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III. STRUCTURA ȘI CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE

SC-3.1. În anul 2022, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, 

P2 și P3) și desfășurat în trei sesiuni: Sesiunea I – Admitere anticipată (concurs de dosare 

sau concurs cu probe scrise), Sesiunea II – Admitere (concurs cu probe scrise sau concurs de 

dosare) și, acolo unde este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare (concurs de dosare). 

Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze: Faza I – Înscriere la sesiunea curentă, Faza 

II – Admitere preliminară, Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, 

participare la glisare***1, înscriere în anul I și înmatriculare. 

Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris în anul I și ulterior înmatriculat, 

parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie. 

SC-3.2. Sesiunea I – Admitere anticipată începe la data de 28 martie 2022. La această 

sesiune participă toate cele 15 facultăți din UPB. Această sesiune vizează candidații care au 

rezultate deosebite în cadrul olimpiadelor și concursurilor de profil desfășurate pe parcursul 

liceului, candidații cu rezultate bune și foarte bune precum și candidații care sunt foarte 

motivați în urmarea unei cariere tehnice într-un anumit profil și care doresc garantarea 

anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii în UPB, înaintea susținerii examenului 

de Bacalaureat. Desigur, pentru validarea dosarului, confirmarea locului și înscrierea în anul 

I a candidaților astfel admiși preliminar, promovarea examenului de Bacalaureat până la data 

prevăzută pentru validare în calendarul de mai jos este, conform legii, o condiție necesară. 

Evaluarea performanțelor acestor candidați și ierarhizarea lor în vederea admiterii anticipate 

se face pe baza rezultatelor obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat. 

SC-3.3. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și 

ierarhizarea lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza 

rezultatelor obținute pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor 

obținute la proba P3.  

SC-3.4. În funcție de modul în care se susțin probele P1 și P2, în Sesiunea I există: 

• Facultăți și domenii pentru care admiterea prin concurs are loc printr-un

examen scris la disciplinele selectate (vezi Anexa II-1.2). În această categorie

intră facultățile:
o Automatică și Calculatoare

o Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

• Facultăți și domenii pentru care admiterea prin concurs are loc printr-un

concurs de dosare (mediile din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele

selectate) (vezi Anexa II-1.1). În această categorie intră facultățile:
o Inginerie Electrică

o Energetică

***1 Opțional, la latitudinea fiecărui candidat care la sfârșitul Fazei II din Sesiunea I, a fost declarat pre-admis 
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o Inginerie Mecanică și Mecatronică 

o Inginerie Industrială și Robotică 

o Ingineria Sistemelor Biotehnice 

o Transporturi 

o Inginerie Aerospațială 

o Știința și Ingineria Materialelor 

o Inginerie Chimică și Biotehnologii 

o Inginerie în Limbi Străine 

o Științe Aplicate 

o Inginerie Medicală 

o Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor 

SC-3.5. Proba P3 este formată din două componente. Prima dintre ele se referă la 

cunoștințele și competențele generale ale candidatului, certificate în anul 2022, prin mediile 

generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Cea de a doua componentă a probei P3 se referă 

la o serie de caracteristici cognitive, comportamentale și de atitudine ale candidatului pe care 

UPB le consideră dezirabile și pe care facultățile le consideră un factor potențator pentru 

activitatea și calitatea studenților și absolvenților lor. Această a doua componentă este 

cuantificată prin utilizarea unui set suplimentar de criterii de evaluare. (vezi Anexa III) 

SC-3.6. În cadrul Sesiunii I – Admitere anticipată există trei faze cu desfășurare 

succesivă: 

• Faza I – Înscriere la sesiunea curentă începe la 28 martie 2022, odată cu 

deschiderea aplicației on-line pentru înscriere și se va termina: 

o Pentru facultățile: 
▪  Automatică și Calculatoare 

▪ Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

în data de 28 aprilie, 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 care au aplicat în vederea admiterii prin 

concurs (cu examen scris pentru P1 și P2) 

o Pentru facultățile: 
▪  Inginerie Electrică 

▪ Energetică 

▪ Inginerie Mecanică și Mecatronică 

▪ Inginerie Industrială și Robotică 

▪ Ingineria Sistemelor Biotehnice 

▪ Transporturi 

▪ Inginerie Aerospațială 

▪ Știința și Ingineria Materialelor 

▪ Inginerie Chimică și Biotehnologii 

▪ Inginerie în Limbi Străine 

▪ Științe Aplicate 

▪ Inginerie Medicală 

▪ Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor 

în data de 26 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 care au aplicat în vederea admiterii prin concurs (cu 

medii clasele IX-XI pentru P1 și P2) 



Universitatea POLITEHNICA din București  
REGULAMENTUL Concursului de Admitere în Ciclul de Studii Universitare de Licență 2022 

 

  

 Pag. 12 

• În cadrul Fazei II – Admitere preliminară, deși pentru cele două categorii de 

candidați (admitere anticipată fără concurs și respectiv admitere anticipată 

prin concurs) 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 pentru aceștia se va face în data de: 
▪ 03 mai, ora 16:00 pentru facultățile Automatică și Calculatoare și 

respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

▪ 30 iunie, ora 16:00 pentru restul facultăților 

o Pentru candidații ce concurează pe locurile scoase la concurs de toate 

cele 15 facultăți ale UPB în vederea admiterii anticipate (dintre care se 

elimină, acolo unde este cazul, candidații admiși anticipat fără 

concurs), rezultatele preliminare obținute în urma evaluării probelor de 

concurs P1, P2 (vezi Anexa II-1), P3 (vezi Anexa III) și ordonării 

candidaților în funcție de media generală de concurs (vezi Ses.I-4.11, 

Ses.I-4.39, Ses.I-4.40, Anexa II și Anexa III) vor fi afișate în data de: 
▪ 03 mai, ora 16:00 pentru facultățile Automatică și Calculatoare și 

respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

▪ 30 iunie, ora 16:00 pentru restul facultăților 

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: 
▪ 04 mai, ora 16:00 pentru facultățile Automatică și Calculatoare și 

respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

▪ 01 iulie, ora 16:00 pentru restul facultăților 

o Rezultatele finale privind admiterea preliminară vor fi publicate la data 

de: 
▪ 05 mai, ora 16:00 pentru facultățile Automatică și Calculatoare și 

respectiv Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației 

▪ 02 iulie, ora 16:00 pentru restul facultăților 

• Faza III – Admitere Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare 

(opțional) înscriere în anul I și înmatriculare începe la data de 7 iulie, ora 

08:00 și se încheie după două zile (09 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 

datele furnizate la înscriere în Faza I să fie conforme cu documentele 

originale aduse în Faza III. 

o Validarea, confirmarea locului obținut, solicitarea pentru participare la 

glisare (opțional), înscrierea în anul I și ulterior înmatricularea se face 

la sediul facultăților la care aceștia au fost declarați pre-admiși, zilnic, 

între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 07 iulie, ora 8:00 și 

terminând cu ziua de 09 iulie, ora 16:00). În data de 10 iulie, ora 12:00 

vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați. 

https://admitere.pub.ro/
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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 glisarea internă (cu 

candidați deja înmatriculați) din data de 09 iulie 2022 și, ulterior, dacă 

este cazul, facultățile pot activa etapa suplimentară de completare  

(10-11 iulie 2022 Sesiunea I+), cu primii candidați (în ordinea 

mediilor) care nu au fost pre-admiși dar îndeplinesc baremul minim de 

admitere. 

 

SC-3.7. 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 4 iulie 2022. 

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în 

vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza rezultatelor obținute la 

disciplinele selectate pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor 

obținute la examenul național de Bacalaureat (proba P3 – media generală la Bacalaureat). 

SC-3.8. Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și 

ierarhizarea lor în vederea admiterii prin concurs, se face în proporție de 80% pe baza 

rezultatelor obținute pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor 

obținute la proba P3.  

SC-3.9. În funcție de modul în care se susțin probele P1 și P2, în Sesiunea II există: 

•  Facultăți și domenii pentru care admiterea prin concurs are loc printr-un 

examen scris la disciplinele selectate (vezi Anexa II-2.2). În această categorie 

intră facultățile: 
o Inginerie Electrică – toate domeniile 

o Energetică – toate domeniile 

o Automatică și Calculatoare – toate domeniile 

o Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – toate domeniile 

o Inginerie Mecanică și Mecatronică – numai domeniul Mecatronică și robotică 

o Transporturi – toate domeniile 

o Inginerie Aerospațială toate domeniile 

o Inginerie în Limbi Străine – toate domeniile cu excepția domeniului Inginerie 

chimică - engleză 

o Științe Aplicate – toate domeniile 

o Inginerie Medicală – toate domeniile 

• Facultăți și domenii pentru care admiterea prin concurs are loc printr-un 

concurs de dosare (mediile din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele 

selectate) (vezi Anexa II-2.1). În această categorie intră facultățile: 
o Inginerie Mecanică și Mecatronică – toate domeniile cu excepția domeniului 

Mecatronică și robotică  

o Inginerie Industrială și Robotică – toate domeniile 

o Ingineria Sistemelor Biotehnice – toate domeniile 

o Știința și Ingineria Materialelor – toate domeniile 

o Inginerie Chimică și Biotehnologii – toate domeniile 

o Inginerie în Limbi Străine – numai domeniul Inginerie chimică -engleză 

o Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor – toate domeniile 

SC-3.10. Pentru proba P3 se va lua în considerare media generală la Bacalaureat 

SC-3.11. În Sesiunea II – Admitere, un candidat se poate înscrie la o singură facultate 

care susține examen scris pentru P1 și P2 dar, la înscriere, candidatul poate face opțiuni 
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pentru redistribuirea la oricare alte facultăți din UPB, pe locurile rămase libere. La procesul 

de redistribuire participă candidații care îndeplinesc baremul minim de admitere, dar nu au 

fost admiși la facultatea unde au dat concurs, având media mai mică decât media ultimului 

candidat admis. Redistribuirea candidaților se face în ordinea mediilor și a opțiunilor, pe 

locurile rămase libere la facultățile și domeniile la care a optat. Candidații pentru facultățile 

care susțin, pentru P1 și P2 concurs de dosare, se pot înscrie la mai multe facultăți iar opțiunea 

finală se face la facultatea la care a fost admis, prin înmatriculare 

SC-3.12. În cadrul acestei sesiuni există 3 faze cu desfășurare succesivă. Înscriere, 

Admitere preliminară și respectiv Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la 

glisare (opțional), înscriere și înmatriculare în anul 1. 

• Faza I - Înscriere începe în 04 iulie, ora 09:00, odată cu deschiderea 

aplicației on-line pentru înscriere și se va termina 11 zile mai târziu (15 iulie, 

ora 16:00). În această sesiune: 

o Înscrierea se poate face on-line sau, cu suport direct, la secretariatele 

facultăților.  

o Înscrierea on -line se sistează pe data de 13 iulie, ora 16.00 

o Înscrierea la secretariatele facultăților se desfășoară până în ultima zi 

(15 iulie, ora 16.00). 

• În cadrul Fazei II – Admitere preliminară,  

o Candidații care s-au înscris la Facultăți și domenii pentru care 

admiterea prin concurs are loc printr-un examen scris (vezi Anexa II-

2.2). vor susține acest examen (probele P1 și P2 la disciplinele selectate) 

în data de 18 iulie 2022.  

o Rezultatele obținute în urma evaluării probelor P1 și P2 (la toate 

facultățile din UPB) și a ordonării candidaților în funcție de media 

generală de concurs, vor fi publicate în dimineața zilei de 19 iulie. 

Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din 

platforma on-line https://admitere.pub.ro.  

o Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line pe parcursul zilei de 

20 iulie, pana la ora 14.00 

o Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară se vor publica 

on-line pe data de 21 iulie, ora 08:00. 

• Faza III – Admitere Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare 

``externă, înscriere și înmatriculare în anul I – începe în 21 iulie, la ora 08:00 

și se întinde pe durata a 4 zile. 

o Validarea dosarului (necesară numai pentru candidații care s-au înscris 

on-line), confirmarea locului obținut, cererea de înscriere, solicitarea 

pentru participarea opțională la glisare internă și înmatricularea 

candidaților admiși preliminar, se fac la sediul facultăților la care 

aceștia au fost declarați admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, 

începând cu ziua de 21 iulie, ora 8:00 și terminând cu ziua de 24 iulie, 

ora 16:00. În funcție de numărul candidaților, de spațiile și de resursele 

umane disponibile, Comisiile locale de admitere organizează procesul 

astfel încât să se asigure fluența necesară. În consecință este posibil ca 

acest proces să implice programarea persoanelor admise preliminar pe 

zile și ore. 

o Candidații declarați admiși preliminar la finalul Fazei II și care nu s-

au înmatriculat în Faza III vor pierde locul câștigat prin concurs. 
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o După finalizarea procesului de validare – confirmare are loc glisarea

internă (la nivelul fiecărei facultăți la care este cazul) și stabilirea

listelor finale cu candidați admiși și înmatriculați în Sesiunea II.

o În data de 25 iulie, ora 12:00, vor fi publicate listele cu candidații

admiși și înmatriculați precum și eventualele locuri vacante la fiecare

dintre facultăți. Acestea vor fi disponibilizate pentru Sesiunea III a

concursului de admitere.


