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Procedură de înscriere pentru candidații din  

SESIUNEA II – Admitere  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrierea la concurs: 

04 iulie – 13 iulie, ora 16.00 – on-line (https://admitere.pub.ro/) 

04 iulie – 15 iulie, ora 16.00- la facultate (CD 006) 

Informatii si Regulament admitere: https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen 

 

La Admitere Sesiunea II - participă numai absolvenții de liceu care au  promovat 

Examenul național de Bacalaureat 

ADMITERE PRIN CONCURS CU PROBE SCRISE 

Sesiunea  II - admitere prin concurs 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 alte facultăți  și domenii 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 

(art CP-2.7 – paragraful 2 din Regulamentul de admitere) 

ADMITERE PRIN CONCURS DE DOSARE 

Sesiunea II- concurs de admitere pe bază de dosar candidații 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 

CONCURS CU PROBE 

SCRISE 

MECATRONICA si 

ROBOTICA 

Examen scris: 18 iulie 

 

CONCURS DE DOSARE 

INGINERIE MECANICA 

INGINERIE INDUSTRIALA 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT 

ȘTIINȚE INGINERESTI 

 

http://www.mecanica.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2022.pdf?v=2.1
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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(art CP-2.7 – paragraful 3 din Regulamentul de admitere). 

Evaluarea performanțelor candidaților înscriși la SESIUNEA II 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE PENTRU INSCRIEREA ON-LINE sau LA FACULTATE (CD 006) 

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

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

înscriere, în Date personale și  Documente : 

1. Certificat naștere 

2. Carte identitate sau pașaport (aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii) 

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

4. Diploma de Bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) însoțită de foaia 

matricolă (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma 

https://admitere.pub.ro/.  

***Notă: Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, dacă 

liceul nu a eliberat diploma la data înscrierii, în locul diplomei de Bacalaureat se admite 

adeverința eliberată de liceu în care se menționează atât media generală, cât și notele 

obținute la probele susținute 

5. Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele deosebite în cadrul 

olimpiadelor și concursurilor de profil în anii de liceu (vezi Anexa VI). Dacă la 

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

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

obligatorii.  

Lista Olimpiade, concursuri si categorii de rezultate ce permit admiterea fara 

concurs ( Anexa VI din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere studii universitare de licență -anul universitar 2022-2023 ( 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen). 

6. Dovadă plată taxa de înscriere 

Evaluare SESIUNEA II 

 

CONCURS CU PROBE SCRISE 

(18 iulie 2022) 

P1- examen scris ( Algebra si analiza 

matematica) 

P2- examen scris (optiuni: Fizica, Geometrie si 

Trigonometrie,  Informatica, Economie, 

Chimie organica) Anexa II-2.2 

P3-  media generala la BAC 

CONCURS DE DOSARE 

 

P1, P2- medii din clasele a IX-a, a X-a si a XI-a 

la disciplinele selectate- Anexa II-2.1 

P3- media generala la BAC 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2022.pdf?v=2.1
http://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen


3 
 

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. Anx IV-3  

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere studii 

universitare de licență -anul universitar 2022-2023 

(https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen) 

Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la 
explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și Facultatea de Inginerie 

Mecanică și Mecatronica (IMM) astfel: 
• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card    bancar; 

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking sau la ghișeul unei bănci), 
 într-unul dintre următoarele conturi: 

- Universitatea POLITEHNICA din București 
IBAN RO42RNCB 0723 0005 0625 0270 

CUI 4183199, 
deschis la Banca Comercială Română (BCR) 

 sau 
- Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO97BRDE 410S V980 6875 4100 
CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD) 

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 admitere). Cererea descărcată este tiparită, semnată de 

candidat și scanată/fotografiată sau, dacă acesta posedă –  semnat documentul prin 

semnătură electronică certificată. Varianta semnată ( format *.jpg sau *.pdf) 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 ( format *.jpg sau *.pdf) 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 în format *.pdf. 

Dacă documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat 

în format *.pdf și încărcat in . 

Vă rugăm să aveți în vedere 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 și 

înmatricularea în anul I.  
Diploma de Bacalaureat  (sau diploma echivalenta cu aceasta) și foaia 

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

candidatii admisi (Anexa V- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

concursului de admitere studii universitare de licență -anul universitar 2022-2023( 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen) . 

https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
https://admitere.pub.ro/Admitere/site/infogen
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Calendarul Sesiunii II de admitere : 

 

 

SESIUNEA II - perioada de înscriere  

04 iulie – 13 iulie, ora 16.00 – on-line (https://admitere.pub.ro/) 

04 iulie – 15 iulie, ora 16.00- la facultate (CD 006) 

 Înscriere on-line 

Accesare https://admitere.pub.ro/ 

 

1. Creati cont (preinscriere) – daca nu aveti deja 

http://www.mecanica.pub.ro/new/wp-content/uploads/2020/06/preadmitere.jpg
https://admitere.pub.ro/
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Numele si adresa dvs. de mail 

 

Intrați pe adresa de e-mail utilizată și activați contul creat 
 

 

2. Login cu adresa de email si parola accesând https://admitere.pub.ro/ 

Licenta 2022 II scris  Licenta 2022 II  dosar  

https://admitere.pub.ro/
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3. Selectarea Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică  

 

Licență 2022 II scris – specializarea  Mecatronică și Robotică 

       Licentă 2022 II dosar: specializarile 

 Inginerie Mecanică 

 Inginerie Industrială 

 Științe Inginerești Aplicate 

 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. 

 

 

Facultatea de Bază  

Licenta 2022 II scris Licenta 2022 II  dosar 

Licenta 2022 II scris Licenta 2022 II dosar 
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4. Pentru completarea datelor, se accesează butonul 

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

 

 

1. Date personale 

 

 

Dupa ce ați completat toate datele personale si ați încarcat fotografia  

    

ATENȚIE 

Toate datele introduse sunt complete și salvate corect dacă lângă secțiunea  

Date personale apare pictograma  

 

1 2 3 4 5 6 

1. Introducerea 

datelor personale 

Incarcare fotografie candidat( tip CI sau 

pașaport) sau o imagine  a candidatului 

capturată cu camera web 

Daca este cazul 
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2. Studii anterioare 

 

 

3. Opțiuni înscriere  

 

 Conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul 

de studii universitare de licență, anul universitar 2022- 2023, Facultatea de Inginerie Mecanică și 

Mecatronică, organizează în SESIUNEA II- ADMITERE :   

 Admitere fără concurs (f.c.)  - pentru elevi și absolvenți cu participare remarcabilă la 

olimpiade și concursuri (pentru toate locurile). 

 Admitere cu concurs cu probe scrise (c-s) 

 Admitere cu concurs de dosare (c-d)  

 Pentru modificare opțiuni, apăsați butonul  

2. Introducere date studii anterioare 

 3. Adăugarea opțiunilor pentru înscriere 

!!! Este recomandat să bifați! 

Selecteaza daca ai 

diploma de BAC 
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 Dacă aveți rezultate la olimpiade/concursuri (premiii, participări, calificări recunoscute 

conform Regulament Anexa VI-pentru Facultatea de Inginerie Mecanică si Mecatronică), puteți opta 

Solicit admitere fără concurs, conform Regulament dar trebuie, mai tarziu, încărcate 

diplomele(scanate) și prezentate la înmatriculare. 

b) Introducere medii 

liceu pentru 

disciplinele 

selecționate (Proba 1 

si Proba 2) 

Se selecteaza disciplina 

dorita (recomandare: 

alegeti din aceasta lista 

disciplina la care ati avut 

rezultatele cele mai bune) 

a) Selectarea  

specializarilor dorite 

pentru concursul de 

dosare si  asezarea 

acestora in ordinea 

preferintelor  
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4. Documente 

  

OBS:  

1. Citiți explicațiile aflate in zona fiecarui document solicitat, consultați 

regulamentul (daca aveti nelamuriri) folosind link-urile atașate către informațiile 

specifice. 

2. Documentele cu mai multe pagini vor fi integral scanate și incarcate in format 

*.pdf sau arhivă (*.zip) 

3. Documentele marcate cu * sunt obligatorii 

 

4- Încărcarea documentelor 

necesare înscrierii 
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După apăsarea butonului , documentele vor fi trimise spre analiză către comisia locală de 

admitere 

Până la apăsarea butonului  este recomandat să verificați corectitudinea 

datelor inserate, apăsând  . 

ATENTIE! 

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

validată și  aplicatia dv. va fi  neeligibilă. 

Forma finala  a unei aplicatii complete este: 
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Observații finale: 

1. Un candidat eligibil, la finalul SESIUNII II: 

a. Are toate documentele validate pe platforma on-line 

b. Daca este declarat ADMIS 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 2022 si Foaie matricolă) si verificarea conformitatii datelor 

introduse la înscrierea on-line cu cele din documentele originale. 

 

 

2. Un candidat neeligibil, la finalul SESIUNII II: 

a. Are documente lipsă pe platforma on-line;  

b. Mediile nu pot fi calculate sau nu îndeplinesc baremul minim pentru admitere. 

 

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 II a concursului de admitere, pentru admitere prin concurs cu probe scrise 
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(pentru domeniul Mecatronica și Robotica) sau admitere prin concurs de dosare (pentru domeniile 

Inginerie Mecanica, Inginerie Industriala, Inginerie și management, Științe Ingineresti)    

 

1. Prin marcarea  pe cererea de înscriere a optiunii de  participare la glisare internă 

(Facultate), confirmați astfel că sunteți de acord să fiți eventual promovat (în Faza III Admitere-

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

 

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

Bacalaureat se poate înscrie  în Sesiunea III (numai pentru  locurile vacante) prin 

completarea unei noi aplicații în sesiunea respectivă. 

ATENTIE: 

Pentru obținerea statutului de candidat admis/pre-admis și înmatriculat, 

parcurgerea tuturor fazelor (I, II și III)  din respectiva sesiune este 

obligatorie 

 

 


