
Ghid pentru înscriere online la 
Facultatea de Inginerie Mecanică

Admitere 2021



Accesare aplicație înscriere: www.unitbv.ro -> Admitere-> Înscriere online

http://www.unitbv.ro/
https://apps.unitbv.ro/inscrieri/public/index.php


• Se creează un cont pentru un utilizator nou. Dacă aveți cont, 
apăsați butonul ”Intră în cont” din partea dreaptă

Click pentru crearea 
unui cont nou



Introduceți  
adresa dvs. de 
email

Bifați acordul dvs.

Click buton înregistrare

Introduceți  
parola pentru 
contul dvs.

• Rețineți adresa de email și parola deoarece se vor utiliza în 
următoarele etape.



Click pe acest link pentru activare

• Verificați emailul dumneavoastră, veți avea un mesaj:

• Deschideți emailul și dați click pe linkul primit



• Apăsați pe butonul albastru pentru activare cont

Click pe acest buton pentru activare



• Accesați contul creat pentru a vă înscrie

Click pentru accesare 
cont înscriere



• Accesați contul creat pentru a vă înscrie

Introduceți adresa dvs. 
de email și parola 
specificată când ați 
înregistrat contul

Bifați și apăsați 
butonul pentru 
accesare cont



• Urmați pașii specificați pentru a completa datele personale



• Citiți cu atenție și completați declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor personale

Nume și prenume

Codul numeric 
personal

Bifați casetele 
specificate



• Citiți cu atenție și completați declarația de consimțământ 
privind prelucrarea datelor personale. 

Selectați una dintre opțiuni. Dacă selectați NU este necesar să completați și să 
încărcați o cerere de anonimizare

Click pentru a trece 
mai departe



• Completați cu atenție datele specificate în certificatul de naștere
• Utilizați diacritice !

Adăugați 
punct după 
inițiala 
tatălui



• Completați cu atenție datele specificate în certificatul de naștere

Lăsați necompletat dacă numele dvs. este același 
cu cel specificat în certificatul de naștere

Completați un număr de telefon valid pentru a 
putea fi contactat ulterior

Click pentru a trece 
mai departe



• Completați cu atenție domiciliul stabil conform datelor 
specificate în actul de identitate

Click pentru a trece 
mai departe



• Completați cu atenție datele specificate în actul de identitate
• Utilizați diacritice !

Click pentru a trece 
mai departe



• Completați cu atenție datele specificate în actul de studii

Selectare an emitere 
diplomă din listă

Introduceți toate 
literele seriei diplomei 



• Completați cu atenție datele specificate în actul de studii

Selectați din listă

Selectați din listă



• Completați cu atenție datele specificate în actul de studii

Click pentru a trece 
mai departe



• Completați datele referitoare la studii

Click pentru a trece 
mai departe

Bifați caseta dacă ați fost student și ați absolvit altă facultate 



• Completați datele referitoare la studii

Click pentru a trece 
mai departe

Bifați caseta dacă ați fost masterand și ați absolvit un program de 
master la o universitate.



• Completați chestionarul (opțional)

Click pentru a trece 
mai departe



• Încărcați documentele necesare 

Click pentru a 
deschide pagina 
pentru încărcare 

documente



• Citiți cu atenție instrucțiunile și încărcați documentele necesare 
utilizând drag and drop apoi treceți la pasul următor.

• Încărcați imagini clare și complete.



• Accesați pagina pentru adăugarea înscrierilor

Click pentru a 
adăuga înscrierile 

dorite



• Adăugați înscriere

Dacă nu va încadrați la niciuna din 
categoriile speciale menționate, lăsați 

selectat ”Nu este cazul”



• Adăugați înscriere

Selectați din listă 
Facultatea de Inginerie Mecanică

Selectați Licență sau Master în 
funcție de ciclul de învățământ dorit

Selectați programul de studii din listă



• Adăugați înscriere

Adăugați opțiunile dorite cu drag&drop în 
ordinea preferințelor.
Alegeți cât mai multe opțiuni, pentru a avea mai 
multe șanse la admitere.
Opțiunea este prioritara la repartizarea 
candidaților.



• Adăugați notele de la bacalaureat

Verificați cu atenție notele introduse.



• Selectați autenticitate diplomei

Doar pentru absolvenții unui 
program de Licență sau Master



• Taxa de înscriere – opțiunea 1

Plata se va face după 
apăsarea butonului



• Taxa de înscriere – opțiunea 2

Se încarcă dovada scanată după 
apăsarea butonului



• Salvați înscrierea

Selectați o opțiune

Bifați caseta

Apăsați butonul 
pentru a trece mai 

departe



• Verificați fișa de înscriere

Click pentru a verifica fișa înscriere



• Verificați fișa de înscriere

Apăsați butonul 
pentru a trece mai 

departe



• Validați contractul și fișa de înscriere

Apăsați butonul 
DA

Apăsați butonul



• Finalizați înscrierea

Click pentru plata online dacă a fost 
selectată această opțiune

Click pentru a încărca 
dovada scanată 

sau



• Finalizați înscrierea

Click pentru a trimite dosarul pentru 
procesare și validare

Apăsați OK



• Înscriere trimisă pentru procesare

• După trimiterea dosarului este necesar să verificați adresa
dumneavoastră de email, dacă sunt probleme (documente
lipsă, documente scanate incorect etc. ) comisia de admitere
vă va trimite un email cu problemele care trebuie rezolvate.
În acest caz este necesar să accesați contul și să remediați
problemele în cel mai scurt timp posibil.

• Dacă toate informațiile și documentele sunt corecte, comisa
va valida înscrierea dumneavoastră.

• Rezultatul concursului de admitere va fi trimis pe email.
• Validarea dosarelor se va efectua în perioada 12.07-18.07



Succes!
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