Admitere ciclul I – Licenţă
sesiunea - Septembrie 2017
ÎNSCRIERI: 06 – 13*/14 SEPTEMBRIE 2017
PROGRAM ÎNSCRIERI: Luni-Vineri – 09.00-17.00
Sâmbătă – 09.00-13.00
* Inscrierile se fac pănă pe 13 sept doar pentru specializarile cu predare în lb străine, la celelalte,
până pe 14 sept.

Informații privind punctele de înscriere:
Nr.crt.
Facultatea
1.
Facultatea de
Construcţii Civile,
Industriale şi Agricole
2.
Facultatea de
Hidrotehnică
3.
Facultatea de Căi
Ferate Drumuri şi
Poduri
4.
Facultatea de Geodezie

Local înscrieri
Rectorat - FCCIA

Facultatea de
Hidrotehnică
Facultatea CFDP

Etaj I -Secretariat Hidrotehnică

Facultatea de Geodezie

Etaj 2 Completare fişe de înscrieri
În zilele 6-9.09.;13-14.09.– sala II12
În zilele 11-12.09.– sala II 11
Depunere dosar pt. înscriere
Ghişeu Secretariat Geodezie
Pentru specializările:
Inginerie civilă în limbi străine –
secretariat FILS - parter
Traducere și interpretare
Secretariat DLSC et.II
Bd.Pache Protopopescu nr.66, Sector
2
Calea Plevnei nr.59, Sector 1 –
Secretariatul facultăţii
Pavilion înscrieri – curte Campus Tei

5.

Facultatea de Inginerie
în Limbi Străine

Facultatea de Inginerie în
Limbi Străine

6.

Facultatea de Inginerie
a Instalațiilor
Facultatea de Utilaj
Tehnologic

Facultatea de Inginerie a
Instalațiilor
Facultatea de Utilaj
Tehnologic
Rectorat UTCB
Bd. Lacul Tei nr.122

7.

Sala înscrieri
Etaj 1

Etaj – I - Secretariat CFDP

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 24/ 05.07.2017 numărul minim de studenți
necesar pentru activarea unui program de studii universitare de licență este de 80* și reprezintă numărul de
candidații declarați admiși după confirmarea opțiunii lor de înscriere prin depunerea diplomei de bacalaureat
în original sau a adeverinței eliberată de instituția de învățământ, în termen**.
Candidații admiși la programe de studiu care nu se activează, vor fi redistribuiți la programe de
studiu care se activează, în funcție de opțiunile exprimate, cu prioritate în cadrul aceluiași domeniu și
aceleiași facultăți, funcție de locurile rămase vacante.
*Fac excepție programele de studii universitare de licență la care cifra de școlarizare alocată este
mai mică de 80. Acestea se vor activa conform cifrei anunțate în pliantul de admitere.
**După afișarea rezultatelor, pentru confirmarea locului, candidații, în cazul în care nu au depus
diploma de bacalaureat în original la înscriere , au obligația de a aduce acest act de studii ,dacă acesta le-a
fost eliberat de liceul absolvit, în maximum 1-2 zile de la afișare.

Modalități de plată taxa de înscriere
Taxa de înscriere (80 lei) se poate achita astfel:
1.
La Casieria U.T.C.B. – Bd. Lacul Tei nr. 122-124, Bloc
Administrativ, etaj 2, sau la secretariatul facultății unde se face înscrierea.

2.

Plata se poate face şi prin banca, în următoarele conturi:

RO O6 RNCB 0073005630380004 – BCR Sector 2
sau

RO 57 TREZ 702 20F 330500XXXX –Trezoreria Sector 2
sau

RO50BRDE426SV86513214260 – BRD la următoarele agenții
bancare:




Agenția UTCB – incinta U.T.C.B. – Facultatea de Hidrotehnică
Agenția Teiul Doamnei – Str. Teiul Doamnei nr. 10, sector 2
Agenția Tei – Bld. Lacul Tei nr. 126-128, sector 2

(pentru depunere aveți nevoie de Cartea de identitate în original; Comision de depunere: 2 lei)

Notă: In varianta că plata se face prin bancă, se va menționa:
Beneficiar: UTCB
COD FISCAL: 4266570
Pe chitanța de plată eliberată de bancă se vor menționa:
-

Numele și prenumele candidatului;
CNP;
Facultatea pt care optează;
Taxă admitere.

Consiliul de Administraţie al UTCB

