
         
 
 
 
 

 
Taxa de înscriere. Cuantum/Plată/Scutire de plată 
 
Taxa de înscriere este 125 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: 

Numele și Prenumele complet al candidatului (Ex. POPESCU M. Andrei), precum și 
Facultatea de bază (Ex. Inginerie Industrială și Robotică) la care acesta se înscrie pentru 
concursul de admitere, 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). 

Documente solicitate pentru scutirea plății taxei de înscriere. Se aplică după caz: 

• adeverință de angajat în sistemul de învățământ a unuia dintre părinți, 
eliberată de unitatea de învățământ la care acesta este angajat; 

• adeverințe de la centrele de plasament sau casele de copii, în cazul 
candidaților care provin de la un centru de plasament sau de la o casă de 
copii; 

• certificatul de deces al unui părinte, în cazul candidaților orfani de un părinte; 

• certificatele de deces ale părinților, în cazul candidaților orfani de ambii 
părinți; 

• dovada că este copil al eroilor martiri sau al răniților din timpul Revoluției din 
decembrie 1989; 

• dovada că este copil al unui salariat din Universitatea POLITEHNICA din 
București; 

• cerere către Decanul facultății la care candidatul se înscrie la concurs 
(facultatea de bază), pentru scutirea de plată a taxei de înscriere însoțită de 
acte doveditoare care să ateste o situație materială precară, în special pentru 
candidații proveniți din mediul rural (cupoane de pensii din ultima lună ale 
părinților; adeverințe care să ateste statutul de șomer al părinților; adeverințe 
de venit eliberate de primăria comunei în care locuiesc părinții etc.). 

 
Pentru Sesiunile II și III taxa de înscriere este 125 lei. Candidații care au participat la Sesiunea I și 
care la sfârșitul acesteia au fost declarați candidați cu barem îndeplinit beneficiază, pentru Sesiunile 
II și III, de reducerea taxei de înscriere de la 125 lei la 50 lei. 
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