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Anexa IX. Sesiunea III 
 

Anx.IX-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 2021, fac obiectul prezentei anexe, 

și vor fi publicate pe site-ul UPB, precum și la fiecare facultate implicată. 

Anx.IX-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.IX-3. Pentru obținerea statutului de candidat admis și înmatriculat, 

parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este obligatorie. 

 

Anexa IX -1.    Sesiunea III - Desfășurare 

Ses.III.L-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.L-2. Sesiunea III devine activă la data de 27 iulie 2021, începând cu 

înscrierea on-line la https://admitere.pub.ro. și se încheie, la fiecare facultate participantă, cel 

târziu la data de 16 septembrie 2021, odată cu publicarea rezultatelor privind candidații 

admiși și înmatriculați în sesiunea III. 

Ses.III.L-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.L-4. Pentru probele P1 și P2 evaluarea performanțelor candidaților care 

participă la Sesiunea III și ierarhizarea lor în vederea admiterii se face, la alegerea 

candidaților, fie pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de 

Bacalaureat, ca în sesiunea I (vezi Anexa II-1), fie exclusiv pe baza rezultatelor obținute la 

Examenul național de Bacalaureat (vezi Anexa II-3). 

Ses.III.L-5. Pentru proba P3 se va utiliza media generală de la Examenul de 

Bacalaureat. 

 

Ses.III.L-6. Pentru candidații 

care, pentru probele P1 și P2, aleg să 

participe la concurs în Sesiunea III, cu 

rezultatele școlare obținute, înainte de 

susținerea examenului de Bacalaureat, se 

iau în considerare mediile obținute de 

candidat, în timpul liceului, la disciplinele 

selectate (vezi Anexa II, secțiunea Anexa 

II-1). 

Ses.III.L-7. Pentru candidații 

care, pentru probele P1 și P2, aleg să 

participe la concurs în Sesiunea III, 

exclusiv cu rezultatele obținute la 

Examenul național de Bacalaureat, se iau 

în considerare notele obținute de candidat 

la examenul de Bacalaureat, la disciplinele 

selectate (vezi Anexa II secțiunea Anexa 

II-3). 

 

https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
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Ses.III.L-8. Notele NC1 și, respectiv, NC2, obținute la probele P1 și, respectiv, P2 

(vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1 sau, după caz, Anexa II-3) participă la calculul Mediei 

notelor de concurs (MC) prin mediere aritmetică, calculată cu două zecimale (prin 

trunchiere): 

𝑀𝐶 =
𝑁𝐶1 + 𝑁𝐶2

2
 

 

Ses.III.L-9. Pentru toți candidații care participă la Sesiunea III.1, media generală, 

MG, se determină cu relația: 

𝑀𝐺 =
4 ∗ 𝑀𝐶 + 𝑁𝐵𝑎𝑐

5
 

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 IX -2.    Structura sesiunii III – Schema bloc 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


