
Înmatriculare SESIUNEA I –  

Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică 

 

 

În zilele de 12-13 iulie 2021 vă invităm la înmatriculare, după programul următor. Acesta 

este necesar pentru a putea respecta cerințele de siguranță epidemiologică impuse. 

 

ZIUA  Interval orar Numele care încep cu literele 

12 iulie 2021 

8-10 A; B 

10-13 C; D 

13-15 E; F; G;H 

15-16 I; J 

13 iulie 2021 

8-10 L; M 

10-11 N 

11-12 O; P 

12-14 R; S; Ș; T; Ț 

14-15 U; V; Z 

 

 

Locul unde se realizează înmatricularea:  

Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, București,  

Corp Clădire CD (Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică), Intrarea principală, 

Amfiteatrul CD006 (săgeata roșie în harta explicită de mai jos) 

Accesul are loc cu respectarea condițiilor impuse, respectiv distanță fizică și mască de 

protecție. Pentru înmatriculare trebuie să fie prezent candidatul admis. 

 

 

Link Google Maps: https://goo.gl/maps/WK7YAtWnP3SWUi4LA 

 

Cod QR catre Google Maps: 

 

 

 

SAU CEL MAI BINE HARTA DE MAI JOS 

(cu acces dinspre râul Dâmbovița, Iuliu Maniu și de la Metrou) 

https://goo.gl/maps/WK7YAtWnP3SWUi4LA


 
 

 

 

 

Documente necesare înmatriculare admiși anticipat 

Sesiunea I – Admitere anticipată  
 

1. Dosar plic 

2. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta (sau adeverința pentru 

promoția 2021) (originale) 

3. Foaie matricolă (original) 

4. Certificat naștere (copie și original) 

5. Act identitate – Carte identitate sau pașaport (copie și original) 

6. 2 fotografii color pe hârtie fotografică (3 cm x 4 cm – tip pașaport) 

7. Documentele suplimentare care au atestat notele de la proba P3, inclusiv certificate 

lingvistice (original și copie) 



8. Dovada achitării taxei de înscriere   

9. FIȘĂ / Cerere de înscriere semnată de candidat – Originalul documentului încărcat 

în platformă.  

10. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – 

originalul documentului încărcat în platforma de înscriere 

11. Adeverința medicală – original  

12. Dovada achitării taxei de înmatriculare * 

 

 

*Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate 

la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la 

care acesta se înmatriculează, astfel: 

• în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere; 

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar; 

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei 

bănci), într-unul din următoarele conturi: 

- Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau 

- Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 

 

 

 

 

 

 


