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Dacă nu ai cont de 
admitere, trebuie să-l

creezi mai întâi aici



Te rog să reții adresa 
de email și, mai ales, 
parola, pentru că vei 
avea nevoie de ele la 

pașii următori

Completează 
adresa de 

email. Ea va fi 
numele 

contului de 
utilizator

Bifează caseta de validare 
și apoi apasă butonul 

Înregistrează-te



În continuare, verifică mesajele din email-ul tău. 
Vei avea un mesaj de la Comisia de admitere:

Deschide mesajul



Click pe acest link



Apasă acest buton

Contul a fost activat



Acum poți intra în contul 
nou creat pentru a efectua 

înscrierea la facultate



Completează adresa 
de email și parola

Bifează caseta de 
validare și apoi 
apasă butonul 
Conectează-te



Mai întâi vei completa datele personale în secțiunea Contul meu. 
Pentru efectuarea acestei operații vei urma mai mulți pași.



Mai întâi se va completa o Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor 
personale
Candidații trebuie să citească cu atenție declarația și apoi să o completeze.

Numele și Prenumele

CNP

Bifează cele două casete de validare 
(Figura prezintă doar o parte din text)

Bifează caseta de validare



Bifează DA sau NU (Figura prezintă doar o parte din text)
În cazul când bifezi NU, trebuie să completezi o cerere de 
pseudonimizare, pe care o vei scana și o vei încărca în aplicație.
Dacă bifezi NU, numele tău nu va apărea în listele de admitere și te vei 
regăsi prin numărul de înregistrare al înscrierii tale.

Pentru a trece mai departe, apasă acest 
buton.



Pune punct după inițiala tatălui. 
Singura inițială din două litere: GH. (GHEORGHE)
Restul inițialelor: o singură literă.

Completează cu atenție aceste date !
Datele trebuie să fie cele din certificatul de naștere !



Atenție ! Dacă localitatea unde te-ai născut diferă de 
localitatea de domiciliu, aici se completează localitatea 
unde te-ai născut, nu localitatea de domiciliu (vezi în 
certificatul de naștere!).



Atenție ! Trebuie completat NUMAI dacă diferă de numele din 
certificatul de naștere.
Altfel, se lasă NECOMPLETAT

Te rog să completezi aici un număr de telefon la care poți fi contactat 
ORICÂND pentru orice problemă referitoare la admitere.



Pentru a trece mai departe, apasă acest buton.

Te rog să completezi aici domiciliul stabil, conform 
actului de identitate.



Pentru a trece mai departe, apasă acest 
buton.







Pentru a trece mai departe, apasă acest buton.



Selectează anul din listă.

Completează toate literele seriei (În unele 
cazuri, după litera cu font mai mare, mai este 
o literă completată cu font mai mic).







Pentru a trece mai departe, apasă acest buton.



Dacă ai mai fost student la facultate, la studii de licență, bifează 
această casetă de validare și completează datele necesare.
În continuare, se trece la pasul următor.



Dacă ai mai fost student la masterat, bifează această 
casetă de validare și completează datele necesare.
În continuare, se trece la pasul următor.



Dacă dorești, completează chestionarul și treci la pasul următor.
Te asigurăm că răspunsurile tale ne vor ajuta să îmbunătățim procesul de 
înscriere pentru admiterea online.

Apasă butonul Treci la pasul următor. 
În acest moment, datele tale personale din secțiunea Contul meu sunt 
înregistrate în aplicație.



Încarcă în aplicație toate documentele necesare.
ATENȚIE la instrucțiunile de încărcare.
Te rugăm ca imaginile documentelor să fie cât mai clare, pentru a evita 
o eventuală solicitare de reîncărcare.

Apasă acest buton pentru a 
încărca documentele



• Întoarce-te la pagina precedentă.

• În continuare vei putea adăuga înscrierile dorite, la facultățile din 
universitate.

Apasă acest buton



Selectează opțiunea potrivită pentru tine.

Dacă nu ești în niciuna dintre categoriile 
speciale menționate, atunci lasă opțiunea Nu 
este cazul.

ATENȚIE: pentru unele categorii există locuri 
special alocate și vei concura doar pe acestea!



Selectează din listă  Facultatea 
de Inginerie Tehnologică și 
Management Industrial.

Selectează din listă:
Licență sau Masterat.
Exemplul prezentat este pentru ciclul de Licență. 
Pentru ciclul de Masterat se procedează asemănător.

Selectează din listă: Cu Frecvență (ZI) sau Învățământ la 
distanță (ID). Exemplul prezentat este pentru Cu Frecvență 
(ZI) . Pentru cealaltă opțiune se procedează asemănător.

Selectează din listă 
această opțiune.

Citește acestă precizare și asigură-te că ai 
înțeles modul de repartizare a candidaților.
Pe site-ul facultății există precizări în acest sens.



Alege din lista din parte stângă OPȚIUNILE DORITE, ÎN ORDINEA 
PREFERINȚEI, și mută-le în lista din partea dreaptă, cu drag&drop.
Pentru a-ți crește șansele de admitere, alege cât mai multe opțiuni.
Adu-ți aminte de faptul că opțiunea este prioritară la repartizare și 
astfel prima opțiune din lista ta este foarte importantă.



!!! ATENȚIE LA COMPLETAREA NOTELOR. VERIFICĂ 
CORECTITUDINEA INTRODUCERII ACESTORA.

Criterii de departajare în 
caz de medii egale.
Introdu 3 note de la probe 
scrise de la Bacalaureat, în 
ordine descrescătoare.



În funcție de ordinea pe care o alegi, vei fi repartizat la studiul limbii străine în anii I și II.



Numai pentru absolvenții 
de facultate/masterat!



În cazul când se bifează una din aceste două opțiuni, aplicația va afișa un câmp suplimentar pentru 
completarea numărului de ani bugetați.



Este afișat doar dacă s-a bifat prima opțiune. 

Va trebui să încarci dovada 
scanată în aplicație, după 
ce se apasă butonul DA de 
la sfârșitul contractului, iar 
apoi se apasă OK (Cazul 1)

Dacă se bifează opțiunea a doua, plata se va face direct în aplicație după ce se apasă butonul DA de la 
sfârșitul contractului, iar apoi se apasă OK (Cazul 2)



Bifează pentru a trece mai departe

Apasă pentru a salva înscrierea

Programul de formare DPPD îți va permite să
ocupi un post de cadru didactic după terminarea
ciclului de licență.



Poți vedea fișa de înscriere aici

apasă acest buton și pe 
ecran va fi afișat contractul



La sfârșitul contractului există cele două butoane.
Trebuie să apeși DA pentru a trimite cererea ta de înscriere 

spre validare către comisia de admitere



Trebuie să apeși OK



Încărcați dovada plății taxei 
de înscriere

!

Cazul 1, când plata taxei de înscriere s-a efectuat prin 
transfer bancar/mandat poștal/ordin de plată, sau 
candidatul este scutit de plata taxei



Trebuie să apeși Trimite 
dosar pentru procesare



Trebuie să apeși OK
pentru confirmare



Poți vedea starea dosarului tău în orice moment.
Dacă există vreo problemă cu documentele încărcate de tine, vei fi contactat de 
comisia de admitere și atunci va trebui să corectezi problema.

După ce dosarul tău a fost acceptat, starea acestuia va fi: dosar validat.

Pentru orice problemă în legătură cu înscrierea ta, te rugăm să ne contactezi la 
telefon 0268.414690 sau prin email la f-itmi@unitbv.ro.
În perioada validării înscrierilor, 12...17 iulie, vom fi prezenți pentru a te ajuta!

mailto:f-itmi@unitbv.ro


Cazul 2: Plata online a taxei de înscriere

Pentru plata taxei de înscriere, se apasă acest buton iar după 
achitarea online va fi afișat butonul Trimite dosar pentru 

procesare, care trebuie apăsat. 
În caseta de dialog care va fi afișată se va apăsa OK.



În perioada înscrierilor, trebuie să verifici adresa de email cu care ai realizat înscrierea.
Vei primi mai multe mesaje de la Comisia de Admitere.

Dacă sunt probleme legate de dosar (documente scanate incorect, documente lipsă, opțiuni
bugetate în cazul unor candidați care nu aveau dreptul decât la opțiuni cu taxă, etc.)
dosarul va fi invalidat și vei primi un email de la Comisia de Admitere cu problemele care
trebuie remediate.
În acest caz, trebuie să intri în contul de admitere și să remediezi URGENT problemele,
astfel încât Comisia de Admitere să poată valida dosarul.

Tot pe adresa de email vei primi mesaje referitoare la rezultatul admiterii, confirmarea
locului (prin aducerea la facultate a actelor de studii în original, plata taxei de școlarizare în
cazul candidaților care au fost admiși pe locurile cu taxă), încărcarea contractului de
școlarizare în aplicație etc.

Succes!
Te așteptăm cu drag să devii student al Facultății ITMI!


