
   

 

 

 

 

 ADMITERE 2022 
 

SESIUNEA I - ADMITERE ANTICIPATĂ: 28.03.2022 – 11.07.2022  
 

Această sesiune este dedicată: 
• 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.  
Tab.1 Numărul de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată 
fără concurs 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 - Validare pre-admiși 
și înmatriculare admiși anticipat. 

• Candidaților elevi sau absolvenți care doresc garantarea anticipată 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 se va face pe 
baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat.  

Tab.2 Nr. de locuri disponibile în Sesiunea I pentru candidații care participă la admiterea anticipată prin 
concurs 

Facultate Domeniu 
Locuri/Domeniu 

Buget 

Inginerie Industrială 
și Robotică 

II Inginerie industrială 240 

II (E) Inginerie industrială - engleză 25 

MR Mecatronică și robotică 60 

IMg Inginerie și management 60 
 SIA Informatică Industrială 40 

Candidații eligibili vor fi declarați pre-admiși (prin concurs), în limita locurilor menționate 
anterior și li se va garanta locul dacă promovează examenul de Bacalaureat și parcurg cu 
succes Faza III - Validare pre-admiși și înmatriculare admiși anticipat. 
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Faza I – ÎNSCRIERE: 28.03.2022 – 26.06.2022 

• În Sesiunea I, un candidat se poate înscrie la o singură facultate din UPB și poate formula 
opțiuni pentru toate domeniile respectivei facultăți. 

• Pentru  Admitere anticipată fără concurs, olimpiadele și concursurile luate în considerare 
depind de specificul facultății la care aceștia se înscriu. 

• Pentru  Admitere anticipată prin concurs, la probele P1 și P2 (pentru 80% din punctajul 
total) se vor folosi notele la unele discipline, din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a. Disciplinele 
luate în considerare depind de opțiunile candidaților. Pentru P1 disciplina este 
Matematică iar pentru P2 disciplina este la alegere dintre Fizică, Informatică, Economie, 
Chimie organică, Biologie, Procesarea computerizată a imaginii. 

• Pentru  Admitere anticipată prin concurs, la proba P3 (pentru 20% din punctajul total) se 
vor folosi mediile generale din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (pentru 10% din punctajul 
total), la care se adaugă punctajul obținut baza participărilor la diverse activități 
extracurriculare - atestate și calificări extracurriculare, participări la concursuri școlare, 
activități de voluntariat etc. (pentru restul de 10% din punctajul total). 

Faza II – ADMITERE PRELIMINARĂ: 30.06.2022 – 02.07.2022 

• Pentru candidații care au participat la Faza I, rezultatele intermediare vor fi prezentate în 
data de 30 iunie, ora 16:00. 

• Fiecare candidat poate vizualiza rezultatul obținut în contul său din platforma on-line 
https://admitere.pub.ro . 

• Eventualele contestații vor putea fi depuse on- line până la data de 01 iulie, ora 16:00 prin 
platforma https://admitere.pub.ro . 

• Rezultatele finale privind pre-admiterea vor fi publicate la data de 02 iulie, ora 16:00. 

Faza III – VALIDARE PRE-ADMIȘI ȘI ÎNMATRICULARE ADMIȘI ANTICIPAT: 
07.07.2022 – 11.07.2022 

• Pentru a fi admis și înmatriculat, candidatul trebuie să fi promovat examenul de 
Bacalaureat, să fi fost declarat pre-admis în Faza II, să aibă dosarul de admitere complet 
(cu toate documentele solicitate la înscriere), iar datele furnizate la înscriere în Faza I să 
fie conforme cu documentele originale aduse în Faza III. 

• Validarea și înmatricularea candidaților se face la sediul facultăților la care aceștia au fost 
declarați pre-admiși, zilnic, între orele 08:00-16:00, începând cu ziua de 07 iulie, ora 8:00 
și terminând pe 09 iulie, ora 16:00. Detalii suplimentare pentru această Fază vor fi 
disponibile în curând. 

• În data de 11 iulie, ora 18:00, vor fi afișate listele cu candidații admiși și înmatriculați în 
Sesiunea I. 

• Candidații declarați pre-admiși și care nu s-au înmatriculat în Faza III vor pierde locul 
rezervat în Sesiunea I și vor fi eliminați din concursul de admitere. 
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