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I. PROBLEME GENERALE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI 

PG-1.1. Concursul de admitere din anul 2023 în învățământul superior se organizează 
în Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) pe baza prezentului regulament, 
elaborat în conformitate cu legislația în vigoare. 

PG-1.2. Universitatea POLITEHNICA din București organizează concurs de admitere 
pentru ciclul de studii universitare de licență. 

PG-1.3. Admiterea în învățământul universitar se organizează pe facultăți și în cadrul 
lor, pe domenii de studii. Denumirea domeniilor și programelor de studii, numărul de locuri 
(bugetate sau cu taxă) care fac obiectul concursului de admitere pentru fiecare domeniu, 
precum și disciplinele probelor de concurs se publică centralizat pe platforma on-line 
https://admitere.pub.ro și local, la fiecare facultate din UPB. 

PG-1.4. Pot participa la concursul de admitere absolvenții de liceu cu diplomă de 
bacalaureat sau cu diplomă echivalentă. Pot participa și cetățeni români și cetățeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 
Confederației Elvețiene cu diplome de bacalaureat obținute în statele menționate, recunoscute 
de instituțiile de învățământ superior, conform unei liste și metodologii aprobate prin ordin al 
ministrului. Aceștia din urmă pot participa în aceleași condiții prevăzute de lege pentru 
cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. Absolvenții studiilor liceale 
efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile precedente pot participa la admitere 
în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu legislația din România. La 
admiterea la studiile cu predare în limba română, engleză, franceză și germană cetățenii 
Uniunii Europene și din state terțe au obligația să facă dovada cunoașterii limbii de predare 
pentru respectivele programe. Dovada se poate face prin: 

• Liceu absolvit în respectiva limbă de predare;
• Certificat de competențe lingvistice pentru respectiva limbă de predare (minim

B2);
• Probă pentru respectiva limbă de predare:

o Test UPB;
o Proba A, B sau C de la examenul de Bacalaureat;
o Disciplină de tip limbă străină promovată în liceu cu media cel puțin 8,00

(pentru clasele a IX-a, a X-a ,a XI-a).
PG-1.5. Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de 

înscrierea lor, prin completarea unei fișe tip de înscriere. Fiecare candidat va menționa în fișa 
de înscriere, în ordinea preferințelor sale, opțiunile domeniilor și precizarea regimului de 
studiu (buget sau cu taxă). 

PG-1.6. Absolvenții de liceu cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile 
naționale și internaționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, la cerere, fără susținerea 
concursului de admitere, în cadrul numărului de locuri/granturi alocate, în învățământul 
superior de stat, în domenii de studiu corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinși. 
Condițiile de eligibilitate și documentele necesare sunt prezentate în Anexa VI.  

PG-1.7. Potrivit legii, se percepe de la candidați, pentru organizarea și desfășurarea 
admiterii, taxa de înscriere în cuantum de 125 lei (RON), stabilită de Senatul Universității 
POLITEHNICA din București. Taxa se va achita on-line, prin mijloace electronice, respectând 
procedura descrisă în Anexa IV și Anexa VII. Prin excepție: 

• Sunt scutiți de plata taxei orfanii de unul sau ambii părinți, cei proveniți de la
Casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri sau ai

https://admitere.pub.ro/
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răniților din timpul Revoluției din decembrie 1989, copiii salariaților din 
Universitatea POLITEHNICA din București și copiii personalului didactic și 
didactic auxiliar din sistemul românesc de învățământ. 

• Candidații cu situație materială precară, în special cei proveniți din mediul 
rural, pot fi scutiți, la cerere, de plata taxei, prezentând decanului facultății la 
care se înscriu la concurs acte doveditoare care să le susțină solicitarea. 

PG-1.8. În anul 2023, admiterea în UPB se face printr-un concurs bazat pe 3 probe (P1, 
P2 și P3). Pentru Concursul de admitere se organizează succesiv, 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). 
Modalitatea de desfășurare a concursului (concurs de dosare sau concurs cu probe scrise) este 
dependentă de facultate și de domeniu și este descrisă în detaliu în Capitolele IV, V și dacă va 
fi cazul Capitolul IX împreună cu anexele subsecvente. 

PG-1.9. Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze, după cum urmează: 
• Faza I – Înscriere la sesiunea curentă. 
• Faza II – Admitere preliminară (Etapa I) 
• Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare, participare la glisare 

(opțional), înscriere în anul I și înmatriculare 
Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în anul I, parcurgerea 
tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie. 

PG-1.10.  Pentru Sesiunea I – Admitere anticipată, notarea candidaților la fiecare probă 
de concurs se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată în capitolul IV împreună cu 
anexele aferente. Pentru Sesiunea II – Admitere notarea candidaților la fiecare probă de 
concurs se stabilește în conformitate cu metodologia prezentată în capitolul V împreună cu 
anexele aferente. 

PG-1.11.  Pentru candidații admiși/pre-admiși prin concurs media generală minimă de 
admitere este 5,00 (cinci), aceasta reprezentând Baremul minim de admitere. 

PG-1.12.  Pentru fiecare sesiune admiterea candidaților în Universitatea POLITEHNICA 
din București se face în ordinea descrescătoare a mediei generale obținută de candidați în 
concurs, în limita numărului de locuri, pentru fiecare domeniu de studii. Candidații care vor 
avea aceeași medie generală vor fi ordonați conform criteriilor de departajare precizate în 
capitolele IV și V din prezentul regulament. 

PG-1.13.  Pentru asigurarea bunei organizări și desfășurări a concursului de admitere, în 
Universitatea POLITEHNICA din București se formează Comisia centrală de admitere și, la 
fiecare facultate, câte o Comisie locală de admitere. Componența acestor comisii se stabilește 
prin decizia Rectorului UPB. Competențele comisiilor de admitere sunt prezentate în Anexa X. 

 
II. CONDIȚIILE PARTICIPĂRII LA CONCURS 

CP-2.1. În ceea ce privește necesitatea de a fi promovat examenul de Bacalaureat în 
momentul participării la concursul de admitere la UPB, în anul 2023, sunt valabile 
următoarele: 

• Pot fi admiși și înmatriculați prin Concursul de admitere în Universitatea 
POLITEHNICA din București numai absolvenți de liceu cu diplomă de 
bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia). 
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• La înscriere pot participa și elevi din clasa a XII-a sau absolvenți de liceu care
încă nu au promovat examenul de Bacalaureat, dar admiterea și înmatricularea
sunt accesibile numai candidaților ce dețin diplomă de Bacalaureat (sau
diplomă echivalentă acesteia).

CP-2.2. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat 
pentru un singur program de licență. Costurile aferente depășirii duratei învățământului 
gratuit, prevăzute de lege (durata normală pentru respectivul program de studii), se suportă 
de către student. Candidatul admis la mai multe universități/domenii de studiu pe locurile fără 
taxă este obligat să opteze pentru domeniul de studii la care dorește să fie finanțat de la bugetul 
de stat, la o singură facultate dintr-o instituție de învățământ superior. Opțiunea sa este 
confirmată prin depunerea diplomei de Bacalaureat în original la dosarul de concurs. 

CP-2.3. Se pot înscrie la concurs și studenți ai Universității POLITEHNICA din 
București sau ai altor instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate sau 
autorizate, înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de la bugetul de stat sau în regim 
cu taxă, care renunță sau au renunțat la continuarea studiilor în domeniul respectiv și doresc 
să studieze un alt domeniu în Universitatea POLITEHNICA din București. Pentru candidații 
admiși și înmatriculați într-un nou program de studii universitare, din finanțarea de la buget 
alocată pentru durata normală a noului program se scade cea corespunzătoare anilor de 
studiu finanțați de la buget pentru programul/programele anterioare. 

CP-2.4. Se pot înscrie la concurs și studenți ai Universității POLITEHNICA din 
București sau ai altor instituții de învățământ superior de stat sau particular acreditate sau 
autorizate, înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat sau în regim cu taxă și care 
doresc să urmeze în paralel un alt domeniu de studii. În cazul în care acești candidați vor fi 
declarați admiși, ei vor putea studia un nou domeniu în Universitatea POLITEHNICA din 
București după cum urmează: 

• dacă primul domeniu de studiu se face în regim finanțat de la buget, cel de al
doilea domeniu va fi urmat numai în regim cu taxă;

• dacă primul domeniu de studiu se face în regim cu taxă, cel de al doilea domeniu
va fi urmat în regim fără taxă, doar dacă ei vor fi declarați admiși pe numărul
de locuri/granturi subvenționate de la bugetul de stat.

CP-2.5. Se pot înscrie la concurs studenți ai Universității POLITEHNICA din București 
sau ai altor universități înmatriculați în anii precedenți pe locuri cu taxă și care doresc să 
treacă în regim fără taxă (pe locuri finanțate de la buget) la același domeniu de studiu. În 
cazul în care vor fi declarați admiși în numărul de locuri subvenționate de la bugetul de stat, 
ei vor putea fi înmatriculați în anul de studiu stabilit de reglementările Senatului Universității 
POLITEHNICA din București (eventual cu condiția susținerii unor examene de diferență). 

CP-2.6. În timpul derulării procesului de înscriere, candidații vor completa o fișă de 
înscriere tip în care vor menționa, sub semnătură și răspundere proprie, toate datele solicitate 
de formularul respectiv. În fișa de înscriere finalizată nu se admit modificări. 

CP-2.7. 
• În cadrul Sesiunii I și Sesiunii III, un candidat se poate înscrie pentru

susținerea concursului de admitere prin intermediul unei singure facultăți de
bază din UPB (aceea la care își dorește cel mai mult să urmeze un program de
studii) și va plăti o singură taxă de înscriere la sesiunea curentă. La înscriere,
va avea posibilitatea să selecteze opțiuni, în ordinea preferințelor sale, la
domeniile din facultatea de bază (facultatea la care s-a înscris și pentru care
susține concursul de admitere). Candidatul specifică în ordine domeniile pe
care le dorește (dintre cele disponibile la această facultate), precum și forma
de finanțare – buget sau cu taxă.
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• În cadrul Sesiunii II, pentru facultățile și domeniile la care concursul de 
admitere este cu probe scrise, un candidat se poate înscrie prin intermediul unei 
singure facultăți de bază din UPB și va plăti o singură taxă de înscriere. La 
înscriere candidatul poate face și opțiuni pentru redistribuirea la oricare alte 
facultăți și domenii din UPB, pe locurile rămase libere. Candidatul specifică 
mai întâi, în ordine, domeniile și formele de finanțare pe care le dorește dintre 
cele disponibile la facultatea de bază. În continuare, dacă dorește să participe 
la procesul de redistribuire pentru eventualele locuri vacante la celelalte 
facultăți și domenii, candidatul specifică, în ordine, opțiuni Facultate-
Domeniu-Finanțare (FaDoFi), în ordinea preferințelor sale, la oricare din 
facultățile, domeniile de studii și formele de finanțare (buget sau cu taxa) din 
UPB. 

• În cadrul Sesiunii II, candidații pentru facultățile și domeniile cu concurs de 
admitere pe bază de dosar se pot înscrie la mai multe facultăți din această 
categorie. La fiecare din aceste înscrieri candidatul va plăti o taxă de înscriere 
și va avea posibilitatea să selecteze opțiuni în ordinea preferințelor sale la 
domeniile și formele de finanțare de la respectiva facultate. În situația în care 
va fi admis preliminar la mai multe facultăți, opțiunea finală se face prin 
participarea la Faza III – Validare, confirmare, glisare (opțional), înscriere în 
anul I și înmatriculare. 

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. În plus ei pot participa și pot fi admiși cu prioritate, pe un 
număr de locuri finanțate de la bugetul de stat, special repartizate lor, de către Ministerul 
Educației. 

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 participa la 
concursul de admitere, în aceleași condiții (privind documentele și probele) ca și ceilalți 
candidați. În plus ei pot participa și pot fi admiși cu prioritate, pe un număr de locuri finanțate 
de la bugetul de stat special repartizate lor de către Ministerul Educației. 

CP-2.11.  Candidații care au calitatea de sportivi de performanță vor participa la 
concursul de admitere, în aceleași condiții (privind documentele și probele) ca și ceilalți 
candidați. În plus ei pot participa, pe locuri finanțate de la bugetul de stat special alocate 
pentru aceștia de către UPB. Condițiile de eligibilitate, documentele suplimentare necesare, 
precum și modalitatea specifică de ierarhizare pentru admitere pe aceste locuri, sunt 
prezentate în Anexa IX. 

CP-2.12.  În baza metodologiei, elaborată de Ministerul Educației, 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 şi 
Doctoranzi Internaționali din UPB, iar înmatricularea se face după primirea acordului de la 
Ministerul Educației. 

CP-2.13.  Pentru informare în timp real, pentru înscriere la concurs și pentru vizualizare 
rezultate candidații vor utiliza platforma on-line https://admitere.pub.ro. 

CP-2.14.  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 

https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
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înscriși (luând în considerare prima opțiune solicitată de candidați), precum și cifrele de 
școlarizare corespunzătoare, aferente concursului. 

CP-2.15.  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. 


