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ANUL UNIVERSITAR 2013 – 2014 

 
În conformitate cu Legea nr. 288/2004, art. 16, privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii cu diplomă de 
învăţământ superior de scurtă durată pot continua studiile pentru a obţine licenţa în cadrul 
ciclului I – studii universitare de licenţă, în cadrul profilului/domeniului studiat iniţial sau 
apropiat acestuia,  în limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de 
senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti. 

Concursul de admitere constă din analiza documentelor depuse la dosarele 
candidaţilor, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor stabilite pentru continuarea 
studiilor în învăţământul universitar de licenţă şi, după caz, a altor criterii stabilite de 
Biroul Consiliului Facultăţii la care se desfăşoară concursul de admitere (anunţate public, 
prin afişare, la secretariatul facultăţii, înainte de înscrierea la concursul de admitere. 

De aceleaşi drepturi beneficiază şi absolvenţii cu diplomă ai oricărei forme scurte de 
învăţământ universitar care s-au şcolarizat în România până la finalizarea studiilor, de 
către prima promoţie de absolvenţi ai colegiilor universitare. 

Cifra de şcolarizare, pentru absolvenţii cu diplomă de învăţământ superior de scurtă 
durată care doresc să continue studiile la învăţământul universitar de licenţă, pentru anul 
universitar 2013-2014, este prezentată în tabelul 1: 

Tabelul 1 
Nr. crt. Facultatea de: Numărul de locuri

1 Inginerie Electrică 10 
2 Energetică 10 
3 Automatică şi Calculatoare 10 
4 Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 10 
5 Inginerie Mecanică şi Mecatronică 10 
6 Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 20 
7 Ingineria Sistemelor Biotehnice 10 
8 Transporturi 20 
9 Inginerie Aerospaţială 10 
10 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 20 
11 Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor 10 
12 Ştiinţe Aplicate 10 
13 Inginerie Meducală 10 
14 Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor 10 

TOTAL UNIVERSITATE 170 
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 Numărul locurilor nu va determina constituirea altor formaţii de studiu decât cele 

rezultate din cifrele de şcolarizare alocate, la admiterea în anul de I de studii, al promoţiei 
în care sunt înscrişi candidaţii admişi. 

Înscrierea la concursul de admitere, în vederea continuării studiilor în învăţământul 
universitar de licenţă, se face la secretariatele facultăţilor care au repartizate locuri pentru 
acest concurs, în perioada 02 – 06 septembrie 2013, între orele 900 - 1500. 

Candidaţii care au absolvit învăţământul superior bugetar sau au fost susţinuţi 
financiar de la bugetul de stat pe o anumită perioadă, au obligaţia să declare acest lucru la 
înscriere. Un candidat admis poate urma o singură specializare pe locurile finanţate de la 
buget, pentru o durată normală de studii la învăţământul de licenţă. 

Cuatumul taxei de înscriere la concursul pentru continuarea studiilor la învăţământul 
universitar de licenţă este de 100 RON. 

Pentru înscriere candidatul va prezenta un dosar plic care trebuie să conţină 
următoarele documente: 

a) - fişa de înscriere tip, în care se va menţiona, sub semnătură şi răspundere proprie, 
toate datele solicitate în formularul respectiv. Fişa de înscriere se completează electronic şi 
trebuie să fie în conformiate cu Ordinul M.E.N. nr. 3544/2013. 

b) - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original; 
c) - certificatul de naştere în copie legalizată; 
d)  - adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul medical (şcolar sau teritorial), 

din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru domeniul la care 
candidează; 

e) - două fotografii realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3x4 cm; 
f) - diploma de absolvire a colegiului sau echivalentă cu aceasta în original; 
g) - foaia matricolă sau suplimentul la diplomă în original; 
h) – certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 
i) - chitanţa de plată a taxei de admitere, obţinută de la casieria universităţii, corp 
Rectorat, parter. 
Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în 

România, toţi candidaţii vor fi înscrişi la concursul de admitere cu numele din certificatul 
de naştere, inclusiv în cazurile în care, din anumite motive, ei şi-au schimbat acest nume. 
În scopul evitării unor neînţelegeri atunci când se efectuează operaţii de legitimare pe bază 
de buletin/carte de identitate se impune, ca, în cazurile de schimbare de nume, pe lângă 
numele din certificatul de naştere, să fie consemnat în paranteză şi numele din 
bulletin/carte de identitate. 

În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii de admitere egale, pentru 
ocuparea ultimului loc, criteriile de departajare sunt: media generală a anilor de studiu a 
colegiului absolvit, media examenului de absolvire, etc. 

Decanatele facultăţilor vor stabili până la data de 27 septembrie 2013, pe baza 
planului de învăţământ al programului de studii şi echivalării de note, lista disciplinelor 
care vor fi urmate în regim de diferenţe pentru fiecare candidat admis în parte. 

Candidaţii admişi vor susţine examenele de diferenţă stabilite de Biroul  Consiliului 
Facultăţii în anul universitar 2013-2014 şi vor fi înscrişi în anul de studii corespunzător 
disciplinelor echivalate şi a celor care vor fi promovate în regim de diferenţă. Se vor 
respecta prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea procesului 



 

3 

 

 

de învăţământ pentru studiile universitare de licenţă 
Concursul de admitere se desfăşoară în 09 şi 11 septembrie 2013, rezultatele se 

comunică prin afişare la secretariatul facultăţii pănă la data de 13 septembrie 2013 ora 900. 
Rezultatele concursului de admitere se vor transmite la Rectorat (Secretar şef Universitate) 
până la data de 20 septembrie 2013, în conformitate cu tabelul 2.  

 
Tabelul 2 

Facultatea 
Număr 

candidaţi 
înscrişi 

Din care : 
Nr. 

candidaţi 
admişi 

Obs. Nr. candidaţi care 
au plătit taxa de 

înscriere

Nr. candidaţi 
scutiţi de taxa de 

înscriere

      

 
Discutată şi aprobată în Senatul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti din data 

de ……….. 
 

 

 

PREŞEDINTE SENAT, 

Ecaterina ANDRONESCU 


