
 

 

 

 
 
PROCEDURA DE ADMITERE LA CICLURILE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, MASTER ŞI DOCTORAT 
PENTRU CETĂŢENI UE 
 
 
STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER 
 
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 
Confederației Elvețiene pot participa la admiterea pentru ciclurile de studii universitare de licență și master, în 
aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 
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. Pentru sesiunile de admitere 
din iulie și septembrie 2018 taxa de înscriere este de 100 de lei. Fiecare candidat are obligația de a prezenta la 
înscrierea la concurs atestatul de recunoaștere a studiilor. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în 
afara României se va realiza de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRD) din 
cadrul Ministerului Educației Naționale. Cererea de recunoaştere a studiilor şi lista de documentelor necesare 
se descarcă la https://cnred.edu.ro/en/higher-education. În baza atestatului obținut, Comisia de recunoaştere 
şi echivalare a perioadelor de studii din UTCB va echivala notele pentru înscrierea la universitate. 
 
La admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și master, cu predare în limba română, cetățenii din 
statele Uniunii Europene, SEE-CE şi din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii române. 
 
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. Sunt scutiți de test candiații care dețin 
atestate de competență lingvistică recunoscute. 
 
Candidații admiși pe locurile cu taxă pot trece pe locurile cu finanțare de la bugetul de stat care se vacantează 
la finele fiecărui an universitar, după criterii de performanță şi în ordinea rezultatelor profesionale obținute în 
anul respectiv, în conformitate cu prevederile ”Regulamentului privind desfășurarea activității studenților în 
UTCB”. 
 
În vederea validării  locului  finanțat de la bugetul de stat, candidații declarați admişi au obligația să depună în 
original, până la data stabilită de Rectorat (după afișarea listei candidaților eligibili), diploma şi atestatul de 
recunoaştere a  acesteia de către CNRED. Neprezentarea documentelor mentionate, în original, 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 vor declara vacante  pentru o sesiune ulterioară de admitere. 
 
Candidații respinși în sesiunea din luna iulie pot participa la concurs în sesiunea din luna septembrie, pe 
locurile rămase vacante. 
 
ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR  
 
Candidații vor depune la înscriere un dosar care va conține obligatoriu următoarele documente: 
 
a) cererea de înscriere; 
b) copie a diplomei de bacalaureat/licenţă sau echivalent certificată de comisia de admitere; 
c) certificatul de echivalare a diplomei  emis de a CNRED; 
d) copie a foii matricole sau adeverință echivalentă cu aceasta, certificată de comisia de admitere;  
e) copie a certificatului de naștere şi traducere legalizată  în limba română; 
f) certificat medical in limba română care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu 
suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie; 



g) patru fotografii 3x4cm; 
h) copie certificată de comisie după actul de identitate; 
i) chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere; 
j) dosar plic. 
 
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut 
înscrierea. 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. Candidații UE-SEE sau români cu 
acte de studii eliberate în străinătate se vor prezenta mai întâi la Biroul Relaţii Internaţionale pentru consiliere 
și avizare şi numai după aceea vor depune dosarul la Comisia de admitere a facultății unde doresc să 
concureze. 
 
CLASIFICAREA CANDIDAȚILOR 
 
• Programe de licenţă 
 
La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii cu diplomă de bacalaureat sau 
echivalent recunoscută de către direcţia de specialitate a Ministerului Educației Naționale, precum și 
absolvenții unui alt program de licenţă. Media de generală de admitere, la toate programele de studiu 
universitare de licență organizate de UTCB, pentru ambele forme de finanțare (buget sau cu taxă) se calculează 
pe baza rezultatelor de la examenul de bacalaureat, fără susținerea unei probe de admitere scrise sau orale. 
Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență este 5,00 (cinci) şi se calculează cu 
două zecimale, fără rotunjire. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru 
repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, în limita numărului de locuri alocate, acestea revenind 
celor mai bine clasați candidați din fiecare domeniu/program de studii. Clasificarea candidaților pentru locurile 
cu taxă se face în aceleași condiții. 
 
• Programe de master 
 
La admiterea în ciclul de studii universitare de master pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau 
echivalent recunoscute de către direcţia de specialitate a Ministerului Educației Naționale, precum și 
absolvenții de un alt program de masterat. 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). Proba orală constă într-un interviu vocațional pe tema 
studiilor și a activităţii anterioare, argumentarea alegerii programului de studiu, planul personal de educație și 
pregătire şi planul de dezvoltare a carierei. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de 
master este 6,00 (şase) şi se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 
Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanțate de la 
bugetul de stat, în limita numărului de locuri alocate, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din 
fiecare domeniu/program de studii. 
 
Clasificarea candidaților pentru locurile cu taxă se face în aceleași condiții. 
 
 
STUDII DE DOCTORAT 
 
Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 
Confederației Elvețiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, în aceleași condiții 
prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Candidații 
(cetățeni români şi cetăţeni UE) care au efectuat studii în străinătate vor prezenta un atestat de echivalare a 
acestora eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. După obţinerea atestatului, comisia de echivalare a diplomelor din UTCB va 
echivala notele pentru înscrierea la studii universitare de doctorat. 
 



Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat se face prin concurs. Pentru anul universitar 2018-
2019 UTCB organizează concurs de admitere pentru următoarele domenii de doctorat: 
 
- Inginerie Civilă şi Instalaţii; 
- Inginerie Mecanică. 
 
Candidaţii care au dobândit diploma de inginer, de licenţă sau de master în alt domeniu decât cel în care se 
înscriu la studii universitare de doctorat sunt eligibili numai dacă au promovat în prealabil o serie de examene 
din cunoştinţele specifice noului domeniu. Numărul şi conţinutul examenelor din cunoştinţele specifice noului 
domeniu se stabilesc de către potenţialul conducător de doctorat. Examenele se susţin în cadrul 
departamentului de specialitate din care face parte potenţialul conducător de doctorat, cu o comisie stabilită 
de directorul de departament. Susţinerea acestor examene se programează înaintea concursului de admitere la 
doctorat. 
 
INSCRIEREA CANDIDAŢILOR  
 
Candidatul la concursul de admitere pentru studii de doctorat depune la Secretariatul Şcolii Doctorale un dosar 
de înscriere compus din: 
 
1. Cerere de înscriere avizată de conducătorul de doctorat potenţial; 
2. Fişa de înscriere;  
3. Copii conform cu originalul după: - certificatul de naștere; - certificat de căsătorie (dacă este cazul), - 
diploma de inginer (sau echivalenţa acesteia) și foaia matricolă: - diploma de studii aprofundate sau master și 
foaia matricolă, dacă este cazul (pentru absolvenții de master promoția 2018 se va depune adeverința de 
absolvire eliberată de facultate);  
4. Copie după cartea de identitate;  
5. Curriculum vitae, în format Europass; 
6. Lista de lucrări publicate;  
7. Chitanța de la casieria UTCB privind achitarea taxei de înscriere;  
8. Dosar cu șină (cu coperți din carton); 
 


