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

 

Sesiunea II – Admitere  
Concurs cu Probe Scrise 

 04.07.2022 - 15.07.2022 (ora 16.00) 
 

Se adresează: 

Candidaților cu examenul de Bacalaureat promovat, care doresc 
să candideze în această etapă. 
 

Înscrierea la Facultatea de Inginerie Medicală se desfășoară prin 
intermediul platformei online https://admitere.pub.ro. 

Sunt scoase la concurs Locuri la Buget și Locuri la Taxă. 

Concursul este bazat pe 3 probe (P1,P2 și P3). 
 

https://admitere.pub.ro/
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 FAZA I – Înscriere (4 - 15 iulie 2022- ora 16.00)  
 

• Se încarcă documentele dosarului online pe platforma 

https://admitere.pub.ro/  

 

• Taxa de înscriere se plătește online. 

  

• Candidații pot înscrie opțiuni, în ordinea preferinței, pentru formele de 

finanțare (Buget- IM-SIA-B, Taxă- IM-SIA-Tx) precum și pentru oricare 

altă facultate/ specializare din UPB la care probele de concurs sunt în 

concordanță cu probele de concurs alese de candidat (vezi Anexa II din 

Regulament)  
 
 

 Probele de concurs la FIM sunt: 
•Proba 1 Algebră și Analiză Matematică  

•Proba 2 Fizică sau Chimie Organică  

•Proba 3 Media obținută la Bacalaureat (NBac)  
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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 aplicație 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- Admitere Preliminară  
 Desfășurarea probelor de concurs  
 

Probele scrise se vor desfășura într-o singură zi  

18 iulie 2022  
 

Subiectele de concurs vor fi elaborate pe baza tematicii anunțate, în 

conformitate cu programa școlară parcursă de absolvenții de liceu, 

promoția 2022. Se vor lua în considerare toate manualele alternative 
valabile pentru disciplinele din materia cărora se stabilesc subiectele.  
 
MEDIA de CONCURS = Media aritmetică a notelor de la Proba1 și Proba2  

MEDIA GENERALĂ = (MEDIA de CONCURS*4+ NBac)/5  
 
Eventualele contestații vor putea fi depuse on-line pe parcursul zilei de 20 iulie, 
până la ora 14.00.  
 

Rezultatele finale pentru Faza II – Admitere preliminară  
Se vor publica on-line pe data de 21 iulie, ora 08:00. 



FAZA III – Validarea, Confirmarea locului, Înmatricularea 
 

 21 iulie 2022 (ora 8.00) - 24 iulie 2022 (ora 16.00) 
 

•Candidații admiși preliminar la o facultate își validează locul obținut 
completând personal dosarul fizic de admitere  

 
Candidații admiși la finanțare cu taxă, trebuie să plătească online o parte 
din taxă. 
 

Candidații admiși la o altă formă de finanțare sau la o altă facultate decât 

cea dorită, pot opta pentru glisare pe o poziție superioară dacă rămân 
locuri vacante după această etapă  

 

•Candidații preliminar în așteptare, dacă doresc să participe la glisarea pe 

eventualele locuri rămase vacante după înmatriculare, parcurg aceleași 

etape ca și cei admiși preliminar (21-25 iulie 2022- ora 16.00), la facultatea 

de bază.  

 
Rezultatele finale vor fi anunțate 25 iulie 2022.  



 

 

 

(*) 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/


 

Sesiunea III 
 

Va fi organizată conform opțiunilor fiecărei facultăți, în 

funcție de rezultatele obținute la primele două Sesiuni. 


