Ghidul Candidatului

pentru înscrierea online la Admitere
Fii și tu studentul din inima Cetății!!

Admitere on-line la UAB!
https://admitereonline.uab.ro

Admitere online
Acum totul este mai simplu!
Creezi un cont
Accesezi platforma
Licență
Masterat

Selectezi sesiunea

Facultate
Concurs

Selectezi facultatea
și concursul
Completezi online
fișa de înscriere
Trimiți dosarul
pentru validare

Competiție,
Dinamism,
Performanță
în universitatea din inima Cetății!

INFO
Cum voi putea accesa platforma de înscriere online?
Vei putea accesa platforma de înscriere online de pe orice dispozitiv de tip
calculator desktop/laptop/tabletă/telefon mobil care are acces la rețeaua
Internet și la un browser de navigare updatat (recomandat: Google Chrome).

Care este adresa web a aplicației?
Aplicația este disponibilă online la adresa
https://admitereonline.uab.ro

Conexiunea cu site-ul este sigură?
Da. Site-ul https://admitereonline.uab.ro utilizează un sistem de criptare SSL.

Cum pot beneficia de o securitate extinsă?
Pentru a beneficia de o securitate extinsă, îți recomandăm:
- să utilizezi conexiuni sigure la rețeaua Internet, evitând conexiunile wireless
de tip public;
- să utilizezi un program Antivirus actualizat;
- să utilizezi un sistem de operare licențiat;
- să utilizezi numai programe software licențiate;
- să tastezi adresa platformei direct în câmpul adresă de la browser, evitând
accesarea de pagini afișate de motoarele de căutare;
- să verifici existența particulei „https” imediat după ce intri pe site:
https://admitereonline.uab.ro

Ce vei vedea la adresa https://admitereonline.uab.ro?
La adresa https://admitereonline.uab.ro vei avea acces, în primă fază, la
informațiile disponibile în zona publică a platformei, informații de tipul: „Cum
mă înscriu online?” sau „Calendarul admiterii” etc.

Creezi un cont

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Formularul pentru crearea contului
Accesezi adresa web: https://admitereonline.uab.ro
Îți creezi un cont de acces în aplicație.
Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de
admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

După ce dai click pe butonul ”Înscrie” din formular, aplicația îți
trimite automat un mesaj către adresa de e-mail declarată.
Tot ce trebuie să faci este să intri în contul tău de e-mail, să citești
mesajul pe care l-ai primit din aplicație și să dai click pe link-ul
care validează accesul la cont.
ANA,
Dai click pe butonul „Creează cont” și apoi completezi informațiile
personale solicitate, de tipul nume, prenume și adresă de e-mail
validă.
Nu uita să transcrii codul Captcha afișat în imagine.
Codul Captcha este acel cod simplu format din litere și cifre care
previne crearea automată de conturi în scop malițios.
Altfel spus, ne asigurăm că persoana care creează contul este un
candidat.

Am primit cererea ta de înregistrare a contului pe portalul de admitere
al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Pentru activarea contului, te rugăm să dai click pe acest link
Îți mulțumim.
Cu drag,
Echipa de Admitere a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Această modalitate de activare are drept scop verificarea adresei
de email a candidatului, unde, ulterior, va primi informații din
partea comisiei de admitere privitor la dosarul/dosarele depuse.

Accesezi
platforma
După activarea contului, se accesează platforma de admitere
online, pentru depunerea dosarelor de concurs, completând
credenţialele declarate în momentul creării contului (adresă de
email și parolă declarată).

Licență
Masterat

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Selectezi
sesiunea

Dupa accesarea platformei de
Admitere online, poti incepe
inscrierea folosind butonul
„Înscriere la concurs nou”, din
meniul aflat în partea dreaptă a
paginii..

Îţi alegi din listă Sesiunea de Licență sau de
Master la care vrei să te înscrii și îți asumi
declarațiile pe proprie răspundere privind
datele completate pe platformă.

La accesarea opțiunii „Dosarele
mele”, sistemul va afișa dosarele
create de către candidat pe
platforma de înscriere online la
admitere. Inițial, candidatul
neavând niciun dosar creat,
sistemul afișează mesajul: ”Atentie!
Nu aveți dosare înscrise în cont.”,
cu posibilitatea creării unui prim
dosar, prin apelarea butonului:
„Adaugă dosarul tău”.

Acesta este un pas obligatoriu, fără de care nu
poţi continua înscrierea la admitere pe
platforma online. Declarațiile trebuie bifate,
în caz contrar, sistemul afișează un mesaj de
avertizare privind imposibilitatea continuării
înscrierii.

Vizualizezi și bifezi declarațiile inițiale prin
care îţi asumi corectitudinea, completitudinea
și conformitatea informațiilor pe care le vei
declara online pe platformă, nota de informare
privind prelucrarea datelor cu caracter
personal, precum si condițiile impuse în
Metodologia de Admitere.

După bifarea și salvarea declarațiilor pe proprie
răspundere sistemul va deschide fereastra
pentru selectarea facultăților ce intră în
concurs în sesiunea selectată.

Facultate
Concurs

Selectezi facultatea
și concursul

După selectarea concursului, ai acces la Fișa de
Înscriere Online, care îţi permite completarea informațiilor în mai mulți pași:

Numai utilizatorii care și-au creat un cont la nivelul platformei de
admitere online vor putea accesa și depune dosare online.

1

Dacă doreşti să te înscrii la mai multe facultăţi/concursuri, trebuie
să depui câte un dosar electronic pentru fiecare dintre acestea.

Facultate
Concurs

Completezi online
fișa de înscriere

Îţi alegi Facultatea și Concursul la care vrei să te
înscrii.

Atenție!

Licență
Masterat

Vei completa un prim set de detalii personale: nume, prenume
candidat, prenumele tatălui, CNP, nr. de telefon, adresă de e-mail.

Completezi online
fișa de înscriere

2

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Aici vei completa alte detalii personale: adresa de domiciliu stabil;
informații despre locul nașterii; informații despre data nașterii
(extrasă din CNP dacă este cetățean român); informații despre
actul de identitate (tip act de identitate, data eliberare/data
expirare, serie, număr).

Important!
Aplicația nu îţi va permite să continui înscrierea dacă actul de
identitate declarat nu se află în perioada de valabilitate.

Completezi online
fișa de înscriere

3

La acest pas vei completa detalii personale privind starea civilă,
informații despre situații speciale/cazuri sociale (orfan de 1
părinte, orfan de ambii părinții, provenit din case de copii, provenit
din familie monoparentă, persoană cu dizabilități) etc.

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Completezi online
fișa de înscriere

4

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Aici vei adăuga informații legate de studiile efectuate:

În cazul în care instituția emitentă a diplomei nu îţi apare în listă,
trebuie să alegi opţiunea „nu apare în listă” și vei putea completa
denumirea instituției.
Dacă la Pasul 3 ai bifat „Student la Universitatea „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia /„Student la altă Universitate” / „Absolvent de
studii universitare” atunci va trebui să completezi detaliile
studiilor universitare în curs sau absolvite.

Completezi online
fișa de înscriere

5

După ce ai terminat de completat datele personale,
urmează să îţi alegi opţiunile.
La acest pas vei selecta domeniile și programele de
studiu la care vrei să te înscrii, precum și tipul de loc
pentru care candidezi.

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Completezi online
fișa de înscriere

6

În funcție de domeniile și programele de studiu
selectate la pasul anterior, va trebui să încarci în
platformă actele corespunzatoare acestora, în format
electronic (.pdf, .jpeg.), cu o dimensiune de maxim
5Mb.
Totodată, în cazul probelor eliminatorii de tipul
“Scrisoare de intenție” sau „Eseu motivațional”,
candidatul are posibilitatea descărcării unui formular
tip, completării și ulterior, încărcării acestuia pe
platformă.

7

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Completezi online
fișa de înscriere

8

În acest pas, ultimul înainte de trimiterea dosarului, poţi
efectua online plata taxei de înscriere.
Dacă ai ales deja să plăteşti la casieria universităţii,
prin bancă sau eşti scutit la plata taxei de înscriere, va
trebui să încarci documentul justificativ.

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Trimiți dosarul
pentru validare

Trimiterea dosarului către comisia de validare este
precedată de încă o serie de declarații pe propria
răspundere, ce trebuie asumate în mod obligatoriu,
prin bifare individuală.
Totodată, sistemul avertizează candidatul asupra
blocării accesului la informațiile din dosar, odată cu
trimiterea acestuia spre validare și recomandă
reverificarea lor.

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

Trimiți dosarul
pentru validare

Licență
Masterat

Facultate
Concurs

ANA,

Statusul dosarului din acest moment, atât din punct de
vedere financiar, cât și al actelor atașate acestuia, este
”Dosar în așteptare”.

Universitatea a primit dosarul tău nr. 1 pe care l-ai completat pe
portalul de admitere, pentru sesiunea SESIUNE LICENTA-IULIE 2020,
la nivelul Facultății de Științe Exacte și Inginerești, concurs CONCURS
ADMITERE 2020 – INGINERIE CIVILĂ”
Dosarul conține următoarele informații:
POPESCU ANA,
În attachment, vei găsi fișa de înscriere. Legitimația de concurs va fi
transmisă după validarea dosarului de către comisia de admitere, în
maxim 24 de ore.
Te rugăm să verifici aceste documente și să ne contactezi dacă ai
neclarități.
Îți mulțumim,
Cu drag,
Echipa de Admitere a Universității
Din momentul în care ai trimis dosarul electronic către validare,
Universitatea are acces la datele tale, pentru a efectua verificările
necesare în vederea înscrierii.
Vei fi notificat, atât pe adresa de email declarată, cât şi în contul tău din
aplicaţie, referitor la starea dosarului tău.

Ulterior transmiterii dosarului:
1. vei putea vizualiza, salva şi lista fişa de înscriere, direct din contul tău,
creat pe platforma de înscriere online la admitere.
2. vei primi pe adresa de email, declarată la crearea contului,
confirmarea automată din partea sistemului privind preluarea
dosarului, precum şi fişa de înscriere, generată conform formatului
standard utilizat la nivelul aplicaţiei.

- Dacă dosarul tău necesită modificări (de exemplu, un
document nu este suficient de lizibil), vei primi un mesaj în care ţi se
menţionează exact motivul invalidării. Dosarul ţi se va redeschide exact
unde trebuie să operezi modificarea, după care îl poţi retrimite către
validare.
- Dacă totul este corespunzător, iar dosarul tău a fost validat
financiar şi din punct de vedere al documentelor încărcate, vei putea
vizualiza, salva şi lista Legitimaţia de concurs, direct din contul tău,
creat pe platforma de înscriere online la admitere, sau din emailul
primit pe adresa declarată.

