizate de acestea.

Art. 2 Pentru programul de studii din domeniul științelor inginerești, examenul are două probe
orale:

(1) proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate;
(2) proba de prezentare și susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

Art. 3 La programul de studii din domeniul Filologie, examenul are:

(1) o probă scrisă, de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate la limbile B
și C studiate în cadrul programului de licență;
(2) două probe orale: proba de interpretare la limbile B și C și proba de susținere a lucrării
de licență.

Art. 4 Pentru un program de studii universitare de licență, probele examenului de

diplomă/licență se desfășoară oral, în aceleași condiții pentru toți absolvenții, în prezența în
același loc și în același moment, a comisiilor de examen specifice fiecărei probe și a examinatului.

Art. 5 Consiliile facultăților pot particulariza examenele de diplomă/licență în concordanță cu
domeniile de specializare pe care le coordonează, respectând criteriile generale elaborate de
către Ministerul Educației și ale prezentei metodologii.

Art. 6 În cadrul UTCB pot susține examene următoarele categorii de absolvenți:

(1) absolvenții proprii din promoția curentă sau din promoții anterioare;
(2) absolvenții instituțiilor de învățământ superior acreditate instituțional, proveniți de la
specializările care au fost autorizate să funcționeze provizoriu, cu aprobarea celor două
Senate, după avizul favorabil al Consiliilor de Administrație;
(3) absolvenții instituțiilor de învățământ superior neacreditate instituțional, proveniți de la
specializările care au fost acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în baza unui
protocol încheiat între cele două instituții de învățământ superior, cu aprobarea celor două
Senate, după avizul favorabil al Consiliilor de Administrație. Pentru situații deosebite,
temeinic motivate, UTCB poate desfășura susținerea examenelor de licență/diplomă în
locațiile instituției de învățământ superior de unde provin candidații, numai cu aprobarea
Ministerului Educației Naționale și a Consiliului de Administrație care stabilește, în aceste
condiții, toate măsurile necesare organizării, desfășurării și finalizării examenului respectiv,
cu respectarea legislației în vigoare.
(4) absolvenții instituțiilor de învățământ superior acreditate sau neacreditate instituțional,
proveniți de la specializările care nu au fost autorizate să funcționeze provizoriu, cu condiția
de a fi promovat examenul de selecție susținut la instituțiile la care au fost arondate de
către Ministerul Educației.
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CAPITOLUL II – Organizarea examenelor
Art. 7 Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele stabilite de

Senatul UTCB, din care: două sesiuni în anul universitar curent (iunie-iulie și septembrie) și o
sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Art. 8 Structura-cadru a proiectelor de diplomă și lucrărilor de licență se aprobă de către

Consiliul facultății la propunerea Decanatelor, pentru fiecare specializare în parte, până la data de
30 septembrie. Temele proiectelor de diplomă/lucrărilor de licență și lista conducătorilor
acestora sunt stabilite de departamentele didactice, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an
universitar, și transmise Decanatelor facultăților, pentru aprobare. Temele proiectelor de
diplomă/lucrărilor de licență și structura-cadru se afișează on-line, pentru informarea studenților.
Îndrumătorul proiectului de diplomă / lucrării de licență poate fi orice cadru didactic din UTCB
sau doctorand, cu specializare în domeniul temei propuse. Fiecare student depune la
secretariatul facultății o cerere pentru alegerea temei proiectului de diplomă / lucrării de licență,
până la sfârșitul semestrului I al anului universitar.

Art. 9 Tematica probei de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate, se stabilește
în acord cu domeniul de studiu și planurile de învățământ pentru fiecare specializare în parte.
Tematicile propuse sunt supuse aprobării Consiliului facultății. Tematicile și bibliografia se
publică on-line pe https://utcb.ro și la avizierele facultăților până la data de 10 mai.

Art. 10

(1) Organizarea și desfășurarea examenelor sunt identice atât pentru studenții UTCB cât
și pentru cei care provin de la alte instituții de învățământ superior de stat și particular.
(2) Organizarea, componența nominală și numărul comisiilor pentru examene se stabilesc,
până la data de 15 iunie a fiecărui an universitar, prin decizie a Rectorului UTCB, pe baza
propunerilor facultăților. Acestea se fac la propunerea decanului, cu aprobarea Consiliului
facultății.

Art. 11 La alcătuirea comisiilor de examen de diplomă/licență se vor respecta următoarele

prevederi:
(1) a). Comisiile pentru examenele de diplomă/licență se constituie pe programe de studii.
Comisiile au în componență cel puțin 3 membri, un secretar și un membru supleant.
Membrii comisiilor trebuie să aibă cel puțin gradul didactic de șef de lucrări cu titlul de
doctor, iar președintele trebuie să aibă gradul didactic de conferențiar sau profesor
universitar. Într-o sesiune de examen, un cadru didactic poate fi președinte numai la o
singură comisie de examen de diplomă/licență; (în mod excepțional, se acceptă să poată
fi președinte și la o a doua comisie, dar numai în situații bine motivate.)
(2) componența comisiilor de examinare și a comisiilor pentru analiza și soluționarea
contestațiilor se publică on-line pe https://utcb.ro. Conform legii, membrii comisiilor de
examinare și ai comisiilor pentru analiza și soluționarea contestațiilor nu se pot afla cu cei
examinați sau între ei în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv;
(3) pentru absolvenții proveniți de la alte unități de învățământ superior de stat și
particular, comisia de examinare este aceeași cu cea care examinează absolvenții UTCB
(4) componența comisiilor de examinare și a comisiilor pentru soluționarea contestațiilor,
precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare
a studiilor.
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Art. 12

(1) La susținerea proiectului de diplomă/lucrării de licență poate participa, ca invitat, și
îndrumătorul de proiect.
(2) Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă/lucrării de licență sunt publice.
(3) Examenul se desfășoară în cadrul UTCB sau poate fi organizat și susținut prin
deplasarea comisiei de examen la instituția de la care provin candidații. Hotărârea în
legătură cu această posibilitate se ia de Consiliul de administrație care stabilește în aceste
condiții toate măsurile necesare organizării, desfășurării și finalizării examenului respectiv,
cu respectarea legislației în vigoare.
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CAPITOLUL III – Înscrierea candidațiilor
Art. 13 Înscrierea candidaților, absolvenți ai UTCB din promoția curentă și din promoțiile

anterioare, de la toate specializările, în vederea susținerii examenului de diplomă/lucrării de
licență, se face numai la UTCB

Art. 14 Absolvenții înscriși la examen, care nu au susținut sau nu au promovat examenul de

diplomă/licență, se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susținerii acestuia la UTCB sau
la altă instituție organizatoare. Decanatele și departamentele didactice decid asupra menținerii
sau nu a temei anterioare a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

Art. 15 Candidații la examenul de finalizare a primului ciclu de studii universitare prezintă la

înscriere și un certificat de competență lingvistică, eliberat de departamentul de profil din
instituția de învățământ superior de unde provin candidații sau de o altă instituție specializată
recunoscută, avizat de departamentul de profil din UTCB Certificatul de competență lingvistică
se reține la secretariatul unde se face înscrierea la examen. Departamentul de Limbi Străine și
Comunicare al UTCB eliberează duplicate ale certificatului de competență lingvistică, la cerere.

Art. 16 Pentru fiecare sesiune de examinare, înscrierea la examen a absolvenților UTCB se face

pe bază de cerere scrisă la secretariatele facultăților, de către fiecare absolvent. Cererea poartă
avizul cadrului didactic îndrumător cu mențiunea că proiectul de diplomă (lucrarea de licență)
este complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă. Pentru absolvenții UTCB, înscrierea la
examenul de finalizare a studiilor și depunerea proiectului de diplomă/lucrării de licență la
departamente se fac cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea
examenului. Cadrul didactic îndrumător întocmește referatul privind conținutul și calitatea
lucrării, cu cel puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului, și îl
atașează la proiectul / lucrarea depusă la departament. Pentru înscriere, absolventul va depune
o declarație pe proprie răspundere, conform căreia proiectul de diplomă / lucrarea de licență este
original. Modelul de cerere de înscriere este anexat acestei metodologii (Anexa 1) și se publică
on-line pe https://utcb.ro.

Art. 17

(1) Pentru candidații proveniți de la alte instituții de învățământ superior de stat sau
particular, înscrierea se face de către instituția absolvită, pe baza opțiunii individuale a
candidaților, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea examenului.
(2) Pentru absolvenții care provin de la alte instituții de învățământ superior, potrivit
conținutului proiectului de diplomă/lucrării de licență, birourile consiliilor facultăților vor
stabili, la propunerea departamentelor didactice, un cadru didactic care, pe baza analizării
proiectului și a referatului îndrumătorului, va întocmi și prezenta comisiei referatul propriu.

Art. 18

(1) Taxa pentru înscrierea la examenul de diplomă/licență a fiecărui absolvent al UTCB,
care repetă examenul, este de 250 lei. Acești absolvenți vor prezenta la înscriere chitanța
de plată a taxei.
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(2) Taxa pentru înscrierea la examenul de diplomă/licență a absolvenților din cadrul altor
instituții de învățământ superior, care susțin examenul la UTCB, este de 500 lei. Acești
absolvenți vor prezenta la înscriere chitanța de plată a taxei.

Art. 19 Pentru înscrierea la examenul de diplomă/licență la UTCB, absolvenții altor instituții de
învățământ superior vor prezenta următoarele acte:
(1) certificatul de naștere, în copie legalizată sau copie xerox însoțită de original;
(2) diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
(3) adeverință eliberată de instituția de învățământ superior de stat sau particular, din care
să rezulte calitatea de absolvent al acestuia, cu precizarea promoției, specializării absolvite,
durata studiilor și forma de învățământ (zi, seral etc.);
(4) suplimentul la diplomă eliberat de instituția de învățământ superior de stat sau
particular absolvită, din care să rezulte, pentru fiecare semestru și an de studii, disciplinele
promovate, numărul de ore prevăzut pentru fiecare disciplină (curs, aplicații, lucrări practice
- separat), forma de verificare (examen colocviu, proiect, verificare), precum și notele și,
după caz, numărul de credite obținute.

Art. 20 După încheierea înscrierii, secretariatul facultății va întocmi și va afișa lista completă cu

candidații care au dreptul să se prezinte la examen (pe site-ul facultății si la avizier). Lista va
cuprinde candidații, în ordinea alfabetică, indiferent de instituția de învățământ superior, de stat
sau particulară, de la care provin. La programarea susținerii examenului de diplomă/ licență, se
va avea în vedere ca numărul candidaților examinați zilnic, la fiecare comisie, să nu depășească
15.

Art. 21

(1) Proiectele de diplomă/lucrările de licență care nu au avizul îndrumătorului de proiect
sau au referat negativ încheiat de către acesta, nu pot fi susținute în fața comisiei de
examen de licență. Nu se aprobă înscrierea la examen și nu se întocmesc referate
favorabile în cazul proiectelor de diplomă / lucrărilor de licență care nu sunt originale sau
nu sunt elaborate respectând regulile de etică și integritate academică.
(2) Proiectele de diplomă/lucrările de licență propuse de îndrumător în vederea susținerii,
împreună cu referatele, se depun de către departamente la secretarul comisiei de examen,
cu cel puțin 2 zile înainte de începerea examenului de diplomă/licență, iar după examen se
arhivează la departamente pentru o perioadă de minim 5 ani.
(3) Îndrumătorii proiectelor de diplomă/licență, conducerea departamentelor și a
facultăților vor lua măsuri pentru asigurarea originalității conținutului lucrărilor ce urmează
a fi susținute și pentru a interzice comercializarea lucrărilor științifice.

5

CAPITOLUL IV – Desfășurarea examenului

CAPITOLUL IV – Desfășurarea examenului
Art. 22

(1) Pentru programul de studii din domeniul Științe inginerești
a. Susținerea examenului începe cu prezentarea proiectului elaborat de către
candidat, după care membrii comisiei examinează cunoștințele candidatului, pentru
fiecare probă a examenului în parte.
b. Pentru fiecare probă a examenului de diplomă/licență, fiecare membru al comisiei
acordă note de la 1 la 10 (note întregi). Media pentru fiecare probă a examenului se
calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu
două zecimale, fără rotunjire.
c. Media examenului se calculează ca medie aritmetică a mediilor de la fiecare
probă, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de promovare a examenului
de licență este 6,00, în condițiile în care fiecare probă este notată cu cel puțin media
5,00.
(2) Pentru programul de studii din domeniul Filologie:
a. Susținerea examenului începe cu proba scrisă de evaluare a cunoștințelor
fundamentale de specialitate la limbile B și C studiate în cadrul programului de
licență, urmează proba orală de interpretare la limbile B și C, apoi prezentarea și
susținerea lucrării de licență.
b. Proba scrisă de evaluare a cunoștințelor fundamentale de specialitate atât la
limba B, cât și la limba C, constă într-un subiect de traducere a unui text de
specialitate, un subiect de teorie și un subiect de retroversiune a unui text de
specialitate. Proba orală de interpretare la limbile B și C constă în traducerea
consecutivă a câte unui discurs de 2-3 minute.
c. Fiecare membru al comisiei de evaluare a cunoștințelor fundamentale de
specialitate, precum și al probei orale de interpretare acordă o notă de la 1 la 10, fiind
admise și zecimale. Diferența de notare dintre membrii comisiei nu poate fi mai mare
de 1 punct. În cazul în care diferența este mai mare, se va recorecta lucrarea. Media
probei scrise și a probei orale de interpretare reprezintă media aritmetică dintre
notele acordate de fiecare membru al comisiei, calculată cu două zecimale, fără
rotunjire.
(3) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatului examenului de diplomă/licență
nu este publică.

Art. 23 La finalizarea examenului de diplomă/licență, Comisia de examen completează
următoarele documente:
(1) Catalogul examenului de diplomă/licență (Anexa nr.3)
(2) Procesul-verbal al examenului de diplomă/licență(Anexa nr.2)

Art. 24 Afișarea rezultatelor finale ale examenului se face la sediul facultăților și pe pagina de

internet a UTCB, cu menționarea datei și orei de afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data
susținerii examenului.

Art. 25 Eventualele contestații în legătură cu rezultatele examenului se depun la secretariatul

facultății în termen de 24 de ore de la comunicarea și afișarea rezultatelor la avizierul facultății,
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și se rezolvă în termen de 48 de ore, de către comisia de analiză și soluționare a contestațiilor,
care are obligația de a analiza și punctul de vedere al membrilor comisiei de examen. Probele
orale nu se pot contesta. Contestațiile pot avea ca obiect nerespectarea prevederilor acestei
metodologii. Decizia comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor este definitivă.

Art. 26 Un examen de finalizare a studiilor nepromovat poate fi repetat într-o sesiune ulterioară,
cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările din
UTCB

Art. 27 Modul de desfășurare al examenului de licență pentru domeniul Limbi moderne aplicate
se afișează la avizierul Facultății de Inginerie în Limbi Străine.
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CAPITOLUL V – Eliberarea diplomelor
Art. 28

(1) Absolvenților învățământului superior care au promovat examenul de diplomă/licență
li se eliberează “Diploma de Inginer” / ”Diploma de Licență”, în termen de cel mult 12 luni de
la data promovării.
(2) Diplomele de inginer/licență vor fi însoțite de suplimentul la diplomă, eliberat de
instituția de învățământ superior absolvită.

Art. 29 Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de diplomă/ licență

primesc adeverințe de absolvire a studiilor care conferă titularului aceleași drepturi legale ca și
diploma. Adeverințele se pot întocmi după termenul de depunere și soluționare a contestațiilor.
Termenul de eliberare a adeverințelor este de 5 zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de
contestații / depunerea catalogului. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi
adeverințe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. Adeverința
de absolvire va respecta prevederile art.26 alin.2 din OMEN nr.3106/2022 și va conține: funcția,
numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din UTCB, precum și următoarele
informații: domeniul de studii universitare de licență; programul de studii; perioada de studii;
media de finalizare a studiilor; media examenului de diplomă sau licență; numărul ordinului de
ministru sau a scrisorii de acceptare studii sau aprobarea de școlarizare sau atestatului de
recunoaștere a studii lor pentru studenții străini statutul de autorizare/acreditare provizorie,
forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ
care le stabilește.

Art. 30 Absolvenții care nu susținut sau nu au promovat examenul de diplomă sau licență

primesc la cerere o adeverință privind absolvirea fără examen de finalizare a studiilor. Adeverința
se va întocmi conform OME nr.3106/2022 și cuprinde următoarele elemente minimale obligatorii:
domeniul de studii universitare, programul de studii și specializarea, perioada de studii, media
anilor de studii, statutul de autorizare/acreditare provizorie, forma de învățământ, limba de
predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește, numărul
ordinului de ministru sau a scrisorii de acceptare studii sau aprobarea de școlarizare sau
atestatului de recunoaștere a studii lor pentru studenții străini, funcția, numele, prenumele și
semnătura persoanelor responsabile din UTCB (rector, secretar șef universitate, decan, secretar
șef facultate) și sigiliul universității.

Art. 31 Certificatele de studii se eliberează numai pentru specializările care au autorizație de
funcționare provizorie sau acreditare.

Art. 32 Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior neautorizate care nu au promovat

examenul, suplimentul la diplomă, eliberat de instituția absolvită, și adeverința prin care se atestă
promovarea integrală a examenelor de selecție, eliberată de instituția de învățământ superior
care a organizat un astfel de examen, sunt echivalente cu certificatul de studii.
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CAPITOLUL VI – Organizarea examenelor pe perioada stării de
alertă, necesitate sau urgență în sistem on-line
Art. 33 Acest capitol include prevederi suplimentare privind modul de organizare și desfășurare

a examenelor de finalizare a studiilor la ciclul I de studii universitare (programe de studii
universitare de licență), pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență când activitățile
didactice față-în-față sunt suspendate.

Art. 34 Examenele de finalizare a studiilor se desfășoară integral în sistem la distanță prin
comunicații electronice (on-line).

Art. 35 Examenele de finalizare a studiilor se desfășoară prin comunicarea în timp real, în
ambele sensuri, prin mijloace audio și video, a comisiei de examinare cu candidatul. Examenele
de finalizare a studiilor se înregistrează pe toată perioada de desfășurare, cu excepția perioadei
de deliberare a comisiei.

Art. 36 UTCB asigură la nivelul universității o platformă de învățământ on-line și licențele

necesare pentru cadrele didactice și studenți. Examenele de finalizare a studiilor desfășurate online stabilite prin acest regulament se efectuează utilizând platforma agreată la nivelul
universității.

Art. 37 Pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, UTCB pune la dispoziția

membrilor comisiilor de examinare, cadrelor didactice îndrumătoare sau candidaților accesul la
echipamente de comunicare electronică (calculatoare, tablete etc.) la sediul fiecărei facultăți sau
DPPD, după caz, în situații bine motivate, la solicitarea expresă a acestora, cu respectarea
regulilor de distanțare socială în vigoare.

Art. 38 Comunicările și transmiterea de informații stabilite conform prevederilor acestui

regulament se desfășoară prin e-mail. Pentru aceasta, cadrele didactice, secretariatele,
departamentele și studenții utilizează adresele de e-mail instituționale ale UTCB.

Art. 39 Secretariatele facultăților publică on-line pe site-ul propriu, în secțiunea dedicată

(1) examenelor de finalizare a studiilor, următoarele informații:
(2) adresa de e-mail a secretariatului facultății utilizată pentru comunicarea în scopul
prezentului regulament;
(3) adresele de e-mail ale departamentelor, desemnate de către directorii de departament
pentru a fi utilizate pentru comunicarea în scopul prezentului regulament;
(4) adresele de e-mail ale secretarilor comisiilor de examinare.
Art. 40 Pentru fiecare comisie de examinare în parte, secretariatul facultății și secretarul
comisiei întocmesc lista adreselor de e-email instituționale ale fiecărui membru al comisiei și o
comunică acestora.

Art. 41 Absolventul adresează cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor prin email adresat secretariatului facultății, fără avizul cadrului didactic îndrumător.
Art. 42 Cadrul didactic îndrumător exprimă avizul pentru înscriere prin e-mail adresat
secretariatului facultății în care menționează că proiectul de diplomă (lucrarea de licență) este
complet și poate fi susținut în sesiunea respectivă.
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Art. 43 Pe baza cererilor de înscriere primite și aprobate, secretariatul facultății întocmește lista

adreselor de e-mail instituționale ale studenților înscriși, pentru fiecare comisie de examinare în
parte.

Art. 44 Absolventul trimite proiectul de diplomă (lucrarea de licență) și declarația pe proprie
răspundere privind originalitatea acestuia prin e-mail adresat cadrului didactic îndrumător.

Art. 45 Cadrul didactic îndrumător transmite proiectul de diplomă (lucrarea de licență),

declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea lucrării și referatul privind
conținutul și calitatea proiectului de diplomă (lucrării de licență) către departament și către
secretarul comisiei de examinare.

Art. 46 Persoanele care doresc să participe on-line la un examen de finalizare a studiilor, altele

decât candidații, cadrele didactice îndrumătoare și membrii comisiei, vor adresa cu cel puțin 72
de ore înainte de debutul examenului un e-mail, prin care își exprimă această intenție, către
secretarul comisiei. Acesta introduce adresele de email în platforma de învățământ on-line și
creează grupurile de lucru, conform programării stabilită de către secretariatul facultății.
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Art. 47 Susținerea examenului constă în prezentarea on-line a proiectului de diplomă (lucrării de

licență) elaborat de către candidat, după care membrii comisiei examinează cunoștințele
candidatului, pentru fiecare probă a examenului în parte. Conducerea facultății decide privind
modul de desfășurare a examenului și îl comunică prin afișare pe site-ul facultății în secțiunea
dedicată examenelor de finalizare a studiilor. Proba scrisa a examenului de licență de la
programul de studii universitare de licență Traducere si interpretare va fi înlocuită cu întrebări din
partea comisiei de examinare, care sa demonstreze ca respectivul candidat a parcurs teoria
necesara promovării acestui examen. Proba orala de Interpretare consecutiva si susținerea
lucrării de licență rămân neschimbate ca structura.

Art. 48 La încheierea unei zile de examinare, fiecare membru al comisiei de examinare comunică

lista notelor acordate candidaților examinați prin e-mail adresat secretarului comisiei de
examinare și președintelui acesteia. Listele notelor acordate se atașează în format tipărit la
catalogul examenului.

Art. 49 Catalogul examenului semnat olograf de către președintele și secretarul comisiei se

depune la secretariatul facultății în format tipărit sau electronic (scanat), prin e-mail adresat de
către secretarul comisiei transmis în copie și către președintele comisiei, în termen de 24 de ore
de la finalizarea examenului. Acest document poate fi utilizat în activitățile de secretariat pentru
centralizarea rezultatelor studenților și redactarea adeverințelor de absolvire.

Art. 50 Catalogul examenului se depune în format tipărit la secretariatul facultății, semnat
olograf de către toți membrii comisiei și secretarul acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la
finalizarea examenului.
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Art. 51 Între UTCB și instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare ai căror absolvenți

urmează să susțină examenul la UTCB se încheie un protocol de colaborare pe baza căruia să se
asigure condiții optime de pregătire a candidaților în vederea susținerii examenelor de finalizare
a studiilor (acces la biblioteci, participarea la cursuri de pregătire etc.). Protocolul se încheie cu
aprobarea Senatelor universitare, după avizul favorabil al Consiliilor de administrație.

Art. 52 În termen de 5 zile de la încheierea examenului depunerea catalogului, decanatele
facultăților vor transmite la rectorat rezultatele obținute de absolvenți la examenul de finalizare
a studiilor sub forma unui tabel centralizator însoțit de Procesul-verbal al desfășurării examenului
și de copia certificată conform cu originalul a catalogului de examen.

Art. 53 Prezenta metodologie se aplică începând cu examenele de finalizare a studiilor

corespunzătoare anului universitar 2021/2022, inclusiv pentru absolvenții care nu s-au prezentat
sau nu au promovat aceste examene în sesiunile anterioare. Această metodologie se aplică atât
pentru absolvenții UTCB cât și pentru absolvenții proveniți de la alte instituții de învățământ
superior de stat sau particulare.
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Anexa 1

Se aprobă,
Decan
Domnule Decan / Doamnă Decan,

Subsemnatul (a) ..............................................................................................................,
student(ă) la Universitatea Tehnica de Construcții București , Facultatea ………………………
………………………………………………………………...………, specializarea
.................................................................................................................... , an de studiu……... seria…........
grupa …....….., anul universitar............................................ , vă rog să îmi aprobați înscrierea la
examenul de diplomă în sesiunea .............................................
Am elaborat proiectul de diplomă sub îndrumarea doamnei/domnului ................................
................................................................................................................. .
Data:
.........................................

Semnătura:
...................................................

Aviz cadru didactic îndrumător:
Proiectul este complet și poate fi susținut în sesiunea ...............................................
Nume și prenume:...........................................................
Semnătura:......................................................................

Domnului Decan / Doamnei Decan al Facultății …………………………………………………………………………..

Anexa 2
FACULTATEA
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi ................ cu ocazia desfășurării examenului de diplomă/licență la programul
de studii universitare de licență................................... ................................................... .
Comisia pentru susținerea examenului de diplomă/licență a constatat următoarele:
I.

Situația statistică:

Nr. absolvenți
înscriși

II.

Nr. absolvenți
prezenți

Nr. absolvenți
promovați

Nr. absolvenți
respinși

Nr. absolvenți
absenți

Situația rezultatelor obținute de absolvenții înscriși la examenul de diplomă/licență

Nr.
crt

Numele și prenumele

Media generală de
promovare a examenului
de diploma/licență

1.
2.
3
……
III.

Organizarea și desfășurarea examenului de diploma/licență

Lucrările de diploma/licență au fost predate comisiei și verificate de către membrii acesteia.
Toate lucrările au avut referatul și avizul cadrului didactic îndrumător pentru a putea fi susținute.
Cele două probe ale examenului de diploma au fost susținute oral.
Lucrările de diploma/licență au fost prezentate de fiecare candidat .
Comisia a verificat prin întrebări aspecte legate de conținutul lucrării, precum și cunoștințele
fundamentale și de specialitate ale fiecărui absolvent.
În timpul susținerii examenului de diploma/licență nu s-au semnalat / s-au semnalat deficiențe și anume:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV.

Alte aprecieri

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul Proces-verbal a fost încheiat în 3(trei) exemplare: 1 – Președintele Comisiei; 1 –
Decanul facultății; 1 - Biroul Acte de Studii
Comisia pentru susținerea examenului de diplomă/licență ( nume, prenume, semnătura):
Președinte: …………………………………………….……………….
Membru : ………………………………………..…….………………..

Membru :
Membru:
Membru :
Secretar:

…………………………………….………………………..
……………………………………………………………..
……………….………………………..…………………..
………………….………………………….…………….

Anexa 3

FACULTATEA
Programul de studii universitare de LICENȚĂ:

CATALOG
Examen de DIPLOMĂ/LICENȚĂ – Sesiunea ..................................
PROBA 1: Cunoștințe generale și de specialitate
PROBA 2: Proiectul de diplomă
Nr.
Crt.

Numele și prenumele

Promoția

Media generală
de promovare a
anilor de studii

PROBA 1
A

B

C

D

E

1
2
Comisia examenului de diplomă:
Membri comisie
A Președinte : [Grad didactic, titlu științific nume și prenume]
B
C
D
E
Secretar

Semnături

PROBA 2
Media
Proba 1

A

B

C

D

E

Media
Proba 2

Media
examenului de
diplomă/licență

Obs.

FACULTATEA
Programul de studii universitare de LICENȚĂ:

ANEXA - C A T A L O G
Examen de DIPLOMĂ/LICENȚĂ – Sesiunea ...................................
Nr.
Crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

Promoția

Media generală
de promovare a
anilor de studii

PROBA 2
Tema lucrării de diplomă /licență

1.
2.
Comisia examenului de diplomă:
Membri comisie
A Președinte : [Grad didactic, titlu științific nume și prenume]
B
C
D
E
Secretar

Semnături

Coordonator

A

B

C

D

E

Media PROBA
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Legislație metodologie
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
3. Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calității
educației;
4. Legea nr.60/2000 privind dreptul absolvenților învățământului superior particular de a
susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat
acreditate;
5. Ordinul Ministrului Educației nr.4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ
superior.
6.

ORDIN nr. 3106 din 9 februarie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Metodologie de organizare și
desfășurare a examenelor de finalizare
a studiilor din ciclul II – studii
universitare de master
în Universitatea Tehnică de Construcții
București

Aprobat

Anexa 4 la Hotărârea Senatului nr. 1900/28.02.2022
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CAPITOLUL I – Dispoziții generale

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art. 1 Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) este, conform aprobării

Ministerului Educației - Instituție Organizatoare de Studii Universitare de Masterat (IOSUM).
Programele de studii universitare de master se finalizează cu examen de disertație. UTCB
organizează prin facultăți și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
examene de disertație pentru fiecare program studii universitare de master pe care îl
organizează.

Art. 2 Structura-cadru a lucrărilor de disertație se aprobă de către Consiliul facultății sau DPPD,
după caz, la propunerea Decanatelor, respectiv a directorului DPPD, pentru fiecare program de
studii în parte, până la data de 30 septembrie.

Art. 3 Temele lucrărilor de disertație și lista conducătorilor acestora sunt stabilite de

departamentele didactice sau DPPD, după caz, până la sfârșitul semestrului 1 al fiecărui an
universitar, și transmise Decanatelor facultăților, respectiv Directorului DPPD, pentru aprobare.
Temele lucrărilor de disertație și structura-cadru se afișează pe https://utcb.ro pentru informarea
studenților.

Art. 4 Alegerea temei de disertație se realizează de către conducătorul de disertație împreună

cu studentul și se corelează cu programul de pregătire universitară de masterat, cu domeniul de
competență al conducătorului de disertație, cu programele și cu politica instituțională al IOSUM.
Fiecare student depune la secretariatul facultății sau DPPD, după caz, o cerere pentru alegerea
temei lucrării de disertație, până la sfârșitul semestrului 1 al anului universitar.

Art. 5 Rezultatele cercetării științifice realizate în cadrul elaborării lucrării de disertație pot fi
valorificate de masterand prin articole în reviste de specialitate. Studenții care finalizează un
program de studii universitare de masterat sunt încurajați să publice cel puțin un articol în
buletinele științifice ale UTCB sau în alte reviste de specialitate.

Art. 6 Conducătorul de disertație poate fi oricare dintre cadrele didactice ale programului

respectiv de studii universitare de masterat sau un alt cadru didactic cu specializare compatibilă
cu programul de studii.

Art. 7 Studentul poate solicita schimbarea temei de disertație o singură dată în timpul studiilor

universitare de masterat. Schimbarea temei de disertație se poate face strict în cadrul aceluiași
domeniu de studii și se aprobă de către decanul facultății sau directorul DPPD, după caz.
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CAPITOLUL II – Organizarea examenelor

CAPITOLUL II – Organizarea examenelor
Art. 8

(1) Examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele stabilite
de Senatul UTCB, din care: două sesiuni în anul universitar curent (iunie-iulie și septembrie)
și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.
(2) La UTCB pot susține examenul de disertație numai absolvenții proprii ai programelor de
studii universitare de masterat, din promoția curentă sau din promoțiile anterioare.
(3) Pentru un program de studii universitare de masterat, examenul de disertație se
organizează în aceleași condiții pentru toți absolvenții.
(4) Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.

Art. 9 Organizarea, componența nominală și numărul comisiilor pentru examenul de

diplomă/licență se stabilesc până la data de 15 iunie a fiecărui an universitar, prin decizie a
rectorului UTCB, la propunerile facultăților organizatoare sau a DPPD, după caz. Propunerile se
fac de către decan sau directorul DPPD, după caz, și se aprobă de Consiliul facultății, respectiv
DPPD

Art. 10 La alcătuirea comisiilor de examen de disertație se vor respecta următoarele prevederi:

(1) Comisiile pentru examenele de disertație se constituie pe programe de studii. Comisiile
au în componență cel puțin 3 membri, un secretar și un membru supleant. Membrii
comisiilor trebuie să aibă cel puțin gradul didactic de șef de lucrări/lector cu titlul de doctor,
iar președintele trebuie să aibă gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar. Un
cadru didactic poate fi președinte, într-o sesiune de examen, numai la o singură comisie de
examen de disertație; (în mod excepțional, se acceptă să poată fi președinte și la o a doua
comisie, dar numai în situații bine motivate.).
(2) Componența comisiilor pentru examenele de disertație și a comisiilor pentru analiza și
soluționarea contestațiilor se publică pe https://utcb.ro;
(3) Membrii comisiilor pentru examenele de disertație și ai comisiilor pentru analiza și
soluționarea contestațiilor nu se pot afla cu cei examinați sau între ei în relație de soți, afini
și rude până la gradul al III-lea inclusiv;
(4) Componența comisiilor pentru examenele de disertație și a comisiilor pentru
soluționarea contestațiilor, precum și numărul membrilor acestora nu se modifică pe
durata examenelor de finalizare a studiilor.

Art. 11 La susținerea examenului de disertație poate participa, ca invitat, și conducătorul de
disertație.
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CAPITOLUL III – Înscrierea candidațiilor

CAPITOLUL III – Înscrierea candidațiilor
Art. 12 Înscrierea candidaților, absolvenți ai UTCB din promoția curentă și din promoțiile
anterioare de la toate programele de studii universitare de masterat ale universității, în vederea
susținerii examenului de disertație, se face numai la sediul UTCB

Art. 13

(1) Absolvenții promoțiilor anterioare se pot înscrie la examenul de disertație în oricare
dintre sesiunile programate.
(2) Absolvenții care nu au susținut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor
de masterat se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susținerii acestuia la UTCB.
Decanatele și departamentele didactice decid asupra menținerii sau nu a temei anterioare
a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

Art. 14 Înscrierea la examenul de disertație a absolvenților UTCB se face pe bază de cerere

scrisă individuală, prezentată la secretariatele facultăților organizatoare sau la secretariatul
DPPD, după caz. Pentru înscriere, absolventul va depune și o declarație olografă pe proprie
răspundere, conform căreia lucrarea de disertație este originală. Înscrierea la examenul de
finalizare a studiilor de master și depunerea lucrării de disertație la departamente se face cu cel
puțin 7 zile înainte de data la care este programată începerea examenului de disertație. În termen
de 3 zile de la depunerea lucrării, conducătorul de disertație întocmește și depune la departament
un referat privind conținutul și calitatea lucrării, din care să rezulte admiterea pentru susținere
sau respingerea acesteia. Modelul de cerere de înscriere este anexat acestei metodologii și se
publică on-line pe https://utcb.ro.

Art. 15 Taxa pentru repetarea examenului de finalizare a studiilor de masterat la UTCB este de
250 lei. Dovada plății se prezintă la înscrierea pentru susținerea examenului.

Art. 16 După încheierea înscrierii, secretariatele facultăților organizatoare sau DPPD, după caz,

vor afișa lista candidaților care au dreptul să se prezinte la examenul de disertație. Lista va
cuprinde candidații, în ordine alfabetică pentru fiecare program de studii universitare de
masterat. La programarea susținerii examenului de disertație se va avea în vedere ca numărul
maxim de candidați examinați zilnic să nu depășească 15.

Art. 17 Lucrările de disertație respinse conform referatului prezentat de conducătorul de

disertație, avizat de departament, nu pot fi susținute în fața comisiei de examinare, candidatul
fiind considerat neprezentat.

Art. 18 Lucrările de disertație propuse de îndrumător în vederea susținerii, împreună cu

referatele, se depun de către departamente la secretarul comisiei de examen cu cel puțin 2 zile
înainte de începerea susținerii examenului de disertație. După examen, lucrările promovate se
depun, în format electronic, la bibliotecile facultăților pe baza unui opis întocmit de secretarul
fiecărei comisii.
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CAPITOLUL IV – Desfășurarea examenului

Art. 19 Îndrumătorii lucrărilor de disertație și conducerile departamentelor vor lua măsuri pentru
asigurarea originalității lucrărilor de disertație.

CAPITOLUL IV – Desfășurarea examenului
Art. 20

(1) Examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație
elaborată de candidat.
(2) Susținerea lucrării de disertație este publică și se desfășoară în prezența, în același loc
și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului.
(3) Fiecare membru al comisiei acordă note de la 1 la 10 (note întregi). Media examenului
rezultă ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, calculată cu
două zecimale, fără rotunjire.
(4) Media minimă de promovare a examenului de disertație este 6,00.
(5) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatului examenului de disertație nu
este publică.

Art. 21 La finalizarea examenului de disertație, Comisia de examen întocmește următoarele
documente:
(1) Catalogul examenului de disertație (Anexa 3 și 4)
(2) Procesul-verbal al examenului de disertație (Anexa 5 și 6)

Art. 22 Afișarea rezultatelor finale ale examenului de disertație se face în termen de 48 de ore

de la data susținerii, la sediul facultății organizatoare sau DPPD, după caz, și pe pagina de web
https://utcb.ro, cu menționarea datei și orei de afișare.

Art. 23 Contestațiile se depun la secretariatele facultății organizatoare sau DPPD, după caz, în

termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Termenul de soluționare a contestațiilor este
de 48 de ore. Comisia de analiză a contestațiilor are obligația de a analiza și punctul de vedere al
membrilor comisiei de examen. Decizia comisiei de analiză și soluționare a contestațiilor este
definitivă.

Art. 24 Absolvenții care nu au susținut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor
pot primi, la cerere, o adeverință privind absolvirea fără examen a programului de studii
universitare de master care va cuprinde domeniul de studii universitare, programul de studii și
specializarea, perioada de studii, media anilor de studii, statutul de autorizare/acreditare
provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul
normativ care le stabilește, numărul ordinului de ministru sau a scrisorii de acceptare studii sau
aprobarea de școlarizare sau atestatului de recunoaștere a studii lor pentru studenții străini,
funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din UTCB (rector, secretar șef
universitate, decan, secretar șef facultate) și sigiliul universității.
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CAPITOLUL V – Eliberarea diplomelor

CAPITOLUL V – Eliberarea diplomelor
Art. 25 Absolvenților studiilor de masterat care au promovat examenul de disertație li se

eliberează “Diplomă de Studii universitare de masterat” însoțită de suplimentul la diplomă,
întocmite conform reglementărilor în vigoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.

Art. 26 Până la eliberarea diplomei, absolvenții care au promovat examenul de disertație

primesc adeverințe de absolvire a studiilor care conferă titularului aceleași drepturi legale ca și
diploma. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverințe urmează procedurile
legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii. Adeverința de absolvire va respecta
prevederile art.26 alin.2 din OME nr.3106/2022 și va conține: funcția, numele, prenumele și
semnătura persoanelor responsabile din UTCB, precum și următoarele informații: domeniul de
studii universitare de master; programul de studii; perioada de studii; media de finalizare a
studiilor; media examenului de finalizare a studiilor; statutul de autorizare/acreditare provizorie,
forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ
care le stabilește (Hotărâre de Guvern sau Ordin de ministru, după caz), numărul ordinului de
ministru sau a scrisorii de acceptare studii sau aprobarea de școlarizare sau atestatului de
recunoaștere a studii lor pentru studenții străini
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CAPITOLUL VI – Organizarea examenelor pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență în sistem on-line

CAPITOLUL VI – Organizarea examenelor pe perioada stării de
alertă, necesitate sau urgență în sistem on-line
Art. 27 Acest capitol include prevederi suplimentare privind modul de organizare și desfășurare

a examenelor de finalizare a studiilor la ciclul II de studii universitare (programe de studii
universitare de masterat), pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență când activitățile
didactice față-în-față sunt suspendate.

Art. 28 Examenele de finalizare a studiilor se desfășoară integral în sistem la distanță prin
comunicații electronice (on-line).

Art. 29 Examenele de finalizare a studiilor se desfășoară prin comunicarea în timp real, în
ambele sensuri, prin mijloace audio și video, a comisiei de examinare cu candidatul. Examenele
de finalizare a studiilor se înregistrează pe toată perioada de desfășurare, cu excepția perioadei
de deliberare a comisiei.

Art. 30 UTCB asigură la nivelul universității o platformă de învățământ on-line și licențele

necesare pentru cadrele didactice și studenți. Examenele de finalizare a studiilor desfășurate online stabilite prin acest regulament se efectuează utilizând platforma agreată la nivelul
universității.

Art. 31 Pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor, UTCB pune la dispoziția

membrilor comisiilor de examinare, conducătorilor de disertație sau candidaților accesul la
echipamente de comunicare electronică (calculatoare, tablete etc.) la sediul fiecărei facultăți sau
DPPD, după caz, în situații bine motivate, la solicitarea expresă a acestora, cu respectarea
regulilor de distanțare socială în vigoare.

Art. 32 Comunicările și transmiterea de informații stabilite conform prevederilor acestui

regulament se desfășoară prin e-mail. Pentru aceasta, cadrele didactice, secretariatele,
departamentele și studenții utilizează adresele de e-mail instituționale ale UTCB.

Art. 33 Secretariatele facultăților sau DPPD, după caz, publică on-line pe site-ul propriu, în
secțiunea dedicată examenelor de finalizare a studiilor, următoarele informații:
(1) adresa de e-mail a secretariatului facultății sau DPPD, după caz, utilizată pentru
comunicarea în scopul prezentului regulament;
(2) adresele de e-mail ale departamentelor, desemnate de către directorii de departament
(3) pentru a fi utilizate pentru comunicarea în scopul prezentului regulament;
(4) adresele de e-mail ale secretarilor comisiilor de examinare.

Art. 34 Pentru fiecare comisie de examinare în parte, secretariatul facultății sau DPPD, după caz,
și secretarul comisiei întocmesc lista adreselor de e-email instituționale ale fiecărui membru al
comisiei și o comunică acestora.
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CAPITOLUL VI – Organizarea examenelor pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență în sistem on-line

Art. 35 Absolventul adresează cererea de înscriere la examenul de finalizare a studiilor prin email adresat secretariatului facultății sau DPPD, după caz, fără avizul cadrului didactic
îndrumător.
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CAPITOLUL VI – Organizarea examenelor pe perioada stării de alertă, necesitate sau urgență în sistem on-line

Art. 36 Conducătorul de disertație exprimă avizul pentru înscriere prin e-mail adresat

secretariatului facultății sau DPPD, după caz, în care menționează că lucrarea de disertație este
completă și poate fi susținută în sesiunea respectivă.

Art. 37 Pe baza cererilor de înscriere primite și aprobate, secretariatul facultății sau DPPD, după
caz, întocmește lista adreselor de e-mail instituționale ale studenților înscriși, pentru fiecare
comisie de examinare în parte.

Art. 38 Absolventul trimite lucrarea de disertație și declarația pe proprie răspundere privind
originalitatea acesteia prin e-mail adresat conducătorului de disertație.

Art. 39 Conducătorul de disertație transmite lucrarea de disertație, declarația pe proprie

răspundere a candidatului privind originalitatea lucrării și referatul privind conținutul și calitatea
lucrării de disertație către departament și către secretarul comisiei de examinare.

Art. 40 Persoanele care doresc să participe on-line la un examen de finalizare a studiilor, altele

decât candidații, conducătorii de disertație și membrii comisiei, vor adresa cu cel puțin 72 de ore
înainte de debutul examenului un e-mail, prin care își exprimă această intenție, către secretarul
comisiei. Acesta introduce adresele de email în platforma de învățământ on-line și creează
grupurile de lucru, conform programării stabilită de către secretariatul facultății.

Art. 41 Examinarea constă în prezentarea și susținerea on-line a lucrării de disertație elaborată

de către candidat. Conducerea facultății decide privind modul de desfășurare a examenului și îl
comunică prin afișare pe site-ul facultății în secțiunea dedicată examenelor de finalizare a
studiilor.

Art. 42 La încheierea unei zile de examinare, fiecare membru al comisiei de examinare comunică

lista notelor acordate candidaților examinați prin e-mail adresat secretarului comisiei de
examinare și președintelui acesteia. Listele notelor acordate se atașează în format tipărit la
catalogul examenului.

Art. 43 Catalogul examenului semnat olograf de către președintele și secretarul comisiei se

depune la secretariatul facultății sau DPPD, după caz, în format tipărit sau electronic (scanat),
prin e-mail adresat de către secretarul comisiei transmis în copie și către președintele comisiei,
în termen de 24 de ore de la finalizarea examenului. Acest document poate fi utilizat în activitățile
de secretariat pentru centralizarea rezultatelor studenților și redactarea adeverințelor de
absolvire.

Art. 44 Catalogul examenului se depune în format tipărit la secretariatul facultății sau DPPD,

după caz, semnat olograf de către toți membrii comisiei și secretarul acesteia, în termen de 5 zile
lucrătoare de la finalizarea examenului.

8
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CAPITOLUL VII – Dispoziții finale și tranzitorii
Art. 45 În termen de 5 zile de la încheierea examenului de disertație, conducerea facultății

organizatoare și DPPD, după caz, vor transmite la Secretariat Rectorat rezultatele obținute de
absolvenți la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat sub forma unui tabel
centralizator însoțit de Procesul-verbal al desfășurării examenului și de copia certificată conform
cu originalul a catalogului de examen.

Art. 46 Prezenta metodologie se aplică începând cu examenele de finalizare a studiilor
universitare de master corespunzătoare anului universitar 2021-2022.
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Anexa 1

Se aprobă,
Decan

Domnule/Doamnă Decan,

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., student(ă) la
Universitatea Tehnica de Construcții București , Facultatea ……………..……………, programul de studii
universitare de masterat …….……………………………, an de studiu…….., anul universitar .............................,
rog să îmi aprobați înscrierea la examenul de disertație în sesiunea ......................................
Am elaborat proiectul de diplomă sub îndrumarea doamnei/domnului ..........................
............................................................................................................................................................. .

Data:

Semnătura:

..................................

........................................

Aviz cadru didactic îndrumător:
Lucrarea este completă și poate fi susținută în sesiunea ...............................................
Nume și prenume:...........................................................
Semnătura:......................................................................

Domnule/Doamnă Decan al
……………….……………………………………………………..............................................……………………..

Anexa 2

Se aprobă,
Director

Domnule/Doamnă Director,

Subsemnatul (a) ..........................................................................................., student(ă) la
Universitatea Tehnica de Construcții București, Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic, programul de studii universitare de masterat …….……………………………, an de studiu……..,
anul universitar ............................., rog să îmi aprobați înscrierea la examenul de disertație în
sesiunea ......................................
Am elaborat proiectul de diplomă sub îndrumarea doamnei/domnului ..........................
............................................................................................................................................................. .

Data:
..................................

Semnătura:
........................................

Aviz cadru didactic îndrumător:
Lucrarea este completă și poate fi susținută în sesiunea ...............................................
Nume și prenume:...........................................................
Semnătura:......................................................................

Domnule/Doamnă Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic

Anexa 3
FACULTATEA
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi ................ cu ocazia desfășurării examenului de disertație la programul de
studii universitare de master ................................... ................................................... .
Comisia pentru susținerea examenului de dizertație a constatat următoarele:
I.

Situația statistică:

Nr. absolvenți
înscriși

II.

Nr. absolvenți
prezenți

Nr. absolvenți
promovați

Nr. absolvenți
respinși

Nr. absolvenți
absenți

Situația rezultatelor obținute de absolvenții înscriși la examenul de diplomă

Nr.
crt

Numele și prenumele

Media generală de
promovare a examenului
de disertație

1.
2.
3
……
III.

Organizarea și desfășurarea examenului de disertație

Lucrările de disertație au fost predate comisiei și verificate de către membrii acesteia.
Toate lucrările au avut referatul și avizul cadrului didactic îndrumător pentru a putea fi susținute.
Absolvenții au susținut lucrările de disertație oral.
Comisia a verificat prin întrebări aspecte legate de conținutul lucrării, precum și de prezentarea direcțiilor
de cercetare.
În timpul susținerii examenului de disertație nu s-au semnalat / s-au semnalat deficiențe și anume:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV Alte aprecieri
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul Proces-verbal a fost încheiat în 3(trei) exemplare: 1 – Președintele Comisiei; 1 –
Decanul facultății; 1 - Biroul Acte de Studii
Comisia pentru susținerea examenului de disertație( nume, prenume, semnătura):
Președinte:
…………………………………………….……………….
Membru : ………………………………………..…….………………..
Membru : …………………………………….………………………..

Membru:
Membru :
Secretar:

……………………………………………………………..
……………….………………………..…………………..
………………….………………………….……………..

Anexa 4
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi ................ cu ocazia desfășurării examenului de disertație la programul de
studii universitare de master ................................... ................................................... .
Comisia pentru susținerea examenului de dizertație a constatat următoarele:
IV.

Situația statistică:

Nr. absolvenți
înscriși

V.

Nr. absolvenți
prezenți

Nr. absolvenți
promovați

Nr. absolvenți
respinși

Nr. absolvenți
absenți

Situația rezultatelor obținute de absolvenții înscriși la examenul de diplomă

Nr.
crt

Numele și prenumele

Media generală de
promovare a examenului
de disertație

1.
2.
3
……
VI.

Organizarea și desfășurarea examenului de disertație

Lucrările de disertație au fost predate comisiei și verificate de către membrii acesteia.
Toate lucrările au avut referatul și avizul cadrului didactic îndrumător pentru a putea fi susținute.
Absolvenții au susținut lucrările de disertație oral.
Comisia a verificat prin întrebări aspecte legate de conținutul lucrării, precum și de prezentarea direcțiilor
de cercetare.
În timpul susținerii examenului de disertație nu s-au semnalat / s-au semnalat deficiențe și anume:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IV Alte aprecieri
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prezentul Proces-verbal a fost încheiat în 3(trei) exemplare: 1 – Președintele Comisiei; 1 –
Decanul facultății; 1 - Biroul Acte de Studii
Comisia pentru susținerea examenului de disertație( nume, prenume, semnătura):
Președinte:
…………………………………………….……………….
Membru : ………………………………………..…….………………..
Membru : …………………………………….………………………..

Membru:
Membru :
Secretar:

……………………………………………………………..
……………….………………………..…………………..
………………….………………………….……………..

Anexa 5

FACULTATEA
Programul de studii universitare de MASTER:

CATALOG
Examen de DISERTAȚIE – Sesiunea.........................................

Nr.
Crt.

NUMELE ȘI
PRENUMELE

Promoția

Media
generală
de
promovare a
anilor de
studii

Tema lucrării de diplomă /licență

Coordonator

A

1.
2.
Comisia examenului de dizertație:
Membri comisie
A Președinte : [Grad didactic, titlu științific nume și prenume]
B
C
D
E
Secretar

Elaborarea lucrării de
disertație și susținerea
examenului

Semnături

B

C

D

E

Obs.
Media
examenului
de
Disertație

Anexa 6

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Programul de studii universitare de MASTER:

CATALOG
Examen de DISERTAȚIE – Sesiunea.........................................

Nr.
Crt.

NUMELE ȘI
PRENUMELE

Promoția

Media
generală
de
promovare a
anilor de
studii

Tema lucrării de diplomă /licență

Coordonator

A

1.
2.
Comisia examenului de dizertație:
Membri comisie
A Președinte : [Grad didactic, titlu științific nume și prenume]
B
C
D
E
Secretar

Elaborarea lucrării de
disertație și susținerea
examenului

Semnături

B

C

D

E

Obs.
Media
examenului
de
Disertație

Legislație
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
3. Legea nr.87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calității
educației;
4. Hotărârea Guvernului

nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor

universitare de masterat;
5. Ordinul Ministrului Educației nr.4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ
superior
6.

ORDIN nr. 3106 din 9 februarie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare
și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

