
 

1 
 

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA 

CONCURSULUI DE ADMITERE 

ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

  

ANUL UNIVERSITAR 2022-2023 

 

Cuprins 
Organizarea și desfășurarea concursului ............................................................................................................. 1 

SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ .................................................................................................................. 4 

SEIUNEA II - ADMITERE ........................................................................................................................................ 6 

SESIUNEA III - ADMITERE-COMPLETARE ............................................................................................................. 7 

 

 

Organizarea și desfășurarea concursului 
 

 Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online:  

https://admitere.pub.ro 

Participarea la concursul de admitere se poate face de către: 

 - absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă. 

 - 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). 

 - 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. (detalii Anexa 4) 

https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2022.pdf?v=1.0
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 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).  

 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 4 

 

 

Admiterea olimpicilor și a candidaților cu rezultate deosebite 

OLIMPIADE INTERNAŢIONALE 

1. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ  

2. OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ  

3. OLIMPIADA BALCANICĂ DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI  

4. OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU FETE  

5. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU. LICEELE MAGHIARE DIN EUROPA  

6. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ  

7. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A ȚĂRILOR DIN ASIA  

8. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A ȚĂRILOR DIN UE  

9. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ  

10. OLIMPIADA DE .INFORMATICĂ A ȚĂRILOR DIN EUROPA CENTRALĂ  

11. OLIMPIADA BALCANICĂ DE INFORMATICĂ  

12. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ - SHUMEN  

13. OLIMPIADA PLURIDESCIPLINARĂ „TUYMAADA” (MATEMATICĂ, 

INFORMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE) 

Premianți, 

participanți 

OLIMPIADE NAŢIONALE 

1. MATEMATICĂ  

2. FIZICĂ  

3. INFORMATICĂ  

4. MATEMATICĂ APLICATĂ  

5. INFORMATICĂ APLICATĂ  

6. CHIMIE  

7. ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ  

8. MULTIDISCIPLINARE (MATEMATICĂ, INFORMATICĂ, FIZICĂ, CHIMIE 

Premianți, 

participanți, 

calificați pentru 

olimpiada 

națională 

CONCURSURI NAŢIONALE 

1. CONCURSUL DE FIZICĂ „EVRIKA” 

2. CONCURSUL DE FIZICĂ „ÖVEGES JÓZSEF-VERMES MIKLÓS” 

3. CONCURSUL DE INFORMATICĂ „ACADNET” 

4 CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „VRĂNCEANU PROCOPIU 

5. CONCURSUL NAȚIONAL C.D. NENIȚESCU 

6. CONCURSUL NAȚIONAL „CHIMIA – ARTA ÎNTRE ȘIINȚE” 

7. CONCURSUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ „ADOLF HAIMOVICI” 

Premianți (premiu 

sau mențiune) 

 

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2022.pdf?v=1.0
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 În anul 2022, 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: 28 martie – 26 iunie (concurs de dosare).  

• Sesiunea II   Admitere: 4 iulie – 15 iulie (concurs cu probe scrise) 

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

 

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. 

 

  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. 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 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. 
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SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ 
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Această sesiune este dedicată: 

• A   Candidaților elevi sau absolvenți olimpici și celor cu rezultate deosebite în cadrul 

concursurilor de profil desfășurate pe parcursul liceului. Aceștia sunt candidați pentru Admitere 

anticipată fără concurs. 

Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea 

anticipată fără concurs este 180 la româna si 40 la engleză. 

Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (fără concurs) și li se va garanta locul dacă 

promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu succes Faza III - Admitere - Etapa II - 

Validare, confirmare loc, înscriere în anul I și înmatriculare admiși anticipat. 

• B   Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui 

loc pentru studii în UPB.Aceștia sunt candidați pentru Admitere anticipată prin concurs. 

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la această sesiune și ierarhizarea lor în vederea 

admiterii anticipate se va face pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului 

de Bacalaureat. Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la 

admiterea anticipată prin concurs este este 160 la româna si 30 la engleză. 

În anul 2022, admiterea anticipată în se face printr-un concurs de dosare ( P1 și P2 – mediile 

din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a la disciplinele din tabelul de mai jos, si proba P3 care se 

bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, precum și pe 

o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III).:  

P1 Mediile din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  la MATEMATICĂ 

P2 Mediile din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  la FIZICĂ sau INORMATICĂ 

P3  Mediile generale în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a  și activitati suplimenatare 

 

Candidații eligibili vor fi declarați admiși anticipat (prin concurs), în limita locurilor 

menționate anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu 

succes Faza III - Admitere - Etapa II - Validare, confirmare loc, participare la glisare (opțional), 

înscriere în anul I și înmatriculare admiși. 

 

 Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, 

franceză sau germană și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-

line UPB din data de 11 Aprilie 2022 (dată valabilă pentru toți candidații) vor avea grijă să se 

programeze (detalii aici) până cel târziu pe 8 Aprilie 2022, ora 12:00 sau din data de 11 Iunie 

2022 (această a doua dată este valabilă doar pentru candidații înscriși la facultățile la care admiterea 

anticipată este pe bază de dosar) vor avea grijă să se programeze (detalii vor fi afișate aici) până cel 

târziu pe 8 iunie 2022, ora 12:00. 

 

  

https://admitere.pub.ro/docs/Anexa_III_Regulament_2022.pdf?v=1.0b
https://admitere.pub.ro/docs/2022_06_11_TEST_LIMBA_STRAINA_S1_merge_v1.pdf
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SEIUNEA II - ADMITERE 

 

Admiterea ( în Sesiune II ) se face fie printr-un concurs cu probe scrise. 

 În anul 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 

pentru probele P1 și P2 și, în proporție de 20%, pe baza rezultatelor obținute la proba P3.   

 

P1 Algebră și elemente de analiză matematică- probă scrisă în sala de 

examen 

P2 Fizică sau Informatică - probă scrisă în sala de examen 

P3 Media generală la Bacalaureat 
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 Candidații care au printre opțiuni domenii la programe de studii școlarizate în limba engleză, 

și care au ales să dovedească competențele lingvistice deținute prin testul on-line UPB din data de 12 

Iunie 2022 (dată valabilă pentru toți candidații). Detalii privind organizarea sa pot fi găsite la 

https://admitere.pub.ro.  

 

SESIUNEA III - ADMITERE-COMPLETARE 
 

 După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și Comisiile locale de 

admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre facultăți. Pentru ocuparea acestora, 

prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se poate organiza Sesiunea III – Admitere-

completare. Structura, calendarul și organizarea acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara 

anului 2022, vor fi afișate pe site-ul UPB și la fiecare facultate implicată.   

https://admitere.pub.ro/

