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Universitatea POLITEHNICA din București 

Facultatea de Inginerie Mecanică  și 

Mecatronică  

www.mecanica.pub.ro  
 

 

Procedură de înscriere on-line pentru candidați  

SESIUNEA I – Admitere anticipată 

 

Bine ați venit la Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică 

Pentru înscrierea on-line, trebuie să aveți următoarele documente care vor fi 

scanate/fotografiate(.jpg sau .pdf)  si încărcate în platforma http://admitere.pub.ro în aplicația de 

înscriere, în Datele mele/ Documente : 

1. Certificat naștere 

2. Carte identitate sau pașaport 

3. 1 fotografie (tip pașaport /CI),  color 

4. Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente 

emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate 

mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru 

proba P1(Matematica) și, respectiv, P2 (Fizica/ Informatica/Chimie Organica/ 

Biologie/ Economie/ Procesarea computerizata a imaginii) și mediile generale 

obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 . 

(https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b) 

 

5. Documente care sa ateste rezultatele din activități suplimentare, pentru 

proba P3:  

-Concursuri locale  scoala/oras ( domeniu tehnic sau al științelor) -diploma 

de participare, lista de participare, adeverinta, etc 

-Concursuri judetene/ nationale/ internationale ( domeniu tehnic sau al 

științelor) - diploma de participare, lista de participare, adeverinta etc 

-Premii la concursuri locale -scoala, oras, judet ( domeniu tehnic sau al 

științelor) -diploma de premiere 

-Premii la concursuri nationale/ internationale ( domeniu tehnic sau al 

științelor) -diploma de premiere 

-Activitati de voluntariat – poze, link-uri, adeverinte 

-Recomandari “pentru inginerie’’ in favoarea candidatului din partea 

profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare de UPB de admitere 

(matematica, fizică, chimie, economie, informatică) indiferent de materiile 

selectate de facultate pentru probele P1 si P2 (cel mult 1 recomandare/disciplină). 

-Certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi străine (engleză, 

germană, franceză) la nivel cel puțin B2, eliberate de autorități recunoscute 

(Cambridge, Toefl, IELTS, DELF, DALF, DL, TestDaF etc.).  

 

Dacă la Opțiuni înscriere ați bifat "Solicit înmatriculare fără concurs de admitere, 

conform regulamentului, în baza distincţiei obţinută la olimpiadă", documentele 

sunt obligatorii.  

http://www.mecanica.pub.ro/
http://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b
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Lista Olimpiade, concursuri si categorii de rezultate ce permit admiterea fara 

concurs ( Anexa VI, pag. 47-53,  

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b). 

6. Dovadă plată taxa de înscriere 

Dovada achitării taxei de înscriere la concurs sau dovadă prin care să reiasă faptul 

că poate fi scutit de această taxă.   

Taxe de inscriere.Cuatum/Plata/ Scutire de plata-Anexa IV-6 si Anexa IV-7, pag.42 

(https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b) 

7. Cererea de înscriere semnată de candidat 

Această cerere se descarcă din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după 

completarea tuturor  informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare 

la studiile efectuate și opțiunile pentru admiterea anticipata). Cererea descărcată este 

tiparita, semnată de candidat si scanata/fotografiata sau, dacă acesta posedă –  

semnat documentul prin semnătură electronică certificată. Varianta semnată este 

ulterior încărcată aplicatia de inscriere in sectiunea  

8. Declarația pe propria răspundere semnată de candidat 

Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și 

a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul 

semnat este scanat/fotografiat și încărcat in . 

9. Adeverință medicală  

Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru 

domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 

de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, dacă este tipărit, va fi 

scanat/fotografiat și încărcat aici. Dacă documentul este electronic (transmis de 

medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat in . 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că, neîncărcarea tuturor 

documentelor cerute duce la  → stare candidat: neeligibil! 

Originalele acestor documente vor fi necesare, 
pentru validarea dosarului de admitere, în cadrul Fazei III, la 

înscrierea în anul I și la înmatriculare.  
Diploma de Bacalaureat  (sau diploma echivalenta cu aceasta) și 

foaia matricola (originale) vor face parte din dosarul de înmatriculare 

pentru candidatii admisi (Anexa IV, pag 40 din  

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b ) . 

 

Calendarul Sesiunii I de admitere poate fi vizualizat aici 

http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-

content/uploads/2020/06/preadmitere-v2.jpg 

 

 

https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b
https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b
https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2021.pdf?v=1.0b
http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/preadmitere.jpg
http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/preadmitere-v2.jpg
http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/preadmitere-v2.jpg
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Etapele de înscriere on-line pentru  

SESIUNEA I – în derulare- perioada preînscriere  

05 aprilie - 22 iunie 2021 

1. Accesare https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen 

 

2. Creati cont (preinscriere) 

 
3. Validati contul din adresa de e-mail 

 
 

4. Log-in cu adresa de email si parola accesând https://admitere.pub.ro/Admitere/user/login 

 
 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
https://admitere.pub.ro/Admitere/user/login
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5. Selectarea Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică  

În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică sunt 5 domenii, respectiv: 

 Inginerie Mecanică 

 Inginerie Industrială 

 Științe Inginerești Aplicate 

 Mecatronică și Robotică 

 Inginerie și Management 

 

Fiecare domeniu are specializări. Este necesar si foarte util sa parcurgeti informațiile 

detaliate despre specializări si admitere, accesând Facultatea de Inginerie 

Mecanica si Mecatronica. 

 

 

6. Pentru completarea datelor, se accesează butonul

 

 

7. Pentru înscriere, trebuie completate in ordine, următoarele secțiuni: 

 

 

 Date personale 

 

Dupa ce ați completat toate datele personale si ați încarcat fotografia  

Facultatea de Bază  

1 2 3 4 5 6 

1. Introducerea 

datelor personale 
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ATENȚIE 

Toate datele introduse sunt complete și salvate corect dacă lângă secțiunea  

Date personale apare pictograma  

 

Studii preuniversitare 

 

 

Opțiuni înscriere  

 

Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în 

ciclul de studii universitare de licență, anul universitar 2020- 2021, Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Mecatronică, organizează în SESIUNEA 1 (01 aprilie -22 iunie 2021):   

 Admitere anticipată fără concurs (f.c.)  - pentru elevii Premianți, Participanți, 

Calificați la Concursuri și Olimpiade naționale și internaționale. 

 Admitere anticipată cu concurs – elevii sunt evaluați pe baza rezultatelor școlare 

obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat, respectiv 3 Probe. 

2. Introducere date studii 

 3. Adăugarea opțiunilor pentru înscriere 

!!! Este recomandat să bifați! 
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Pentru modificare opțiuni, apăsați butonul  

Admitere cu 

concurs  

Admitere cu 

concurs 

a) Selectarea  

specializarilor dorite si  

asezarea acestora in 

ordinea preferintelor  

 

Admitere fără 

concurs pentru 

elevii participanți, 

calificați, 

premianți la 

Concursuri și 

Olimpiade 
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OBSERVATIE: Documentele marcate cu * sunt obligatorii 

 

După apăsarea butonului , documentele vor fi trimise spre analiză către comisia 

locală de admitere 

 

b) Introducere medii 

liceu pentru disciplinele 

selecționate 

4- Încărcarea documentelor 

necesare înscrierii 
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Până la apăsarea butonului  este recomandat să verificați 

corectitudinea datelor inserate, apăsând  . 

ATENTIE! 

Dacă la una dintre secțiuni, aveți pictograma , preînscrierea nu va fi 

validată și  aplicatia dv. va fi  neeligibilă. 

Forma finala  a unei aplicatii complete este: 

 

Observații finale: 

1. Un candidat eligibil, la finalul SESIUNII I: 

a. Are toate documentele validate pe platforma on-line 
b. Daca este declarat ADMIS poate fi înmatriculat numai după ce a promovat 

examenul de Bacalaureat.  Validarea implică, pentru fiecare candidat, 

completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate (inclusiv 

Diploma de Bacalaureat sau Adeverinta de promovare a examenului de 

Bacalureat, pentru absolventii din promotia 2021, si Foaie matricola) si 

verificarea conformitatii datelor introduse la înscrierea on-line cu cele din 

documentele originale. 
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2. Un candidat neeligibil, la finalul SESIUNII I- Admitere anticipată: 

a. Are documente lipsă pe platforma on-line;  

b. Mediile nu pot fi calculate sau nu îndeplinesc baremul minim pentru admitere; 
c. Are documentele încarcate  pe platforma on-line dar nu a promovat Examenul 

de Bacalaureat. 

 

3. Candidații care au optat la înscriere și pentru admiterea fără concurs și au fost declarați 

neeligibili pentru admiterea fără concurs -dacă la înscriere au furnizat toate datele 

solicitate, participă în continuare la Sesiunea I a concursului de admitere, pentru admitere 

anticipată prin concurs. 

 

4. Prin marcarea  pe cererea de înscriere a optiunii de  participare la glisare, confirmati 

astfel că sunteti de acord să fiti eventual promovat (în Faza III Admitere-Etapa II), în 

conformitate cu rezultatul glisării, pe un loc superior în ierarhia dv. de opțiuni . 

 

5. Un candidat care nu a fost eligibil /admis în Sesiunea I și a promovat Examenul de 

Bacalaureat se poate înscrie în Sesiunea II  sau în Sesiunea III (numai pentru  

locurile vacante) prin completarea unei noi aplicații în sesiunile respective și pentru 

care procedurile de admitere sunt diferite de cea din Sesiunea I. 

 

ATENTIE: 

Pentru obținerea statutului de candidat admis/pre-admis și 

înmatriculat, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune 

este obligatorie 

 

 


