
 

 
 

ADMITEREA 2017  CICLUL  I  STUDII DE LICENŢĂ 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI     www.utcb.ro 

 

1.  SCURT ISTORIC ŞI OFERTA DE ÎNVĂTĂMÂNT A UNIVERSITĂŢII . 

Învăţământul superior de construcţii din România a luat fiinţă în anul 1864 prin înfiinţarea la 

Bucureşti a "Şcolii de Poduri şi Şosele, Mine şi Arhitectură", transformată în 1867 în "Şcoala de Poduri, 

Şosele şi Mine" şi în 1888 în "Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele".  În 1921, "Şcoala Naţională de 

Poduri şi Şosele" s-a transformat în Şcoala Politehnică din Bucureşti, pregătirea inginerilor constructori 

făcându-se în cadrul Secţiei de Construcţii, denumită din 1938 Facultatea de Construcţii. În anul 1948, 

ca urmare a Reformei Învăţământului, Facultatea de Construcţii s-a desprins din Şcoala Politehnică (care 

a devenit Institutul Politehnic) şi s-a transformat într-o instituţie de învăţământ superior de sine-

stătătoare, numită "Institutul de Construcţii" din Bucureşti. Începând cu anul universitar 1994-1995, 

Institutul de Construcţii a devenit Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB).   

Universitatea noastră este UNIVERSITATE DE STAT, ACREDITATĂ, cu tradiţie şi cu o largă  

recunoaştere naţională şi internaţională.  UTCB este singura universitate tehnică din România 

dedicată exclusiv formării specialiştilor cu pregătire superioară în construcţii civile, construcţii 

hidrotehnice, căi ferate, drumuri şi poduri,    instalaţii pentru construcţii,    maşini şi utilaje pentru 

construcţii,    geodezie,    precum şi în alte domenii conexe legate de ramura construcţiilor, cum ar fi   

inginerie şi management,   ingineria mediului, ingineria sistemelor etc.   UTCB   a obţinut în urma 

evaluării instituţionale de către ARACIS,  calificativul:     GRAD DE INCREDERE RIDICAT. 
 

   
 

UTCB are şase facultăţi cu predare în limba română şi o facultate de inginerie cu predare în limbi străine, 

toate oferind o pregătire universitară de înalt nivel pentru CICLUL I -LICENŢĂ, cu durata de 4 ani, în urma 

căruia se obţine titlul  de inginer. În oferta de învăţământ a universităţii se găseşte şi pregătirea universitară în 

domeniul „Limbi moderne aplicate” cu o secţie de traducere şi interpretare (3 ani la cursuri de zi), orientată spre 

limbajul tehnic. De asemenea, în  UTCB sunt acreditate si 30 specializări pentru Ciclul II – masterat ( 27 în 

limba română şi 3 în lb engleza şi franceză, destinate îndeosebi absolvenţilor cu diplomă de inginer) precum şi 

mai multe specializări pentru Ciclul III -studii doctorale, la care pot accede absolvenţii ciclului II care au obţinut 

titlul de master.   

2. DATE GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2017,  CICLUL I - STUDII DE LICENŢĂ 

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti oferă pentru anul universitar 2017/2018,  un 

numar de  965*  locuri finanţate de la buget  şi  295 locuri cu taxa     
*) Cifra de şcolarizare este aprobată de  MEN pentru admiterea în anul universitar 2017/2018 –  
 

            Notă.  In cifra bugetată sunt cuprinse si 5 locuri pentru rromi.  La cifrele de mai sus se adaugă  un număr de 67  

locuri bugetate pentru romani de pretutindeni  inclusiv din Rep. Moldova  ( 35 cu bursă şi 32 CPNV – fără taxă si fără 

bursă)  
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ADMITERE IULIE   2017   CICLUL  I   LICENŢĂ   

 

 
 

TOTAL GENERAL ( aprobate MEN) 965  
  

295* *  

 
Obs.:   *  La Facultăţile  INGINERIE A INSTALAŢIILOR  şi  UTILAJ TEHNOLOGIC, la specializările 

notate cu (*) se pot organiza în funcţie de spaţiile de învăţământ existente,  în cadrul formei de învăţământ 

de zi de 4 ani,  câte o serie de predare cu orele programate după-amiaza sau seara ( la cererea studenţilor care 

doresc să lucreze part-time).  Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatele facultăţilor organizatoare: 

Facultatea de Inginerie a  Instalaţiilor  Tel. 0212524620 şi  Facultatea de  Utilaj Tehnologic Tel. 02131582 01.  
 

** Candidaţii pe locurile cu taxă sunt admişi pe baza de dosar în ordinea MEDIILOR DE LA 

BACALAUREAT. Taxa anuală de şcolarizare pentru anul universitar 2017/2018  este de 4200 lei plătibilă în 3 

tranşe pentru toate facultăţile UTCB exceptând invatamântul ingineresc  in lb straine  unde aceasta este de 4500 

lei şi DLSC unde este de 3600 lei.  Studentii admisi pe locurile cu taxa pot trece pe locurile bugetate care se 

vacanteaza la finele fiecarui an universitar, după criterii de performanţă şi în ordinea rezultatelor profesionale 

obţinute în anul respectiv.  

TCL – test de competenta lingvistica 

AFPS –autorizare de funcţionare provizorie a specializarii 

Link-uri Facultăţi:   http://civile.utcb.ro;   http://hidrotehnica.utcb.ro;   http://cfdp.utcb.ro;   

http://instalatii.utcb.ro;  http://www.utilajutcb.ro;    http://geodezie.utcb.ro;   http://fils.utcb.ro;   http://dlsc.utcb.ro;   
 

 

3. METODOLOGIA ŞI CALENDARUL ADMITERII iulie 2017 
 

  A) METODOLOGIA ADMITERII : 

I. Pentru toate specializările inginereşti ADMITEREA SE FACE PE  BAZA DE DOSAR. 

Media de admitere se face luându-se în considerare   REZULTATELE  EXAMENULUI  DE  

BACALAUREAT,  astfel :   Nota de la Matematica sau Fizică  sau  Informatică*  (una dintre ele 

la alegerea candidatului, cu o pondere de 80%)   şi  Media generală a examenului de bacalaureat, (cu 

o pondere de 20%).   

http://civile.utcb.ro/
http://hidrotehnica.utcb.ro/
http://cfdp.utcb.ro/
http://instalatii.utcb.ro/
http://www.utilajutcb.ro/
http://geodezie.utcb.ro/
http://fils.utcb.ro/
http://dlsc.utcb.ro/


*La specializarea Inginerie economică în construcţii se mai poate opta şi pentru disciplina  Economie de 

la bacalaureat ;  De asemeneam, candidatii la specializarea Ingineria mediului ( Hidrotehnica) şi cei de la 

IEPA (Facultatea de  Inginerie a Instalaţiilor)  mai pot opta să le fie luat în calculul mediei, în locul celor 3 

opţiuni de baza,  nota de la Chimie de la examenul de Bacalaureat. 

II.      Candidaţii de la specializările inginereşti cu predare în limbi străine ( engleza sau franceză)  susţin 

un test eliminatoriu de competenţă lingvistică (notat cu admis/respins).  Acesta nu influenţează asupra calculului 

mediei de admitere care se face conform  celor precizate mai sus la punctul  I.    In cazul respingerii, candidaţii 

pot fi redistribuiţi către specializările cu predare în limba romănă conform opţiunilor exprimate la înscriere.  

TESTUL DE COMPETENTA LINGVISTICA :  

Se susţine de candidatii de la FILS şi de la  Instalatii pt construcţii în limba franceză în ziua de 18 

iulie 2017  ora 10  (testul de competenţă lingvistică este tip grilă);   Candidaţii se prezintă la sălile de examen cu 

actul de identitate şi legitimaţia de concurs cu cel puţin o oră mai devreme. 

Obs.   Candidaţii  la  FILS şi cei de la Instalatii pentru construcţii  în limba franceza care au atestate de  

competenţă  lingvistică  sunt  scutiţi  de  test.  Atestatele de competenta lingvistica recunoscute  sunt:    Limba 

ENGLEZA (CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, AQA, atestate de la clase bilingve);        Limba FRANCEZA: 

( DELF, DALF, TCF, TEF, TFI, Diplome de l’Alliance Française, Atestate de la clase bilingve). 

 III.     Admiterea la specializarea Traducere si interpretare din domeniul Limbi moderne aplicate, se face 

tot pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat. Media de admitere este compusa în acst caz din: 80% media 

generala a examenului de bacalaureat şi 20% nota de la proba de limba romana de la examenul de bacalaureat. 

Obs.:    1. Admiterea candidaţilor la o anumită specializare se face pe baza mediei de admitere. Pe baza 

opţiunilor proprii exprimate la înscriere, un candidat care prin media de admitere obţinuta nu poate ocupa un loc 

la prima specializare dorită, poate fi redistribuit la alte specializari din domeniul ales si este deasemenea eligibil 

la ocuparea unui loc la specializările dintr-un alt domeniu, dacă au rămas locuri disponibile pentru redistribuire. 

Redistribuirea se face în ordinea mediilor, pe locuri subvenţionate de la buget, dar candidatul poate avea şi 

opţiune de a fi redistribuit pe locuri cu taxa, la o anumita specializare dorita. Toate opţiunile candidatului se 

indica pe formularul de inscriere, iar exprimarea şi activarea acestor opţiuni de redistribuire se face fără plata 

unor taxe suplimentare. La fiecare punct de înscriere (secretariat de facultate) candidaţii vor fi informaţi asupra 

tuturor domeniilor si specializărilor din cadrul UTCB. 

Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, cu una sau mai multe opţiuni de redistribuire 

către alte specializari şi domenii, pentru eventualitatea  în care la acestea rămân locuri neocupate, subvenţionate 

de la buget sau cu taxă. 

  2. Taxa de înscriere este de 80 lei,  indiferent de domeniul pentru care s-a optat,  proba/probele de concurs, 

sau  numărul  de  opţiuni  de  redistribuire solicitate.  Sunt scutiţi de plata taxei orfanii, candidaţii proveniţi 

de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate, pensionat sau 

decedat) indiferent de instituţia de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi copiii salariaţilor 

din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. Scutirea de plata taxei se face numai pe baza 

documentelor doveditoare prezentate de candidați. 

1.  

 3. Informaţii suplimentare în Rectorat pe e-mail   secretariat@utcb.ro , tel:  021 242 12 08 sau de la 

secretarialele facultăţilor ( v. link-urile de mai sus,  precum şi  numerele de telefon de pe ultima pagină).   

B. CALENDARUL ADMITERII   IULIE   2017 

  Concursul de admitere se va desfăşura în perioada  10-19 iulie 2017 ,   astfel: 

  Inscrieri : 10 – 17/18 IULIE 2017 ,    L- Vi:  orele  9-13  şi   14- 17,   Sb.: 9- 13,   la secretariatele 

facultăţilor.  Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până la ora 13; 

Dupa caz,  testul de competență lingvistică :  18 iulie 2017 orele 10;    

Afisarea rezultatelor :   18/19  iulie 2017  

Notă : In perioada admiterii înscrierile se vor putea face şi online pe site-ul  

www.admitereonline.ro 
 

4. ACTE/DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE ( CICLUL I  LICENŢĂ): 

1.      Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire;   (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de 

liceu promoţia 2017).  Aceste documente se depun în original  sau copie legalizată.    

Obs.  In adeverinţa de absolvire trebuie să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de 

la probele examenului de bacalaureat (v. pt 3. modul de calcul al mediei de admitere) 
 

2.        Certificat de naştere  - copie legalizată  (sau copie xerox însoţită de prezentarea originalului); 
 

3.       Fotografii tip buletin de identitate   - 2 bucăţi;  ( candidatii care sustin testul de competenţă lingvistică de la  

FILS si Instalatii in lb franceză, aduc 4 fotografii)  
 

4.       Chitanţă de plată a taxei de admitere / sau după caz adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;  

Obs.  Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima optiune ; 

 

mailto:secretariat@utcb.ro


 

 

5.  INFORMATII  FINALE,  FACILITATI   PENTRU  CANDIDATI :  

In afara servciilor educaţionale de cel mai înalt nivel,  UTCB  oferă studenţilor săi o mare 

diversitate de servicii şi facilităţi,  printre care:  Cazare în campusul propriu ( peste 2500 locuri de 

cazare în cămine studenţeşti în cea mai mare parte modernizate); Internet gratuit în toate 

campusurile;   Cantină studenţească;   Săli de sport, fitness şi aerobic noi -printre cele mai moderne 

din Bucureşti-; Biblioteci şi săli de lectură, la toate facultăţile şi în toate cele 3 campusuri; Sistem 

diferenţiat de burse în funcţie de performanţă, în cuantumuri stimulative; Legitimaţii de 

transport, foi de drum pentru transportul intern;  Asistenţă medicală etc. 

Pentru a cunoaşte cât mai bine specificul nostru, dotările universităţii, oferta educaţională etc.,   

pentru o informare cât mai completă a candidaţilor, UTCB organizează în zilele de  30-31 MAI 2017, 

evenimentul  CONSTRUCT – FEST 2017,  care va cuprinde şi  ZIUA PORŢILOR DESCHISE, când 

sunt invitaţi candidaţi DIN BUCUREŞTI ŞI PROVINCIE PENTRU A VIZITA CAMPUSURILE 

UTCB ŞI A SE INFORMA CÂT MAI BINE ÎN CE PRIVESC FACILITAŢILE  ŞI 

OPORTUNITĂŢILE PE CARE LE OFERIM.    Insă, şi după această data se vor oferi informaţii de la 

secretariatele şi decanatele facultăţilor sau de pe site-ul universităţii  www.utcb.ro  candidaţii fiind 

aşteptaţi să ne viziteze.   
  

 
Inf. suplimentare 

Tel.  021 242 12 08   
021 252 46 20    

 

 
 

Inf. suplimentare 
Tel. 021 315 82 01  

www.utcb.ro   

 

     

Tel.  021 242 12 08  ( Campusul Tei,  Bd Lacul Tei 122-124:   FCCIA,   Hidrotehnica,   CFDP,   Geodezie FILS,   

DLSC) 

Tel: 021 252 46 20   (Campusul Pache Protopopescu 66: Facultatea de Inginerie a Instalaţiilior)   

Tel. 021 315 82 01  ( Campusul Calea Plevnei 59 : Facultatea de Utilaj Tehnologic) 

www.utcb.ro   

*  *  * 

NOTE: 

 
1.         In perioada 11 martie - 27 mai 2017 UTCB organizeaza în fiecare sâmbătă, 

(exceptând vacanţa de Paşte), CURSURI DE PREGATIRE PENTRU EXAMENUL DE 

BACALAUREAT.  Cursurile se desfăşoară în campusul  Tei,  între orele  9 – 14  ( 9 -12 

matematica şi 12-14 fizica), în Cladirea  Rectoratului sala P1A (parter) şi SUNT 

GRATUITE.  

 

2.          In afara locurilor bugetate deja aprobate de MEN,  pentru romani de pretutindeni  inclusiv 

din Rep. Moldova  67locuri ( 35 cu bursă şi 32 CPNV – adică fără taxă si fără bursă),   Senatul UTCB a 

solicitat MEN aprobarea a 395 locuri cu taxă ( 30 cu taxă în lei pentru românii de 

pretutindeni şi 365 cu taxă în valută pentru cetăţenii extracomunitari care doresc să 

studieze C.P.V- pe cont propriu valutar).  Repartizarea acestor locuri pe facultăţi se va 

face după primirea aprobării locurilor de la MEN şi se va posta imediat pe INTERNET.   

  

3.         În cazul în care,  în urma finalizării examenului de admitere – Sesiunea Iulie 2017-,  

rămân locuri neocupate, se va organiza o a doua etapă a admiterii –  sesiunea Septembrie 

2017-,  care se va desfășura conform calendarului din josul paginii: 
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I.       CALENDARUL       ADMITERII 

SESIUNEA   IULIE   2017 
  Concursul de admitere se va desfăşura în perioada  10-19 iulie 2017 ,   astfel: 

  Inscrieri : 10 – 17/18 IULIE 2017 ,    L- Vi:  orele  9-13  şi   14- 17,   Sb.: 9- 13,   la 

secretariatele facultăţilor.  Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până 

la ora 13; 

Dupa caz,  testul de competență lingvistică :  18 iulie 2017 orele 10;    

Afisarea rezultatelor :   18/19  iulie 2017  

Notă : In perioada admiterii înscrierile se vor putea face şi online pe site-ul  

www.admitereonline.ro 
 

 

 

 

 

 

II.   CALENDARUL ADMITERII  

   Sesiunea   Septembrie   2017 
 

Concursul de admitere se va desfăşura în perioada  06 - 15 Septembrie 2017 ,   astfel: 

Inscrieri : 6 – 13/14 SEPTEMBRIE 2017 ,    L- Vi:  orele  9-13  şi   14- 17,   Sb.: 9- 13,   la 

secretariatele facultăţilor.  Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar până 

la ora 13; 

După  caz,  testul de competență lingvistică :   14 Septembrie  2017 orele 10;  

Afisarea rezultatelor :   14/15  Septembrie 2017  

 
 

 

 

 

Link-uri Facultăţi:   
 

 

 

http://civile.utcb.ro;        http://hidrotehnica.utcb.ro;         http://cfdp.utcb.ro;       http://instalatii.utcb.ro;             

http://www.utilajutcb.ro;           http://geodezie.utcb.ro;           http://fils.utcb.ro;       http://dlsc.utcb.ro;   
 

 

 

 

 

 

 RECTORATUL UTCB 

 

 

http://civile.utcb.ro/
http://hidrotehnica.utcb.ro/
http://cfdp.utcb.ro/
http://instalatii.utcb.ro/
http://www.utilajutcb.ro/
http://geodezie.utcb.ro/
http://fils.utcb.ro/
http://dlsc.utcb.ro/

