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La Facultatea de Construcții Civile Industriale și Agricole
din Universitatea Tehnică de Construcții București, la
cele trei specializări, sunt pregătiți inginerii constructori
care desfășoară activități de proiectare, administrare,
execuție și consultanță în construcții.
Absolvenții celor trei specializări din cadrul FCCIA, după
absolvirea celor două cicluri de învățământ – licență și
masterat sunt angajați în proporție de peste 90% în
domeniul

construcțiilor,

conform

competențelor

dobândite în perioada de studiu.
Ca urmare a investițiilor din ultimii ani, clădirea
facultății este consolidată si modernizată astfel că în
prezent FCCIA este una dintre cele mai sigure și
moderne facultăți de profil din Romania.

Specializări
 Construcții Civile, Industriale și Agricole
 Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională
 Inginerie Economică in Constructii

 locuri la buget – 265
 locuri cu taxă – 65

În afara serviciilor educaționale de calitate, UTCB oferă studenților săi o mare
diversitate de servicii și facilități, printre care: cazare în campusul propriu
(peste 2500 locuri de cazare în cămine studențești modernizate), Internet
gratuit în toate campusurile, cantină studențească, săli de sport, fitness și
aerobic, biblioteci și săli de lectură, sistem diferențiat de burse în funcție de
performanta, în cuantumuri stimulative (în acest an, cuantumurile au fost
între 350 lei bursa de ajutor social şi 640 lei bursa de performanță), legitimații
de transport, foi de drum pentru transportul intern, asistență medicală etc.

Admiterea
Admiterea se face pe baza unui dosar.
Admiterea candidaților la o anumită specializare se face pe baza mediei de
admitere. Pe baza opțiunilor proprii exprimate la înscriere, un candidat care
prin media de admitere obținută nu poate ocupa un loc la prima specializare
dorită, poate fi redistribuit la alte specializări din domeniul ales si este de
asemenea 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 subvenționate de la buget, dar candidatul poate
avea și opțiune de a fi redistribuit pe locuri cu taxa, la o anumita specializare
dorita. Toate opțiunile candidatului se indica pe formularul de înscriere, iar
exprimarea și activarea acestor opțiuni de redistribuire se face fără plata
unor taxe suplimentare. La fiecare punct de înscriere candidații vor fi
informați asupra tuturor domeniilor si specializărilor din cadrul UTCB.
Media de admitere se face luându-se în considerare rezultatele examenului
de bacalaureat, astfel :
- Nota de la Matematica, Fizică sau Informatică (la alegerea
candidatului) cu o pondere de 80%;
-Media generală a examenului de bacalaureat, cu o pondere de 20%.
La specializarea Inginerie economică în construcții se mai poate opta
în plus pentru disciplina Economie de la bacalaureat
Înscrierile se fac în perioada 10 – 19 iulie 2017 , L- Vi: orele 9-13 şi 14- 17,
Sb.: 9- 13. Duminică nu se fac înscrieri, iar în ultima zi, înscrierile se fac doar
până la ora 13 . Afișarea rezultatelor 18/19 iulie 2017.
În perioada admiterii înscrierile se vor putea face și online pe site-ul
www.admitereonline.ro

Documente necesare la înscriere
1. Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire; (adeverință de
absolvire doar pentru absolvenții de liceu promoția 2017). Aceste
documente se depun în original sau copie legalizată.
Obs. In adeverință de absolvire trebuie să fie precizate media generală
a examenului de bacalaureat și notele de la probele examenului de
bacalaureat (vezi modul de calcul al mediei de admitere);
2. Certificat de naștere -copie legalizată (sau copie xerox însoțită de
prezentarea originalului);
3. Fotografii tip buletin - 2 bucăți;
4. Chitanță de plată a taxei de admitere / sau după caz adeverințele
necesare obținerii scutirii de la plata taxei
Obs. Documentele se depun într-un dosar plic pe care se scrie numele
candidatului și prima opțiune ;
Un candidat poate depune un singur dosar de înscriere, cu una sau mai multe
opțiuni de redistribuire către alte specializări și domenii, pentru
eventualitatea în care la acestea rămân locuri neocupate, subvenționate de
la buget sau cu taxă.
Taxa de înscriere este de 80 lei, indiferent de domeniul pentru care s-a optat
proba/probele de concurs, sau numărul de opțiuni de redistribuire
solicitate. Sunt scutiți de plata taxei orfanii, candidații proveniți de la casele
de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic indiferent de
instituția de învățământ unde își desfășoară activitatea, precum și copiii
salariaților din Universitatea Tehnică de Construcții București.
Informații

suplimentare

decanat.civile@utcb.ro, tel:

se

pot

obține

la

Rectorat

pe

e-mail

021 242 12 08/119 sau de la secretarialele

facultății.

Vă așteptăm!

