
Universitatea POLITEHNICA din București  
REGULAMENTUL Concursului de Admitere în Ciclul de Studii Universitare de Licență 2022 

 

  

 Pag. 32 

confirmă și că este de acord să fie promovat pe un loc dintr-o triadă 
FaDoFi superioră (de la facultatea la care a fost admis/admis prin 
redistribuire) în ierarhia sa de opțiuni, caz în care va fi înscris la noul 
domeniu și/sau după caz noua formă de finanțare; 

 Semnează varianta cadru a contractul de studii pentru FaDoFi curent, 
cu activarea clauzei de refacere automată (în urma glisării interne) 

Ses.II-5.53. Candidații admiși preliminar sau admiși preliminar prin redistribuire 
care în perioada 21 iulie 2022 – 24 iulie 2022 nu și-au validat dosarul de admitere și/sau nu 
au confirmat locul obținut în Faza II, pierd locul, sunt declarați respinși, iar locurile astfel 
devenite vacante sunt disponibilizate pentru glisare internă. 

Ses.II-5.54. La sfârșitul perioadei de înmatriculare pot rămâne locuri libere dacă 
unii candidați declarați pre-admiși nu au fost validați și/sau nu s-au înmatriculat. Aceste locuri 
se ocupă prin glisare numai de către candidații înmatriculați la facultatea respectivă în funcție 
de mediile generale obținute în concurs și opțiunile făcute la înscriere. Același regim îl au și 
eventualele locuri suplimentare primite între timp. Nu se face glisare între facultăți pentru 
ocuparea acestor locuri. 

Ses.II-5.55. După finalizarea înmatriculării Comisia centrală și Comisiile locale de 
admitere realizează glisarea internă acolo unde este cazul și publică on-line (25 iulie, ora 
12:00) listele cu candidații declarați admiși și înmatriculați în Sesiunea II.  

 
 
 

 VI. SESIUNEA III – ADMITERE-COMPLETARE   ȘI   ALTE DISPOZIŢII 
FINALE 

 
Ses.III/DF-6.1. După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și 

Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre 
facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se 
poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare. Structura, calendarul și organizarea 
acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara anului 2022, vor fi prezentate în Anexa 
XII și vor fi afișate pe site-ul UPB și la fiecare facultate implicată.  

Ses.III/DF-6.2. După această a treia etapă, statutul „cu taxă” sau „finanțat de la 
buget”, pentru studenții înmatriculați se stabilește la nivelul fiecărei facultăți, cu respectarea 
numărului de locuri alocate și a ierarhiei rezultatelor din concursul de admitere, asigurându-
se că fiecare student ajunge în cea mai bună situație posibilă (poate avansa în lista de opțiuni 
făcută la înscriere sau poate rămâne pe opțiunea curentă, garantându-se că nu va retrograda 
în lista sa de opțiuni). 

Ses.III/DF-6.3. După afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere în 
învățământul universitar, pe listele candidaților declarați admiși și înmatriculați, inclusiv prin 
ocuparea locurilor vacante, nu se mai fac modificări. 

Ses.III/DF-6.4. În conformitate cu Art.30, din Ordinul 3102/2012 înmatricularea 
candidaților admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului. După 
aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr 
unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare. 

Ses.III/DF-6.5. În eventualitatea apariției unor cazuri neprevăzute, Birourile Executive 
Reunite ale Universității decid modul de rezolvare a acestora și împreună cu Comisia Centrală 
de Admitere soluționează în mod corespunzător fiecare caz în parte. 
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Ses.III/DF-6.6. Locurile rămase vacante după începerea anului universitar 2022/2023 
se anulează. 

Ses.III/DF-6.7. Documentele de concurs ale tuturor candidaților declarați admiși și 
înmatriculați se păstrează în dosarele candidaților până la terminarea studiilor, iar cele ale 
celorlalți candidați se păstrează timp de un an de la încheierea concursului. 

 



Universitatea POLITEHNICA din București  
Anexa XII  Sesiunea III 

Anx XII - 1 

Anexa XII. Sesiunea III 

Anx.XII-1. După finalizarea înmatriculării din Sesiunea II, Comisia centrală și 
Comisiile locale de admitere stabilesc eventualele locuri vacante pentru fiecare dintre 
facultăți. Pentru ocuparea acestora, prin decizia Consiliului de Administrație al UPB, se 
poate organiza Sesiunea III – Admitere-completare. Structura, calendarul și organizarea 
acestei noi sesiuni, în condițiile specifice din vara anului 2022, fac obiectul prezentei anexe, 
și vor fi publicate pe site-ul UPB, precum și la fiecare facultate implicată. 

Anx.XII-2. În cadrul Sesiunii III, admiterea în UPB se face printr-un concurs de 
dosare, bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) și desfășurat în trei faze succesive: Faza I - Înscriere, 
Faza II – Admitere și, respectiv, Faza III – Validare și înmatriculare.  

Anx.XII-3. Pentru obținerea statutului de candidat admis și înmatriculat, 
parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie. 

Anexa XII -1.    Sesiunea III - Desfășurare 

Ses.III-1. La această sesiune pot participa numai candidații absolvenți de liceu 
care au promovat Examenul național de Bacalaureat și nu sunt deja înmatriculați în UPB în 
Sesiunea I sau Sesiunea II. Lista facultăților participante, domeniile și numărul de locuri 
disponibile inițial pentru Sesiunea III pot fi găsite la https://admitere.pub.ro, în secțiunea 
Informații generale despre admitere - Sesiunea III - Admitere-Completare 

Ses.III-2. Sesiunea III devine activă la data de 26 iulie 2022, începând cu 
înscrierea on-line la https://admitere.pub.ro. și se încheie, la fiecare facultate participantă, 
cel târziu la data de 16 septembrie 2022, odată cu publicarea rezultatelor privind candidații 
admiși și înmatriculați în sesiunea III. 

Ses.III-3. Această sesiune este gestionată la nivelul facultăților participante. 
Pentru detalii privind consilierea, numărul de locuri, domeniile disponibile, calendarul, 
admiterea, contestațiile, comunicarea rezultatelor, înmatricularea și publicarea rezultatelor 
finale, vezi site-ul facultății la care candidatul s-a înscris. 

Ses.III-4. Pentru probele P1 și P2 evaluarea performanțelor candidaților care 
participă la Sesiunea III și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face pe baza rezultatelor 
școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat, ca în sesiunea I (vezi Anexa 
II-1.1).

Ses.III-5. Pentru proba P3 se va utiliza media generală de la Examenul de 
Bacalaureat, ca în sesiunea II. 

Ses.III-6. Pentru probele P1 și P2 se iau în considerare mediile obținute de 
candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate (vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1). 

Ses.III-7. Notele NC1 și, respectiv, NC2, obținute la probele P1 și, respectiv, P2 
(vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1, subsecțiunea II-1.1 participă la calculul Mediei notelor 
de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin trunchiere): 

𝑀𝐶 =
𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2

2
Ses.III-8. Pentru toți candidații care participă la Sesiunea III, media generală, 

MG, se determină cu relația: 

𝑀𝐺 =
4 ∗ 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵𝑎𝑐

5
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unde NBac reprezintă nota pentru proba P3 (media generală obținută de candidat la 
examenul de Bacalaureat): MG este calculată cu două zecimale (prin trunchiere). 
 

 

Anexa XII -2.    Structura sesiunii III – Schema bloc 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


