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ADMITERE 2022 
Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni. 

Sesiunea I- ADMITERE ANTICIPATĂ 
28.03.2022 - 26.06.2022 

 

Se adresează: 

 

Candidaților cu rezultate deosebite la Olimpiade și Concursuri 
(Admitere fără concurs) 

 

Candidaților care doresc să candideze în această etapă. 

 
Concursul de admitere în cadrul Facultății de Inginerie Medicală se desfășoară prin intermediul 

platformei online https://admitere.pub.ro,  

printr-un concurs de dosare (locuri la Buget), bazat pe 3 probe (P1,P2 si P3). 

 

https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/docs/Regulament_admitere_licenta_2020.pdf


Sesiunea I – Admitere Anticipată  
 

FAZA I – Înscrierea (28 martie – 26 iunie 2022, ora 16.00)  
 
 
Se încarcă documentele dosarului online pe platforma https://admitere.pub.ro/ . 

 
Taxa de înscriere se plătește online.  

 

Probele de concurs reprezintă mediile obținute în timpul liceului (Proba1, Proba2) 

și evaluarea altor  activități (Proba3).  
 
Media pentru admitere se calculează astfel: 

 

MEDIA de CONCURS = Media aritmetică a notelor de la Proba1 și Proba2  

 

MEDIA GENERALĂ = (MEDIA de CONCURS*4+ Proba3)/5 . 

https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
https://admitere.pub.ro/
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La Facultatea de Inginerie Medicală probele de concurs sunt:  
 
Proba 1: MATEMATICĂ (clasele a IX-a, a X-a , a XI-a  sau  a IX-a, a X-a 
(în funcție de profilul liceului))  
 

Proba 2: FIZICĂ (clasele  a IX-a, a X-a) sau CHIMIE ORGANICĂ (clasa  a X-a)  
 

Proba 3: se bazează pe mediile generale obținute de candidat în clasele a IX-

a, a X-a și a XI-a, precum și pe o serie de activități suplimentare pe care acesta 

le-a desfășurat în anii de liceu (https://fim.upb.ro/admitere-licenta/ )  
 
Vezi Anexa III-6-Regulament Admitere –  categoriile  

NPN 

Număr premii obținute la concursuri naționale/internaționale 

la care candidatul a participat (5puncte/premiu la concurs; max 

10 puncte) 

NRP 
Număr „recomandări pentru inginerie” (2puncte/recomandare; max 

4 puncte) 

NCLS 
Număr certificate de competență pentru cunoașterea unor limbi 

străine (1punct/certificat; max 3 puncte) 
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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 

Medicală”, astfel: 
 

• direct, prin platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar; 

 

• prin transfer bancar (realizat printr-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) 
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FAZA II – Admiterea Preliminară (30 iunie – 2 iulie 2022)  
 
Se ierarhizează:  
 

 Candidații declarați pre-admiși, care au optat pentru Admitere fără concurs 

(Premianții concursurilor din Anexa 6, Regulamentul de Admitere)  
 
 Candidații declarați pre-admiși, în ordinea descrescătoare a mediilor generale 

(30 iunie 2022, ora 16:00) 

 
 Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line până la data de 01 iulie 

2022, ora 16:00, prin platforma https://admitere.pub.ro.  
 
 Rezultatele finale privind admiterea preliminară - 02 iulie, ora 16:00. 

  
 

Candidații pre-admiși pot fi declarați admiși numai dacă promovează 

Examenul de Bacalaureat!  

https://admitere.pub.ro/


 

FAZA III – Validarea, Confirmarea locului, Înmatricularea  
 

07 - 10 iulie 2022 (8.00-16.00)  
 

 07 iulie 2022, ora 08:00 - 09 iulie 2022, ora 16:00 

Candidații declarați pre-admiși își validează locul completând personal 

dosarul de admitere cu documentele în original, la sediul Facultății de 

Inginerie Medicală.   

 

Taxa de înmatriculare se plătește online.(*)  

 

Pentru locurile cu finanțare de la Buget, este obligatorie prezentarea în 

original a Diplomei de Bacalaureat și a Foii Matricole .  

 

Pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în 2022, 

numai dacă liceul nu a eliberat diploma de Bacalaureat până la data 

înmatriculării, se admite adeverința eliberată de liceu, în original, în care se 

menționează atât media generală, cât și notele obținute la probele susținute. 

Depunerea Foii matricole în original rămâne obligatorie. 



 

10 iulie 2022, ora 12:00 - Se afișează listele candidaților înmatriculați. 
 

10 -11 iulie 2022  
În eventualitatea locurilor rămase libere după încheierea înmatriculărilor, facultatea 

poate activa etapa suplimentară de completare a locurilor, Sesiunea I+,  

cu primii candidați (în ordinea mediilor) care nu au fost pre-

admiși dar îndeplinesc baremul minim de admitere (vezi Regulament Admitere 

Licență 2022, Ses.I-4.59)  

 

 

(*) Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății:  

 

Numele și prenumele complet al candidatului precum și „Facultatea de Inginerie Medicală”, astfel: 

 

• direct în platforma on-line https://admitere.pub.ro/, cu card bancar; 

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

 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR), 

 

 sau 

 

Universitatea POLITEHNICA din București 

IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100 

CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD) 

 
(dovada plății se încarcă online pe platforma admitere.pub.ro, la secțiunea Documente/Dovadă plată înmatriculare) 
 

https://admitere.pub.ro/

