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Procedura de admitere 2022-2023 

 

I. GENERALITATI 

1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de masterat în 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (UPB) au la bază legislaţia în vigoare şi 

Carta UPB.  

2. În anul universitar 2022 – 2023, UPB organizează admiterea pentru studii universitare 

de masterat la programele de studii aprobate de către Senatul universității și de Ministerul 

Educației și acreditate de ARACIS. 

3. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat din sesiunile iulie și 

septembrie 2022 pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii 

universitare de licență (conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență 

sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor 

efectuate în străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare. 

 

4. Orice persoană care are dreptul să participe la concursul de admitere la studii 

universitare de masterat poate urma, o singură dată, un singur program de masterat pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat.  

5. Persoana care a fost admisă la un program de studii universitare de masterat are 

calitatea de student şi poartă denumirea generică de masterand.  

6. Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat 2022-2023 se 

organizează în trei sesiuni: anticipat,  în iulie şi septembrie 2022. Pentru sesiunea 

anticipata 2022, inscrierile au loc in perioda 4.04 – 09.05.2022, iar concursul de admitere 

in perioada 11.05 – 12.05.2022. A doua perioda a concursului de admitere la master este 

in iulie. Inscrierile au loc intre 1.07 – 11.07.2022, iar concursul are loc in intervalul 13.07 

– 15.07.2022. A treia perioda a concursului de admitere la master este in septembrie. 

Inscrierile au loc intre 5.09 – 15.09.2022, iar concursul are loc in intervalul 16.09 – 

19.09.2022.  

 

7. În cazul studiilor universitare de masterat organizate într-o limbă de circulaţie 

internaţională, concursul de admitere trebuie să conţină şi verificarea competenţelor 

lingvistice pentru limba de studiu 

 

 

II. INSCRIEREA 

 

La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat din sesiunile iulie și septembrie 

2022 pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de 

licență (conform Legii nr. 288/2004), absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a 



studiilor universitare de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare), precum și absolvenții studiilor efectuate în 

străinătate și recunoscute conform normelor legale în vigoare. 

 

Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în 

sesiunile iulie și septembrie, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB1 sau 

fizic la secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele 

documente: 

 

 a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1, în care vor menționa, sub semnătură 

electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul 

respectiv; 

b) diploma de bacalaureat; 

c) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au promovat 

examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2022 pot 

depune la înscriere, pentru sesiunile imediat următoare, în locul diplomei de licență, 

adeverința de absolvire eliberată de facultate, în care se menționează atât media generală 

de la examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare an de studiu; 

d) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune diploma de 

licență/inginer; 

e) certificatul de naștere; 

f) certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

g) buletin/carte de identitate/pașaport; 

h) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere (contul în care se face plata va 

fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); 

i) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care candidatul 

declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat 

dacă candidează pe un loc fără taxă; 

j) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu 

predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi 

printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de 

admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină; 

k) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la 

programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică 

pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației.  

 

 *Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON pentru înscrierea la sesiunile din iulie și 

septembrie și de 50 RON pentru înscrierea la sesiunea de admitere anticipată și a fost 

stabilit de către Senatul UPB. 

 

La sesiunea de admitere anticipată pot candida studenți într-un an terminal al studiilor de 

licență sau absolvenți ai unui program de studii de licență din anii anteriori, care doresc 

garantarea anticipată (prin pre-admitere) a unui loc pentru studii de masterat în UPB. Pentru 

validarea și înmatricularea candidaților astfel pre-admiși, promovarea examenului de 

Licență/Diplomă până la data prevăzută pentru înmatriculare în calendarul din Anexa nr. 3 

este, conform legii, o condiție necesară. 
 



Pentru înscrierea la concursul de admitere în învățământul universitar de masterat în 

sesiunea de admitere anticipată, candidații depun online pe site-ul de admitere al UPB 

dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente: 

 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2, în care vor menționa, sub semnătură 

electronică sau scanată și răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul 

respectiv; 

b) certificatul de naștere; 

c) certificatul de căsătorie (dacă este cazul); 

d) situația școlară a anilor de licență anteriori anului curent în care se află sau 

foaia matricolă/suplimentul la diplomă în cazul în care au absolvit un program de licență 

într-un an anterior: 

e) buletin/carte de identitate/pașaport; 

f) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere anticipată (contul în care se face 

plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB); 

g) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 2) prin care candidatul 

declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat 

dacă candidează pe un loc fără taxă; 

h) pentru candidații care se înscriu la concurs pentru admiterea la programele cu 

predare în limbă străină competența lingvistică pentru limba de studiu se poate dovedi 

printr-un certificat de competență lingvistică sau prin evaluarea de către comisia de 

admitere a programului de masterat cu predare în limbă străină; 

i) pentru candidații străini care se înscriu la concurs pentru admiterea la 

programele cu predare în limba română este necesară dovada de competență lingvistică 

pentru limba română eliberată de către instituții abilitate ale Ministerului Educației. 

 

Prin excepție, candidații care sunt studenți într-un an terminal la studii de licență în UPB 

în anul universitar 2021-2022 nu trebuie să depună documentele specificate la punctele 

(c) și (d). 

 

 

III CONCURSUL 

 

Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în 

perioada 11.05 – 12.05.2022 (sesiunea anticipată 2022), 13.07 – 15.07.2022 (sesiunea 

iulie 2022) si respectiv 16.09 – 19.09.2022 (sesiunea septembrie 2022). 

Concursul de admitere la studii universitare de masterat constă din două probe: 

 

a) Proba 1 – o probă orală de evaluare a cunoștințelor fundamentale ale candidatului, 

desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, cu subiecte dintr-o bibliografie 

anunțată sau de tip interviu, și corespunde mediei MA a notelor date de membrii comisiei 

de admitere a programului de masterat la care este înscris candidatul; 

 

b) Proba 2 - o probă orală de evaluare a motivației candidatului pentru urmarea 

programului de studiu, desfășurată cu prezență fizică sau susținută on-line, care 



corespunde mediei MB a notelor date de membrii comisiei de admitere a programului de 

masterat la care este înscris candidatul. 

 

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, 

fără rotunjire, cu formula: 

 
 

Media va fi un numar fractionar intre 1 si 10.  

 

Examenul oral este organizat sub forma unei discutii (interviu) între candidat și membrii 

comisiei de examinare cu subiecte din bibliografia anunţată. Candidații vor fi evaluați pe 

baza motivației personale și a cunoștințelor de care dau dovadă în domeniului tehnologiei 

informatiilor. 

 

 

Bibliografie: 

1. Andrew Tanenbaum, Réseaux d’ordinateurs, 4-e édition, Pearson Education 

France, 2003. 

2. Gerard Barué, Telecommunications et infrastructures, Ellipses, 2003.   

3. Drăgoi G., Infrastructura informaţională şi de comunicaţii a întreprinderii 

moderne, Editura POLITEHNICAPRESS, ISBN 973-8449-73-1, Bucuresti, 2005. 

4. Guran, M. (2008). Sisteme informatice – Infrastructura informaţională şi de 

comunicaţii în managementul întreprinderii moderne. Editura AGIR, ISBN 978-

973-720-203-1, Bucuresti, 2008.  

5. Guran M.(2010) Managementul cercetării-dezvoltăriişi al inovării. Editura AGIR, 

ISBN 978-973-720-285-7. Bucureşti 

IV. REZULTATE 

 

Selectarea candidaților se face in ordineastrictă a mediei notelor obținute la cele două 

probe si în limita locurilor disponibile.  

Rezultatele concursului vor fi publicate dupa încheiereaprobeiscrise la secretariatul 

facultatii și pe site-ul www.ing.pub.ro.  

 

Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  

 
Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere 

obținute de candidați și în limita locurilor anunțate inițial, cu condiția ca media generală MG 

să fie minimum 6,00 (șase). 

 

În eventualitatea existenței mai multor candidați cu medii generale de admitere egale, 

pentru ocuparea ultimului loc finanțat de la bugetul de stat, criteriul de departajare este 

media Probei 1.  

 



Repartizarea candidaților pe locurile fără taxă, admiși „fără loc” (candidați care au 

îndeplinit condițiile din Art.15 (1) dar care nu au fost admiși la nici un program de 

masterat), se poate face în două etape: 

a) prima etapă în cadrul facultății, dacă există programe de studii de masterat care 

nu și-au completat formația cu numărul minim de 20 de candidați admiși, întâi pe 

domenii, apoi pe facultate; 

b) a 2-a etapă pentru programele de studii de masterat din alte facultăți, care nu și-

au completat formațiile de studiu în etapa precedentă, numai dacă grupurile țintă din care 

provin candidații admiși sunt similare. 

 

Inmatricularea: Imediat dupa afisarea rezultatelor, masteranzii se vor inmatricula  si vor 

semna un Contract de studii general. Acest lucru este necesar pentru confirmarea locului. 

Taxa de inmatriculare se poate achita imediat dupa admiterea la master, la 

Secretariatul/Decanatul FILS. 

 

Detalii despre locul, ora si comisia de examinare a fiecarui program de master: pe 

paginile fiecarui master. 

 

Candidații declarați admiși vor completa și semna olograf contractul de studii 

universitare de masterat în primele 15 zile ale anului universitar 2022-2023, în caz 

contrar aceștia vor pierde statutul de masterand. 

 

Calendarul desfășurării concursului de admitere 2022-2023 în învățământul universitar de 

masterat  

 
Sesiunea Admitere anticipată 2022  

Înscrierea candidaților  4.04 – 9.05.2022  

Concurs de admitere  11.05 – 12.05.2022  

Comunicarea rezultatelor  12.05 – 13.05.2022  

Înmatricularea candidaților  4.07 – 24.07.2022  

Sesiunea Iulie 2022  

Înscrierea candidaților  1.07 – 11.07.2022  

Concurs de admitere  13.07 – 15.07.2022  

Comunicarea rezultatelor  15.07 – 16.07.2022  

Înmatricularea candidaților  16.07 – 24.07.2022 (cu excepția zilei de 18.07 

în intervalul 8:00-14:00)  

Sesiunea Septembrie 2022  

Înscrierea candidaților  5.09 – 15.09.2022  

Concurs de admitere  16.09 – 19.09.2022  

Comunicarea rezultatelor  17.09 – 19.09.2022  

Înmatricularea candidaților  19.09 – 21.09.2022  

 

https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/Contract_Studii_masterat_2017_v2.pdf

