
 

Înmatricularea candidaţilor preadmişi la 

Sesiunea 1 admitere anticipată  

(FSA - licenţă) 

 

Validarea şi înmatricularea vor avea loc în zilele de 10, 13 şi 14 iulie 2020, 
orele 9:00-16:00, în sălile: 
 

• BN-105 (Secretariat FSA), telefon de contact: 021.4029.622  
• BN-108 (Decanat FSA), telefon de contact: 021.4029.630 

 

Documentele necesare la înmatriculare sunt: 
 

1. Diploma de bacalaureat însoţită de foia matricolă (în original – rămâne la dosar); 
 

2. Certificat de naştere (în original – copie la dosar); - 
 

3. Carte de identitate sau paşaport (în original – copie la dosar); 
 

4. 3 fotografii color – dimensiune 3x4 cm (rămân la dosar); 
 

5. Documente care să ateste rezultatele obţinute la concursurile considerate la înscriere  
(în original – copie la dosar); 

 
6. Dovada achitării taxei de înscriere sau dovada scutirii de plata taxei (în original – 

rămâne la dosar); 
 

7. Cerere de înscriere semnată (în original – rămâne la dosar);- 
 

8. Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor 
(în original – rămâne la dosar); 

 
9. Adeverinţă medicală (în original – rămâne la dosar); 

 
10. Dovada achitării taxei de înmatriculare (în original – rămâne la dosar). 

Pe lângă aceste documente, studenţii sunt rugaţi să aducă şi dovada 
achitării taxei de înmatriculare (în cuantum de 50 lei). 

Anexa.V-5/p. 38, Regulament  Admitere Licenţă UPB. 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 la care acesta se înmatriculează, astfel: 

• în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere; 

• directîn 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 BucureștiIBANRO50RNCB 0723 0005 0625 0320CUI 4183199, 
deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau 

- Universitatea POLITEHNICA din BucureștiIBANRO95BRDE 410S V499 2381 4100CUI 4183199, 
deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 


