
 

 

 

 

Sesiune de admitere anticipată 2022 

Candidații depun, online pe site-ul de admitere al UPB - https://admitere.pub.ro/, dosarul de înscriere, 

care trebuie să conțină următoarele documente (din regulament de admitere): 

 Absolvenți UPB Absolvenți ai altor instit. de înv. superior 

Promoția 2022 Promoții vechi Promoția 2022 Promoții vechi 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 2 (din regulament de admitere)-semnătură 

electronica sau scanată 

b) certificat de 

naștere  

c) - 

d) - 

b) certificat de naștere  b) certificat de naștere  

c) - certificat de căsătorie 

(dacă este cazul) 

d) situația școlară a anilor 

de licență anteriori anului 

curent în care se află 

b) certificat de naștere  

c) certificat de 

căsătorie (dacă este 

cazul) 

c) certificat de 

căsătorie (dacă este 

cazul) 

d) suplimentul la 

diplomă 

d) suplimentul la 

diplomă 

e) buletin / carte identitate / pașaport – în copie conform cu originalul 

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

afișa pe site-ul de admitere al UPB). 

Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON. 

g) declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 2) prin care candidatul declară că nu a mai 

beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă se înscrie 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 Ministerlui Educației. 

Obs. 

- un candidat se poate înscrie, pentru sesiunea anticipată, numai la o singură facultate 

din UPB 

- înscrierea la concursul de admitere se va face cu numele din certificatul de naștere 

 

 

 

https://admitere.pub.ro/


Sesiuni de admitere iulie și septembrie 2022 

Candidații depun, online pe site-ul de admitere al UPB - https://admitere.pub.ro/ sau fizic, la 

secretariatele departamentelor programelor de masterat alese ca primă opțiune (programul se va afisa), 

dosarul de înscriere, care trebuie să conțină următoarele documente (din regulament de admitere): 

 Absolvenți UPB Absolvenți ai altor instit. de înv. superior 

Promoția 2022 Promoții vechi Promoția 2022 Promoții vechi 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1 (din regulament de admitere)-semnătură 

electronica sau scanată 

b –  

c - adeverința de 

absolvire eliberată 

de facultate, în 

original 

d) - 

b) diplomă de 

bacalaureat, în original 

b – 

c – adeverința de 

absolvire eliberată de 

facultate, în original 

d) -  

b) diplomă de 

bacalaureat, în original 

c) diplomă de licență / 

inginer, în original 

c) diplomă de licență / 

inginer, în original 

d) foaia matricolă / 

suplimentul la diploma, 

în original 

d) foaia matricolă / 

suplimentul la diploma, 

în original 

e) certificatul de naștere (în copie conform cu originalul, validată în momentul depunerii 

dosarului) 

f) certificatul de căsătorie (în copie conform cu originalul, validată în momentul depunerii 

dosarului - dacă este cazul) 

g) buletin / carte identitate / pașaport – în copie conform cu originalul 

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

site-ul de admitere al UPB). 

Cuantumul taxei de înscriere este de 100 RON. 

i) declarație pe propria răspundere (inclusă în anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai 

beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat în cazul în care 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 

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 Ministerlui Educației. 

k) declarație pe propria răspundere (inclusă în Anexa 1) prin care candidatul declară că nu a mai 

beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat dacă se înscrie pe un loc 

fără taxă. 

În cazul în care înscrierea se face fizic la secretariatele departamentelor, documentele, mai sus 

menționate se vor introduce într-un dosar plic pe a cărui copertă se vor trece: 

- Numele, inițiala tatălui, prenumele candidatului 

- Programul de masterat ales ca primă opțiune 

 

https://admitere.pub.ro/

