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redistribuire participă candidații, care îndeplinesc baremul minim de admitere, 
dar nu au fost admiși la facultatea de bază (facultatea la care s-au înscris și în 
conformitate cu criteriile căreia s-au determinat notele pentru probele de 
concurs) având media mai mică decât media ultimului candidat admis. 
Redistribuirea se face în ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase 
libere la facultățile pentru care a optat la înscriere.  

CP-2.8. Cetățenii români de etnie rromă vor candida la concursul de admitere la unul 
din programele de studii de licență, în aceleași condiții de concurs (privind documentele și 
probele) ca și ceilalți candidați. Candidații de etnie rromă au un număr de locuri finanțate de 
la bugetul de stat, special repartizate lor, de către Ministerul Educației și Cercetării. 

CP-2.9. Candidații de etnie rromă trebuie să prezinte o recomandare din partea unei 
organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care 
se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rromă. 

CP-2.10. Cetățenii români proveniți de la licee situate în mediul rural vor candida la 
concursul de admitere la unul din programele de studii de licență, în aceleași condiții (privind 
documentele și probele) ca și ceilalți candidați, pe locuri finanțate de la bugetul de stat special 
repartizate pentru aceștia de către Ministerul Educației și Cercetării. 

CP-2.11. În baza metodologiei, elaborată de MEC, de școlarizare a românilor de 
pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii de licență fără 
plata taxelor de școlarizare, cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără 
bursă, candidații participă la admitere pe locuri special acordate, subvenționate de statul 
român. Admiterea lor se face pe baza documentelor depuse la Biroul Studenți și Doctoranzi 
Internaționali din UPB, iar înmatricularea se face după primirea acordului de la Ministerul 
Educației și Cercetării. 

CP-2.12. Pentru informare în timp real, pentru înscriere la concurs și pentru vizualizare 
rezultate candidații vor utiliza platforma on-line https://admitere.pub.ro. 

CP-2.13. În vederea informării candidaților, în perioada de înscriere pe platforma on-
line https://admitere.pub.ro vor publica zilnic, în timp real, pe opțiuni, numărul candidaților 
înscriși (luând în considerare prima opțiune solicitată de candidați), precum și cifrele de 
școlarizare corespunzătoare, aferente concursului. 

CP-2.14. Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul actelor de studii în 
România, toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de 
naștere, inclusiv în cazurile în care din anumite motive ei și-au schimbat acest nume. În scopul 
evitării unor neînțelegeri atunci când se efectuează operații de legitimare pe bază de card de 
identitate, se impune ca în cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de 
naștere să fie consemnat în lista candidaților înscriși, în paranteză, și numele din buletinul de 
identitate. 

 

III. STRUCTURA ȘI CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 
 
SC-3.1. În anul 2020, ținând cont de situația specifică generată de pandemia de 

coronavirus, de măsurile de distanțare socială și de incertitudinile (la data elaborării acestui 
document) privind calendarul și modalitatea de finalizare a studiilor pentru absolvenții de 
liceu în anul 2020, admiterea în UPB se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe 
(P1, P2 și P3) și desfășurat în trei sesiuni, fiecare din acestea conținând trei faze: Sesiunea I 
– Admitere anticipată (cu fazele Înscriere, Pre-admitere, Validare pre-admiși și înmatriculare 
admiși anticipat), Sesiunea II – Admitere și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-
completare, (ultimele două sesiuni cu fazele Înscriere, Admitere, Validare și înmatriculare). 
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Pentru obținerea statutului de candidat admis/pre-admis și înmatriculat, parcurgerea 
tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie. 

SC-3.2. Sesiunea I – Admitere anticipată începe la data de 01 iunie 2020. La această 
sesiune participă toate cele 15 facultăți din UPB. Această sesiune este rezervată candidaților 
care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe 
parcursul liceului, precum și celor cu rezultate bune și foarte bune și care doresc garantarea 
anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB, înaintea susținerii examenului 
de Bacalaureat. Desigur, pentru validarea și înmatricularea candidaților astfel pre-admiși, 
promovarea examenului de Bacalaureat până la data prevăzută pentru înmatriculare în 
calendarul de mai jos este, conform legii, o condiție necesară. Evaluarea performanțelor 
acestor candidați și ierarhizarea lor în vederea pre-admiterii se face pe baza rezultatelor 
școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat. 

SC-3.3.  În cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată există 3 faze cu desfășurare 
succesivă - Înscriere, Pre-admitere, Validare pre-admiși și înmatriculare admiși 
anticipat: 
 Faza I - Înscriere începe la 01 iunie 2020, odată cu deschiderea aplicației on-

line pentru înscriere și se va termina în data de 22 iunie, ora 16:00, atât pentru 
candidații care aplică pentru evaluarea în vederea admiterii fără concurs 
(candidați cu rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de 
profil) cât și pentru restul candidaților. 

 În cadrul Fazei II - Pre-admitere, deși pentru cele două categorii de candidați 
procedura este diferită, calendarul este identic. Astfel: 

o Pentru candidații care au aplicat în vederea admiterii fără concurs la 
una din cele 15 facultăți din UPB, analiza documentelor (vezi Anexa 
IV) și evaluarea (vezi Anexa VI) se vor încheia primele. Publicarea 
rezultatelor intermediare se va face în data de 26 iunie, ora 16:00. 

o Pentru candidații ce concurează pe locurile scoase la concurs de către 
14 dintre cele 15 facultăți ale UPB în vederea admiterii anticipate 
(dintre care se elimină, acolo unde este cazul, candidații pre-admiși fără 
concurs), rezultatele intermediare obținute în urma evaluării dosarelor 
de concurs (vezi Anexa IV) și ordonării candidaților în funcție de media 
generală de concurs (vezi Ses.I-4.8, Ses.I-4.9, Ses.I-4.10, Anexa II și 
Anexa III) vor fi afișate în data de 26 iunie, ora 16:00. 

o Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din 
platforma on-line https://admitere.pub.ro. Eventualele contestații vor 
putea fi depuse on-line până la data de 27 iunie, ora 16:00. Rezultatele 
finale privind pre-admiterea ambelor categorii de candidați vor fi 
publicate la data de 28 iunie, ora 16:00. 

 Faza III – Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat începe la 
cinci zile de la finalizarea examenului de Bacalaureat (10 iulie, ora 08:00) și 
se încheie la 9 zile după finalizarea acestuia (14 iulie, ora 16:00). 

o Validarea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de 
concurs cu documentele originale solicitate (vezi Anexa V), verificarea 
promovării examenului de Bacalaureat și verificarea conformității 
datelor introduse în Faza I cu cele din documentele originale furnizate. 
Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie să fi promovat 
examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să 
aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele solicitate), iar 
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datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele 
originale aduse în Faza III. 

o Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la 
care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, 
începând cu ziua de 10 iulie, ora 8:00 și terminând cu ziua de 14 iulie, 
ora 16:00). În data de 15 iulie, ora 12:00 vor fi afișate listele cu 
candidații admiși și înmatriculați. 

o Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III 
vor pierde locul rezervat în faza de pre-admitere și vor fi eliminați din 
concursul de admitere; 

o Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării 
candidaților pre-admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea II a 
concursului de admitere. 

SC-3.4. La Sesiunea II – Admitere participă toate cele 15 facultăți din UPB, cu toate 
domeniile și cu toate locurile disponibile din portofoliu. Această sesiune începe în 5 iulie (ziua 
afișării rezultatelor finale la Bacalaureat). Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la 
această sesiune și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face pe baza rezultatelor școlare 
obținute la examenul național de Bacalaureat. 

SC-3.5. În Sesiunea II – Admitere un candidat se poate înscrie pentru susținerea 
concursului de admitere la o singură facultate din UPB (aceea la care își dorește cel mai mult 
să urmeze un program de studii), va plăti o singură taxă de înscriere, dar, la înscriere, va avea 
posibilitatea să selecteze opțiuni, în ordinea preferințelor sale, pentru o eventuală redistribuire 
pe locurile rămase libere la alte facultăți (specificând în ordine domeniile pe care le dorește, 
precum și forma de finanțare – buget sau cu taxă). La procesul de redistribuire participă 
candidații, care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au fost admiși la facultatea la 
care au dat concurs având media mai mică decât media ultimului candidat admis. 
Redistribuirea se face în ordinea opțiunilor și a mediilor, pe locurile rămase libere la 
facultățile pentru care a optat la înscriere. 

SC-3.6.  În cadrul acestei sesiuni există 3 faze cu desfășurare succesivă. Înscriere, 
Admitere, Validare și înmatriculare. 
 Faza I - Înscriere începe în ziua afișării rezultatelor finale la Bacalaureat (05 

iulie, ora 09:00), odată cu deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se 
va termina 14 zile mai târziu (19 iulie, ora 16:00). În această sesiune un 
candidat se poate înscrie pentru susținerea concursului de admitere la o 
singură facultate din UPB (aceea la care își dorește cel mai mult să urmeze un 
program de studii), va plăti o singură taxă de înscriere, dar, la înscriere, va 
avea posibilitatea să selecteze opțiuni, în ordinea preferințelor sale, și pentru 
o eventuală redistribuire pe locurile rămase libere la alte facultăți (specificând 
în ordine domeniile pe care le dorește, precum și forma de finanțare – buget 
sau cu taxă). 

 În cadrul Fazei II - Admitere, rezultatele intermediare obținute în urma 
evaluării dosarelor de concurs (vezi Anexa VII) și ordonării candidaților în 
funcție de media generală de concurs, vor fi publicate în data de 21 iulie, ora 
16:00 pe site-urile facultăților. În plus, fiecare candidat poate vizualiza 
rezultatul obținut în contul său din platforma on-line https://admitere.pub.ro. 
Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 22 iulie, ora 
16:00. Rezultatele finale privind admiterea din această sesiune, precum și 
eventualele locuri vacante la fiecare facultate vor fi publicate la data de 23 
iulie, ora 16:00. 
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 Faza III – Validare și înmatriculare începe în 24 iulie, la ora 08:00 și se 
întinde pe durata a 5 zile.  

o Validarea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de 
concurs cu documentele originale solicitate (vezi Anexa VIII), 
verificarea promovării examenului de Bacalaureat și verificarea 
conformității datelor introduse în Faza I cu cele din documentele 
originale furnizate. Pentru a fi admis și înmatriculat candidatul trebuie 
să fi promovat examenul de Bacalaureat, să fi fost declarat admis în 
Faza II, să aibă dosarul de admitere complet (cu toate documentele 
solicitate), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu 
documentele originale aduse în Faza III. 

o Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la 
care aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, 
începând cu ziua de 24 iulie, ora 8:00 și terminând cu ziua de 28 iulie, 
ora 16:00. În data de 29 iulie, ora 12:00 vor fi publicate listele cu 
candidații admiși și înmatriculați precum și eventualele locuri vacante 
la fiecare dintre facultăți. 

o Candidații declarați admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor 
pierde locul câștigat prin concurs și vor fi eliminați din concursul de 
admitere. 

o Eventualele locuri rămase vacante ca urmare a neînmatriculării 
candidaților admiși vor fi disponibilizate pentru Sesiunea III a 
concursului de admitere. 

 
 

IV. SESIUNEA I – ADMITERE ANTICIPATĂ 
 
Ses.I-4.1. În anul 2020, UPB introduce o sesiune specială rezervată candidaților 

care au rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe 
parcursul liceului, precum și celor cu rezultate bune și foarte bune și care doresc garantarea 
anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB, înaintea susținerii 
examenului de Bacalaureat. Desigur, pentru validarea și înmatricularea candidaților astfel 
pre-admiși, promovarea examenului de Bacalaureat până la data prevăzută pentru 
înmatriculare în calendarul de mai jos este, conform legii, o condiție necesară. Evaluarea 
performanțelor acestor candidați și ierarhizarea lor în vederea pre-admiterii se face pe baza 
rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat. 

Ses.I-4.2. Ținând cont de situația specifică generată de pandemia de coronavirus, 
de măsurile de distanțare socială și de incertitudinile (la data elaborării acestui document) 
privind calendarul și modalitatea de finalizare a studiilor pentru absolvenții de liceu în anul 
2020, admiterea anticipată în UPB se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1, 
P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive: Faza I - Înscriere, Faza II – Pre-admitere și 
respectiv Faza III – Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat. Pentru obținerea 
statutului de candidat pre-admis și înmatriculat, parcurgerea tuturor fazelor din această 
sesiune este obligatorie. 

 
 
 


