
*ADMITERE SESIUNEA III-L* 

 FACULTATEA DE STIINTE APLICATE,  

38 locuri libere cu TAXĂ 

 Înscrierea în etapa a III-a  se va face online cu 

documentele cerute în etapa a II-a. Pentru candidații 

care au concurat în etapa I și II taxa de înscriere este 

de 50 de lei, iar taxa de înmatriculare de 50 lei. 

 

 Pentru candidații care se înscriu pentru prima dată în 

UPB, la Facultatea de Științe Aplicate taxa de înscriere 

este de 125 lei, iar taxa de înmatriculare de 50 lei. 

Modalitatea de calcul a mediei finale în această etapă: 

VARIANTA A. 

-proba I - nota de la proba de Matematică la bacalaureat 40%; 

-proba II - nota de la proba de Fizică/Informatică la bacalaureat 40%; 

-proba III- media generală la bacalaureat 20%.  

Se consideră această modalitate de calcul a mediei în cazul 

în care candidatul nu face nici o opțiune. 

 

sau ► 

  



VARIANTA B. 

-proba I – media de la Matematică a anilor din liceu clasele IX,X,XI –40%; 

-proba II- media de la Fizică a anilor din liceu clasele IX,X, sau  

                   Informatică a anilor din liceu clasele IX,X,XI –40% 

-proba III- media generală la bacalaureat- 20% 

Pentru  această modalitate de calcul candidatul va trimite un email pe 

adresa decanatfsa@upb.ro cu subiectul ADMITERE SESIUNEA III, în care 

va specifica că dorește această variantă B, precum și Numele și 

Prenumele care apar în baza de admitere. 

Depunerea dosarelor online se face în mod continuu, 

iar zilele de înmatriculare, în care se aduc actele în 

original, sunt: 24 august - 20 septembrie, (luni-vineri) 

până la completarea locurilor.  

 

Taxa de înscriere și înmatriculare se poate achita având menționate 

la explicațiile plății: numele și prenumele complet al candidatului, precum și 

Facultatea de bază la care acesta se înscrie pentru concursul de admitere, cu 

card bancar, prin transfer bancar (realizat într-o aplicate de e-banking 

sau la ghișeul unei bănci), într-unul dintre următoarele conturi: – 

Universitatea POLITEHNICA din București  

 IBAN RO 50 RNCB 0723 0005 0625 0320 ,CUI 4183199,  

 deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau 

 IBAN RO 95 BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199,  

 deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD) 

 

mailto:decanatfsa@upb.ro

