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         Anexă la HS nr. ___ din 11.06.2020 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

de organizare și desfășurare a concursului  

de admitere la ciclul de studii universitare de licență  

la Universitatea Politehnica Timișoara 

- sesiunile iulie și septembrie 2020 - 

 

I.  Cadrul general de organizare și desfășurare a concursului 

 

Art. 1. Admiterea la ciclul de studii licență în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) este 

organizată în conformitate cu următoarele reglementări: 

 Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul MENCS nr. 6102/2016 – privind aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de 

doctorat, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul MEC nr. 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și 

de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării 

științifice nr. 6102/2016; 

 Hotărârea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de 

învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021; 

 OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul 

administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative și OMENCS nr. 4664/2.08.2016 privind aplicarea unor acte normative; 

 Alte reglementări specifice. 

 

Art. 2. Admiterea la ciclul de studii licență în UPT se organizează pe domenii de licență. Un 

domeniu de licență cuprinde una sau mai multe specializări sau programe de studii. Dacă UPT 

are în cadrul unui domeniu un singur program de studii acreditat, atunci acesta poate apare 

înscris în dreptul domeniului respectiv. 

Separarea studenților pe specializări se va face după metodologii proprii ale facultăților. 

UPT organizează admitere la ciclul de studii licență pentru:  

a. programe de studii cu durata de 3, 4 și 6 ani, învățământ cu frecvență, în limba 

română, 

b. programe de studii cu durata de 4 ani, învățământ cu frecvență redusă, în limba 

română, 

c. programe de studii cu durata de 3 și 4 ani, învățământ la distanță, în limba română, 

d. programe de studii cu durata de 3 și 4 ani, învățământ cu frecvență, în limbile engleză 

și germană.  

Programele de studii corespund unor specializări din diverse domenii de licență.  

Se precizează că diploma absolventului de licență conferă aceleași drepturi (privind 

angajabilitatea, salarizarea, accesul la studiile de nivel master) indiferent de durata 

studiilor. 
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În cazul candidaților la programele de studii școlarizate în limba română și care nu 

prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România 

sau din străinătate, cu predare în limba română, certificarea competențelor lingvistice se va 

face conform prevederilor legale. Prin excepție, pentru elevii care au urmat studiile într-o 

limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea 

competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de 

bacalaureat.  

 

Art. 3. Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 se realizează 

online, folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). Sistemele informatice 

utilizate de Universitatea Politehnica Timișoara sunt protejate, iar accesul ilegal la sistemele 

informatice, interceptarea ilegală a transmisiilor de date informatice, alterarea integrității 

datelor informatice, transferul neautorizat de date și orice alte operațiuni ilegale se pedepsește 

conform legii.  

Candidații se pot înscrie la admitere utilizând infrastructura universității pusă la dispoziția 

acestora atât la nivelul facultăților organizatoare ale secțiunilor de concurs, cât și în centrele 

județene de informare, înscriere și confirmare.  

Modalitatea de desfășurare a concursului și probele de concurs sunt prevăzute de prezenta 

metodologie, pentru anul universitar 2020-2021, prevalând procedurile online.  

Facultățile, prin metodologii și proceduri proprii vor detalia modalitățile concrete de 

derulare a procesului de admitere, acolo unde este cazul. 

Conform art. II din OUG nr. 79/2020 pentru modificarea și completarea Legii educației 

naționale nr. 1/2011, pentru anul universitar 2020 – 2021, prin excepție de la prevederile art. 

142 alin. (3), din Legea nr. 1/2011, condițiile de admitere, inclusiv cifrele de școlarizare sunt 

făcute publice, de către universitate, cu 30 de zile înainte de susținerea concursului de 

admitere. 

 

Art. 4. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conține 

obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.  

Prin excepție de la art. 4, alin. 1, proba de competență lingvistică nu trebuie susținută de 

către candidații care au dobândit anterior certificate de competență lingvistică și care prezintă: 
a. Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului 

preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba engleză, germană sau franceză 

(doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării), minim 4 ani de studii. 

b. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba engleză, germană sau franceză 

(doar pentru candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării; 
c. certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor MEC, 

nr. 5543/12 decembrie 2019. 

Aceste certificate vor fi atașate de către candidați la dosarul de concurs, prin procedura 

online, conform specificațiilor prezentate la Art. 25. 

Candidații la Facultatea de Științe ale Comunicării, domeniul de licență Științe ale 

comunicării, vor face dovada cunoașterii unei limbi străine, iar cei pentru domeniul de licență 

Limbi moderne aplicate vor face dovada cunoașterii a două limbi străine, fie prin proba de 

competență lingvistică, fie prin certificate/diplome de competență lingvistică. 

Proba de competență lingvistică va avea loc on line în ultima zi a perioadei de înscriere, 

ora 1400. Pentru susținerea probei se va utiliza platforma de videoconferință Zoom. Această 

probă este organizată de Facultatea de Științe ale Comunicării.   

 

https://admitere.upt.ro/
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Art. 5. Admiterea se organizează pe locuri: 

a. fără taxă, finanțate de la bugetul de stat, pentru învățământul cu frecvență; 

b. cu taxă, pentru învățământul cu frecvență, cu frecvență redusă și la distanță. 

Art. 6. În UPT admiterea se face prin concurs. Concursul poate fi: 

a. de dosare; 

b. cu probă de verificare a cunoștințelor/abilităților. 

Rezultatele finale ale concursului se exprimă printr-o medie ponderată, numită media de 

admitere, care reprezintă, în primul caz, media la bacalaureat, iar în al doilea caz, o formulă 

pe baza notelor la probele de verificare a cunoștințelor şi a mediei la bacalaureat (ANEXA 1).  

Pentru anul universitar 2020 – 2021 sunt aplicabile dispozițiile art. 3 alin. 5 din prezenta 

metodologie.  

Art. 7. Domeniile în care se organizează programe de studii, tipul concursului, probele de 

concurs (unde este cazul), formulele de calcul a mediei de admitere, precum și oferta de 

programe de studii în cadrul UPT se prezintă în tabelul din ANEXA 1.  

Art. 8. La probele de verificare a cunoștințelor care nu sunt organizate în sistem grilă, 

aprecierea candidaților se face punctând nu numai rezultatele finale, ci întreg conținutul 

lucrării pe care au elaborat-o. 

Art. 9. Pentru programele de studii derulate în limba română, admiterea se desfășoară în 

limba română. 

Pentru programele de studii derulate în limba română la care admiterea se desfășoară cu 

probă de verificare a cunoștințelor/abilităților, proba se poate susține și în limba maternă a 

candidatului, la solicitarea scrisă a acestuia la înscriere. Solicitarea este transmisă Comisiei de 

Admitere. 

Pentru programele de studii derulate în limba maternă/o limbă străină la care admiterea se 

desfășoară cu probă de verificare a cunoștințelor/abilităților, proba se susține în limba 

maternă/străină de predare a respectivului program. 

Art. 10. Participarea candidaților la concursul de admitere este condiționată de înscrierea lor 

la acest concurs. 

Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 se realizează online, 

personal de către fiecare candidat, folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/). 

Procedura de înscriere este detaliată în ANEXA 2 la prezenta metodologie.  

În urma completării datelor personale și a opțiunilor de înscriere se generează fișa de 

înscriere. Pentru fiecare secțiune la care se dorește înscrierea se va genera o fișă de înscriere. 

O secțiune reprezintă o grupare de domenii de licență cu un anumit grad de înrudire. La 

limită, secțiunea poate cuprinde un singur domeniu de licență. În cadrul unei secțiuni un 

candidat poate opta pentru unul sau mai multe domenii de licență.  

Se recomandă specificarea, în ordinea dorită, a tuturor domeniilor prevăzute cu 

locuri fără taxă din cadrul acelei secțiuni. 

Prin înscrierea la admitere, candidații își exprimă expres acordul pentru prelucrarea de 

către UPT a datelor personale în procesul de admitere (inclusiv a imaginii, vocii și spațiului 

privat în care candidatul de află – pentru probele de admitere care presupun interconectarea în 

direct, în sistem online audio video a candidatului cu membrii comisiei de concurs), precum și 

în cadrul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România, în vederea preluării 

datelor personale și a rezultatelor obținute de acesta la examenul de bacalaureat de a fi 

informați cu privire la admitere și oferta educațională a UPT.  

https://admitere.upt.ro/
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După expirarea perioadei de înscriere, opțiunile candidaților și informațiile din fișele de 

înscriere nu mai pot fi modificate de către aceștia.  

 

Secțiunile pentru ambele sesiuni de admitere (iulie respectiv septembrie) sunt: 

 

Secțiunea 1 - Facultatea de Arhitectură și Urbanism (ARH) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Arhitectură, specializarea Arhitectură: fără taxă (AA), cu taxă 

(TA); 

b. domeniul de licență Arhitectură, specializarea Mobilier şi amenajări interioare: fără 

taxă (AM), cu taxă (TM); 

  

Secțiunea 2 - Facultatea de Construcții (CT)            

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Inginerie civilă: fără taxă (LD), cu taxă (TD); 

b. domeniul de licență Ingineria instalațiilor: fără taxă (LI), cu taxă (TI); 

c. domeniul de licență Inginerie civilă, învățământ în limba engleză: fără taxă (ELD), cu 

taxă (TELD); 

d. domeniul de licență Inginerie civilă, învățământ în limba germană: fără taxă (GLD), 

cu taxă (TGLD); 

e. domeniul de licență Inginerie geodezică: fără taxă (LE), cu taxă (TE); 

 

Secțiunea 3 - Facultatea de Științe ale Comunicării (SC) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Științe ale comunicării: fără taxă (CC), cu taxă (TC); 

b. domeniul de licență Științe ale comunicării, învățământ la distanță (ID): cu taxă (DC); 

c. domeniul de licență Limbi moderne aplicate: fără taxă (CL), cu taxă (TL); 

  

Secțiunea 4 - Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului (CHIM) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Inginerie chimică: fără taxă (LB), cu taxă (TB); 

b. domeniul de licență Ingineria mediului: fără taxă (LC), cu taxă (TC); 

c. domeniul de licență Ingineria produselor alimentare: fără taxă (LA), cu taxă (TA); 

 

 Secțiunea 5 - Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică (EE) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Inginerie electrică: fără taxă (LL), cu taxă (TL);   

b. domeniul de licență Inginerie energetică: fără taxă (LG), cu taxă (TG); 

 

Secțiunea 6 - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale (AC 

+ ETcTI) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Calculatoare și tehnologia informației: fără taxă (LM), cu taxă 

(TM); 

b. domeniul de licență Ingineria sistemelor: fără taxă (LO), cu taxă (TO); 

c. domeniul de licență Calculatoare şi tehnologia informației, învățământ în limba 

engleză: fără taxă (ELM), cu taxă (TELM);  

d. domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale: 

fără taxă (LK), cu taxă (TK);  
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e. domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 

învățământ în limba engleză: fără taxă (ELK), cu taxă (TELK);    

 

Secțiunea 7 - Facultatea de Management în Producție şi Transporturi (MPT) 
cuprinzând: 

a. domeniul  de licență Inginerie şi management: fără taxă (LN), cu taxă (TN); 

b. domeniul  de licență Științe administrative: fără taxă (LJ), cu taxă (TJ); 

 

Secțiunea 8 - Facultatea de Mecanică (MEC) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Inginerie industrială: fără taxă (LQ), cu taxă (TQ); 

b. domeniul de licență Inginerie industrială, învățământ cu frecvență redusă (IFR): cu 

taxă (RT);  

c. domeniul de licență Ingineria autovehiculelor: fără taxă (LR),cu taxă (TR); 

d. domeniul de licență Ingineria transporturilor: fără taxă (LO),cu taxă (TO); 

e. domeniul de licență Inginerie mecanică: fără taxă (LS), cu taxă (TS); 

f. domeniul de licență Mecatronică și robotică: fără taxă (LT), cu taxă (TT); 

g. domeniul de licență Ingineria materialelor: fără taxă (LU), cu taxă (TU); 

h. domeniul de licență Științe inginerești aplicate: fără taxă (LP), cu taxă (TP); 

 

Secțiunea 9 - Facultatea de Inginerie din Hunedoara (IH) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Inginerie electrică: fără taxă (LW), cu taxă (TW);  

b. domeniul de licență Ingineria materialelor: fără taxă (LY), cu taxă (TY); 

c. domeniul de licență Inginerie și management: fără taxă (LZ), cu taxă (TZ); 

d. domeniul de licență Ingineria autovehiculelor: fără taxă (LX), cu taxă (TX); 

e. domeniul de licență Științe inginerești aplicate: fără taxă (L1), cu taxă (T1); 

f. domeniul de licență Ingineria mediului: fără taxă (LV), cu taxă (TV) 

 

Secțiunea 10 - Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Facultatea de 

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale 

(AC + ETcTI - Inf/Inf-ID + IETcTI-TST-ID) 

cuprinzând: 

a. domeniul de licență Informatică: fără taxă (LH), cu taxă (TH); 

b. domeniul de licență Informatică, învățământ la distanță (ID): cu taxă (DH); 

c. domeniul de licență Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 

învățământ la distanță (ID): cu taxă (DK) 

 

Acolo unde nu s-a specificat limba în care se desfășoară programul de studii, ea este, 

implicit, cea română. 

 

Art. 11. Un candidat, se poate înscrie, în același timp, în concurs, la mai multe secțiuni. Un 

concurs este organizat la nivelul unei singure secțiuni, ca atare înscrierea candidatului la mai 

multe secțiuni semnifică participarea sa la mai multe concursuri.  

În cadrul unei secțiuni, un candidat poate concura la oricare și oricâte dintre domeniile pe 

care le subsumează secțiunea, pe locuri finanțate de la buget sau pe locuri cu taxă, 

specificându-și opțiunile în fișa de înscriere în ordinea descrescătoare a preferințelor, ceea ce 

înseamnă că opțiunile pentru locuri cu taxă pot fi intercalate printre cele pentru locuri 

finanțate de la buget, fără nici o restricție sau pot fi grupate după opțiunile pentru locuri 

finanțate de la buget, desigur cu consecințele de rigoare privind prioritatea cu care ele sunt 
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luate în considerare, în fiecare dintre aceste două posibilități. Candidatul va fi în competiție 

pentru obținerea unui loc, și doar al unuia, din totalul pe care îl cumulează domeniile 

din respectiva secțiune.  

Dacă un candidat va fi admis la mai multe secțiuni, va fi necesar să aleagă maxim 

două, din care, la cel mult una va putea fi admis pe locuri finanțate de la buget.  

Art. 12. La secțiunea 1 – ARH, admiterea se face cu probă de verificare a cunoștințelor / 

abilităților, conform ANEXEI 3. Media de admitere se calculează astfel: 

m=0,7*(0,5*nportofoliu+ 0,5*ninterviu)+0,3*b 

unde: m – media de admitere; nportofoliu – notă portofoliu; ninterviu – notă interviu; b – media la 

bacalaureat. 

La secțiunea 6 – AC + ETcTI, admiterea se face, pe baza opțiunii candidatului, prin una 

din următoarele modalități: 

a) probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică, conform ANEXEI 4; 

b) probă online bazată pe portofoliu de realizări compusă din două etape succesive, 

conform ANEXEI 5; 

c) nota obținută la una din următoarele probe de bacalaureat: matematică, fizică sau 

informatică, corespunzătoare specializărilor Matematică – Informatică (M1) și Științe 

ale naturii (M2). Această opțiune nu presupune o examinare propriu-zisă, ci doar 

luarea în calcul a notei respective de la examenul de bacalaureat. 

Media de admitere se calculează astfel: 

 
unde: m – media de admitere; n1 – nota la proba de concurs, obținută printr-una dintre cele 3 

modalități descrise mai sus; b – media la bacalaureat.  

 În cazul optării pentru proba online bazată pe portofoliu de realizări și a necalificării ca 

urmare a evaluării portofoliului în prima etapă, deci fără a putea participa în etapa a doua de 

interviu online, candidatul va fi încadrat în concurs cu nota la una din următoarele probe de 

bacalaureat: matematică, fizică sau informatică, corespunzătoare specializărilor Matematică – 

Informatică (M1) și Științe ale naturii (M2), pe baza opțiunii candidatului manifestată la 

momentul înscrierii. Candidații care au ales proba de portofoliu ca și opțiune de concurs și nu 

se califică în etapa de interviu online și, în același timp, nu sunt absolvenți ai specializărilor 

Matematică – Informatică (M1) sau Științe ale naturii (M2) vor fi respinși din concursul de 

admitere pentru secțiunea 6 întrucât nu au posibilitatea de echivalare a notei, iar cele 2 

examinări modalități de examinare (probă clasică de verificare a cunoștințelor la matematică 

și examen online bazat pe portofoliu de realizări) se desfășoară în paralel. Cu excepția acestui 

caz, alegerea uneia dintre cele 3 opțiuni nu va permite revenirea la o alta dacă nota obținută ca 

urmare a examinării este mai mică. De exemplu în cazul optării pentru proba clasică de 

verificare a cunoștințelor la matematică nu mai este posibilă recunoașterea cu nota de la o 

disciplină de la bacalaureat, chiar dacă nota obținută la proba de matematică este mai mică 

decât oricare dintre notele de la bacalaureat.  

 La restul secțiunilor (2-5, 7-10), media de admitere este egală cu media la bacalaureat. 

După definitivarea candidaturilor, comisiile de admitere ale facultăților vor stabili 

clasamentele secțiunilor aflate în jurisdicția lor. 

Art. 13. Admiterea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei lor generale, 

calculată cu formula indicată în ANEXA 1, conform opțiunilor notate în fișa de înscriere și în 

limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. Dacă la ocuparea ultimului loc 

planificat pentru un domeniu concurează mai mulți candidați cu aceeași medie, atunci se vor 

folosi drept criterii de departajare, următoarele:  
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a. pentru concursurile cu probă de verificare a cunoștințelor, la secțiunile 1 și 6: nota la 

proba de concurs, media la examenul de bacalaureat; 

b. pentru concursul de dosare: media multianuală din liceu. 

  Studenții admiși își păstrează statutul în regim cu taxă sau fără taxă, numai pe parcursul 

primului an de studii. Regimul financiar al studiilor pentru anii următori se stabilește anual, în 

funcție de rezultatele la învățătură. Excepție fac studenții care au fost admiși la programe de 

studii care funcționează numai în regim cu taxă. 

Art. 14. Candidații la studiile universitare de licență care au obținut în perioada studiilor 

liceale distincții la olimpiadele școlare naționale sau internaționale și/sau la alte concursuri 

naționale sau internaționale (locurile I, II, III ori medalia de aur, argint sau bronz sau 

echivalente ale acestora) pot fi admiși în UPT, fără concurs, în cadrul numărului de locuri care 

face obiectul concursului, dacă disciplina la care au fost distinși se regăsește printre cele 

agreate de facultăți, conform unor hotărâri proprii și, dacă respectivele concursuri sunt 

recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau organizate de UPT. Diplomele care 

atestă distincțiile mai sus menționate trebuie validate, la înscriere, de către Comisia Centrală 

de Admitere a UPT. Lista concursurilor recunoscute de către UPT pentru fiecare secțiune se 

găsește în cadrul ANEXEI 6. 

Art. 15. Studenții și foștii studenți cu studiile nefinalizate de la instituțiile de învățământ 

superior de stat, precum și studenții și foștii studenți de la instituțiile de învățământ particular 

autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate au dreptul de a se înscrie și participa la 

concursul de admitere în condiții egale cu cei care dețin doar diploma de bacalaureat. Ei vor 

putea beneficia de subvenții de la bugetul de stat, în ipoteza reușitei pe locurile fără taxă, doar 

la unul dintre domenii, și anume, la cel la care depun diploma de bacalaureat în original. 

Nedepunerea diplomei de bacalaureat în original, în termenele fixate, implică tratarea lor 

conform Art. 55. Durata maximă a perioadei de subvenționare a acestor candidați este 

diferența dintre durata în semestre a studiilor la care au fost admiși și numărul de semestre cât 

ei au fost deja subvenționați. În acest caz, înmatricularea acestei categorii de candidați se face 

cu recunoașterea și echivalarea studiilor deja avute, prin aplicarea reglementărilor în vigoare 

referitoare la acest subiect. Un student care a fost deja finanțat de la bugetul statului n 

semestre, va putea reobține finanțare doar o dată cu promovarea sa în semestrul n + 1. Până la 

trecerea în semestrul n + 1, studentul în cauză va putea studia doar în regim cu taxă.  

Art. 16. Absolvenții cu diplomă de licență pot opta pentru a fi admiși în UPT fără concurs, la 

orice domeniu, în regim cu taxă. În cazul înscrierii la același domeniu, după recunoașterea 

creditelor obținute la prima specializare, va trebui să difere programul de studiu pe care 

studenții îl vor urma. Admiterea lor se face în ordinea descrescătoare a mediei la licență, pe 

locurile cu taxă neocupate de candidații fără studii superioare.  

 În cadrul Facultății de Arhitectură și Urbanism nu pot fi admiși absolvenți cu diplomă de 

licență fără concurs, nici chiar pe locurile cu taxă. 

 La domeniul de licență Limbi moderne aplicate, pot fi admiși în UPT doar absolvenții cu 

diplomă de licență în domeniile de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate sau 

Limbă și literatură, dacă specializarea urmată a fost limba engleză (A) și limba franceză (B) 

sau limba germană (B). 

Art. 17. Absolvenții de studii de licență care nu au obținut diploma pot fi admiși prin 

concurs la ciclul de studii de licență, în condiții egale cu cei care dețin doar diploma de 

bacalaureat, cu posibilitatea accederii direct într-un an   2, pe baza recunoașterii și 

echivalării studiilor efectuate. În cazul reușitei pe locuri fără taxă, durata maximă cât ei vor 
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beneficia de subvenție de la bugetul statului este diferența dintre durata în semestre a studiilor 

la care au fost admiși și numărul de semestre cât au fost deja subvenționați. 

Art. 18. În vederea organizării și asigurării derulării concursului de admitere, UPT își 

constituie o Comisie Centrală de Admitere și, pentru fiecare facultate/grup de facultăți 

(secțiuni), după caz, câte o Comisie de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți. 

 

II. Perioada de înscriere și data concursului 

 

Art. 19. Concursul de admitere se desfășoară în zilele de 18 iulie 2020 – 19 iulie 2020 pentru 

sesiunea de admitere din luna iulie și 11 septembrie 2020 pentru sesiunea de admitere 

din luna septembrie, pentru toate specializările. 
Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online folosind aplicația dedicată 

Enroll (https://admitere.upt.ro/). Modul de accesare a aplicației, de completare a fișei de 

înscriere și de constituire a dosarului este prezentat în ANEXA 2. 

 

Art. 20. Perioada de înscriere este pentru toate secțiunile: 

 pentru sesiunea iulie 2020:  

1. 6 iulie – 16 iulie 2020 pentru secțiunile la care admiterea se face prin concurs 

cu probă de verificare a cunoștințelor; 

2. 6 iulie – 18 iulie 2020 pentru secțiunile la care admiterea se face prin concurs 

de dosare, învățământ cu frecvență; 

3. 15 iunie – 18 iulie 2020 pentru forma de învățământ la distanță (ID) și 

învățământ cu frecvență redusă (IFR). 

 pentru sesiunea septembrie 2020: 

1. 03 septembrie – 10 septembrie 2020 pentru secțiunile la care admiterea se face 

prin concurs cu probă de verificare a cunoștințelor; 

2. 03 septembrie – 12 septembrie 2020 pentru secțiunile la care admiterea se face 

prin concurs de dosare, învățământ cu frecvență; 

3. 24 august 2020 – 12 septembrie 2020 pentru forma de învățământ la distanță 

(ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR); 

Pentru forma de învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă (IFR), 

înscrierea se efectuează online continuu în perioada 01 august - 02 septembrie pentru sesiunea 

septembrie 2020. 

 

Art. 21. Candidații sunt încurajați să își creeze conturi de înscriere pe platforma Enroll, 

începând cu data de 15 iunie 2020, și să completeze fișa de înscriere, respectiv să încarce 

documentele necesare. Finalizarea procedurii de înscriere se va face prin apăsarea butonului 

”Transmite dosarul de admitere la …” din aplicația Enroll, după constituirea dosarului de 

înscriere prin încărcarea tuturor documentelor și plata online a taxei de înscriere sau 

încărcarea dovezii de plată a acestei taxe. Candidații care se încadrează la art. 24, alin. 3 vor 

încărca pe platformă documentele care atestă că se încadrează într-una din situațiile în care 

sunt scutiți de taxa de înscriere.  

Finalizarea înscrierii nu echivalează cu înregistrarea dosarului. Înregistrarea dosarului de 

concurs se face de către comisia de admitere, în urma validării acestuia, candidatul primind 

prin e-mail codul unic de identificare, care va fi folosit pe parcursul procedurii de concurs. 

După transmiterea dosarului de înscriere de către candidat nu mai este posibilă nicio 

schimbare în ceea ce privește opțiunile pentru domeniile de studiu vizate sau, în cazul 

secțiunii 6, pentru modalitatea desfășurării examenului.  

 

https://admitere.upt.ro/
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III. Înscrierea la concurs 

 

Art. 22. La concursul de admitere în Universitatea Politehnica Timișoara, se pot înscrie 

absolvenți de liceu din România cu diplomă de bacalaureat sau cu o diplomă echivalentă cu 

aceasta. 

Concursul este deschis oricărui cetățean al statelor membre ale Uniunii Europene, al 

statelor aparținând Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene, precum și 

cetățenilor români care au obținut diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta 

într-o țară din spațiul mai-sus menționat, în aceleași condiții ca și cele prevăzute de lege 

pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. În plus, acești 

candidați trebuie să depună dosarul pentru recunoașterea studiilor în vederea înscrierii la 

universitate la Comisia Centrală de Admitere, cu minim 20 zile înaintea încheierii perioadei 

de înscriere la concursul de admitere. Adeverința primită la depunerea dosarului va fi atașată 

dosarului de înscriere.  

Pentru a participa la admiterea în învățământul superior, candidații din afara granițelor 

țării trebuie să prezinte:  

1. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul 

de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-

CoV-2 în ultimele 14 zile;  

2. adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și 

eventual antecedente personale legate de boli cronice şi, respectiv, de COVID-19, în 

limba română. 

Candidații de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul 

locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfășura centralizat, iar candidații 

declarați reușiți vor fi alocați facultăților conform opțiunilor acestora. Stabilirea candidaților 

reușiți se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La 

dosarul de înscriere, candidații rromi vor trebui să adauge, pe lângă actele de la Art. 25 şi o 

recomandare emisă de una din organizațiile legal constituite ale rromilor, indiferent de 

domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia 

rromă (și nu faptul că este membru al organizației în cauză). 

Candidații de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea 

același statut ca orice alt candidat. 

 

Art. 23. Pentru înscrierea la concurs, candidații vor crea conturi de înscriere pe platforma 

dedicată Enroll, unde vor introduce datele personale, datele privind pregătirea, vor opta pentru 

secțiunea și domeniile la care doresc să se înscrie, respectiv vor încărca documentele necesare 

la dosarul de înscriere. Încărcarea documentelor de către candidați se va face cu asumarea 

responsabilității cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale 

scanate și cele originale.  

În urma completării tuturor informațiilor solicitate în platforma Enroll, se generează o fișă 

de înscriere. Pentru fiecare nouă secțiune aleasă se va genera o fișă de înscriere. 

 

Art. 24. Procesul de înscriere se poate finaliza după ce s-a realizat plata online, prin 

intermediul platformei Enroll, a taxei de înscriere sau s-a încărcat dovada plății acestei taxe în 

contul dedicat. O taxă este valabilă pentru participarea la concursul de admitere aferent unei 

singure secțiuni. Dacă un candidat se înscrie la mai multe secțiuni, va trebui să achite câte o 

taxă pentru fiecare dintre secțiunile la care se înscrie.  
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Cuantumul taxei de înscriere va fi stabilit de Consiliul de Administrație al UPT și va fi 

făcut public alături de celelalte informații legate de calendarul admiterii. 

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, candidații aflați în una din următoarele situații: 

a. Copiii personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar, 

personal aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ;  

b. Copiii personalului din învățământul superior, personal aflat în activitate sau pensionat 

din sistemul de învățământ superior; 

c. copiii orfani de unul sau ambii părinți care au activat în sistemul de învățământ; 

d. orfani de ambii părinți; 

e. provin de la o casă de copii/centre de plasament instituționalizat; 

f. orfan de un părinte dacă acesta a decedat ca erou-martir în Revoluția din Decembrie 

1989; 

g. răniți în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989; 

h. susținătorul legal este cadru didactic în activitate sau pensionar din același sector; 

i. are calitatea de angajat al UPT. 

Dacă un candidat aflat într-una din situațiile de la alin. 4 se înscrie la mai multe secțiuni, 

va fi scutit de plata taxei de înscriere pentru fiecare dintre secțiunile la care se înscrie. 

Art. 25. Dosarul de înscriere, generat prin intermediul aplicației Enroll, va conține 

următoarele elemente: 

a. Fișa de înscriere care va fi generată în urma completării tuturor informațiilor solicitate 

în platforma Enroll. Aceasta va conține datele personale ale candidatului,  date privind 

pregătirea candidatului, respectiv secțiunea și domeniile la care dorește să se înscrie; 

b. Copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă; pentru candidații care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunea de vară a anului școlar 2019-2020 se 

acceptă și adeverința-substitut de diplomă eliberată de către instituția de învățământ; 

în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, 

neprezentarea diplomei de bacalaureat/adeverinței (pentru candidații care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) în original conduce la 

descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ  fără taxă; 
c. copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform 

legislației în vigoare;  

d. copie după cartea de identitate a candidatului;  

e. copie după certificatul de naștere; 

f. copie după adeverința medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte 

aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul; candidații cu 

afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de medicul de familie în care 

se va menționa, în mod expres, gradul deficiențelor, în funcție de  localizarea acestora, 

pe baza diagnosticului stabilit de medicul specialist; nedeclararea acestor afecțiuni 

atrage după sine consecințele instituționale în vigoare; adeverințele medicale NU 

trebuie să fie vizate de către medicii Policlinicii Studențești din Timișoara; 

g. copie fotografie color tip diplomă; 

h. copie după dovada achitării taxei de înscriere - în contul alocat pentru colectarea 

taxelor de înscriere (dovada eliberată de bancă va trebui să conțină următorul text: 

„taxă de înscriere la admitere UPT, Facultatea ..., sesiunea iulie/septembrie 2020, 

pentru ....” (se va menționa numele candidatului), în situația în care plata nu s-a făcut 

online;   

i. numai în cazul în care candidatul solicită scutirea de taxa de înscriere, acesta va 

anexa o copie a documentului doveditor: adeverință emisă de instituția de învățământ 

care să ateste situația părintelui/părinților/susținătorilor legali/candidatului (cazurile de 
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la art. 24, lit. a), b) h) și i);  certificatele de deces ale părintelui/părinților și adeverință 

de la instituția de învățământ (cazurile de la art. 24, lit. c); certificate de deces părinți 

(cazul de la art. 24, lit. d); adeverințe de la casa de copii (cazul de la art. 24, lit. e); 

certificat deces și titlul emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. f);  

titlu emis conform Legii nr. 341/2004 (cazul de la art. 24, lit. g);   

j. copie după diploma de licență sau adeverință de absolvire și foaia matricolă în cazul 

candidaților deja licențiați sau cu adeverință de absolvire; 

k. copie după adeverință de student și foaia matricolă parțială, în cazul candidaților deja 

studenți; 

l. copie după declarația pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind 

nefinanțarea/finanțarea anterioară de la bugetul statului pentru urmarea de studii 

superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020 și doresc să se 

înscrie pe locurile fără taxă. Candidații finanțați de la bugetul de stat vor preciza în 

declarație instituția de învățământ superior, facultatea și numărul semestrelor cât au 

fost finanțați. 

Candidații la programele de studii în limba engleză sau germană precum și candidații la 

Facultatea de Științe ale Comunicării vor anexa, de asemenea, o copie după adeverința 

obținută în urma susținerii probei de competență lingvistică (conform Art. 4) sau copie după 

unul din următoarele acte (corespunzător limbii programului de studii implicat): 

a. certificat/diplomă de promovare a examenelor cu recunoaștere internațională pentru 

certificarea competențelor lingvistice într-o limbă străină, conform prevederilor MEC, 

nr. 5543/12 decembrie 2019. 

b. Diploma de absolvire a unui liceu cu predare în  limba franceză (doar pentru candidații 

la Facultatea de Științe ale Comunicării), germană sau engleză; 

c. Adeverință prin care să dovedească faptul că au urmat, în timpul învățământului 

preuniversitar (gimnaziu și liceu), disciplina limba franceză (doar pentru candidații la 

Facultatea de Științe ale Comunicării), engleză sau germană minim 4 ani de studii. 

Dosarul de înscriere online va conține copii scanate color ale tuturor documentelor 

enumerate mai sus, în format pdf sau format fișier grafic (jpg sau png). Dimensiunea unui 

document nu poate depăși 5 MB, în format pdf/jpg/png. Responsabilitatea cu privire la 

autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale revine 

candidatului.  

În procedura de verificare a dosarului de concurs, comisia are dreptul să solicite clarificări 

candidatului sau informații de la instituțiile emitente ale documentelor. În cazul în care se 

constată că documentele digitale/scanate nu corespund realității, candidatul va fi eliminat din 

concurs. 

La confirmare, candidatul declarat admis va completa dosarul cu următoarele documente 

în original:  

 diploma de bacalaureat/adeverință substitut de diplomă (pentru candidații care au 

promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2019-2020) - se depune la confirmare 

pentru candidații admiși la buget. 

 foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, elaborată conform legislației în 

vigoare - se depune la confirmare pentru candidații admiși la buget; 

La confirmare sau până în prima zi a anului universitar 2020-2021 candidații admiși au 

obligația de a completa dosarul cu următoarele documente în original: 

 adeverință medicală, eliberată de medicul de familie; 

 în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2020, declarație pe proprie 

răspundere autentificată de un notariat privind nefinanțarea/finanțarea anterioară de la 

bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de licență; 

 dovadă scutire de taxă pentru candidații aflați în această situație; 
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 patru  fotografii color tip diplomă. 

Pentru candidații care doresc să se înscrie doar la forma cu taxă, în dosarul de înscriere 

fizic nu sunt necesare documente în original. 

Art. 26. Pentru respectarea prevederilor în vigoare, privind regimul de studii în ROMÂNIA, 

toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere, 

inclusiv în cazurile în care, din diverse motive, ei și-au schimbat acest nume. 

Art. 27. Pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procesului de admitere, candidații 

vor beneficia de asistență din partea reprezentanților UPT atât la nivelul Facultăților / grupului 

de Facultăți ce coordonează secțiunile de admitere cât și în centrele zonale de admitere ale 

UPT. Coordonatele acestor centre zonale de admitere vor fi comunicate după data de 15 iunie 

2020. Candidații vor putea aduce și preda reprezentanților UPT documentele în original 

necesare confirmării admiterii în faza de înscriere pentru a evita problemele deplasării 

ulterioare.   

 IV. Informarea candidaților și verificarea listelor candidaților înscriși 

Art. 28. Dosarele de înscriere, transmise online de către candidați, vor fi verificate de 

membrii Comisiilor de Admitere ale Facultăților/ grupului de Facultăți care coordonează 

secțiunile la care s-au înscris candidații. În urma validării dosarului, candidatul va primi prin 

e-mail codul unic de identificare al dosarului de înscriere. Acest cod va fi folosit pe parcursul 

întregului proces de admitere.  

Art. 29. În perioada de înscriere, Comisiile de Admitere ale Facultăților/grupului de Facultăți 

vor afișa zilnic, online, pe site-urile facultăților, cifrele de școlarizare aferente concursului și 

numărul candidaților înscriși, pe secțiuni și domenii. Pentru o corectă înțelegere a 

informațiilor afișate, în cazul secțiunilor care cuprind mai multe domenii, se va evidenția 

faptul că se concurează pe numărul total, cumulat, de locuri prevăzute pentru domeniile 

respective, concurența pe domenii indicând doar gradul de solicitare a acestora. 

Art. 30. După încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisiile de admitere vor afișa, 

online, pe site-urile facultăților, prin tabele tip, listele nominale ale candidaților înscriși, cu 

toate datele relevante (opțiuni, etc.), ordonați alfabetic, și, în cazul candidaților participanți la 

probe de verificare a cunoștințelor, detalii privind susținerea probelor de verificare. 

Art. 31. Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor înscrise în liste și de a aduce 

la cunoștința Comisiei de Admitere a Facultății (prin e-mail) eventualele neconcordanțe cu 

datele din cererea tip de înscriere sau față de actele ce compun dosarul de înscriere, în 

termenul menționat în anunțul de afișare a listelor. După acest termen, nu se mai pot face 

modificări, de nici un fel și pentru nici un motiv, față de datele înscrise în listele afișate. 

 V. Stabilirea și afișarea rezultatelor concursului 

 

Art. 32. În vederea stabilirii rezultatelor concursului, Comisiile de Admitere ale Facultăților/ 

grupului de Facultăți întocmesc câte un clasament la nivelul  fiecărei secțiuni. Ordonarea în 

acest clasament se face în funcție de media de admitere, calculată cu formulele indicate în 

ANEXA 1. 

 

Art. 33. Admiterea candidaților se face pe baza clasamentelor referite la Art. 32 și în 

conformitate cu prevederile Art. 13. 
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Candidații la concursul de admitere, care pe baza recunoașterii și echivalării unor studii 

superioare deja efectuate, indiferent până la ce nivel, întrunesc condițiile pentru a fi admiși 

într-un an de studii   2, vor fi trecuți pe o listă separată și gestionați în paralel cu rundele de 

confirmări, păstrându-se opțiunile din fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediilor 

lor. Media minimă necesară pentru admiterea la un anumit domeniu, va fi identică cu a 

candidaților care sunt admiși în anul I de studii la același domeniu. Procedura, calendarul de 

confirmare și stabilire a rezultatelor finale pentru candidații admiși într-un an de studiu   2 

vor fi identice cu cele pentru candidații admiși în anul I. 

Art. 34. Rezultatele finale ale concursului de admitere se stabilesc după 3 runde de 

confirmări. Indiferent de forma de învățământ, înscrierea unui candidat la examenul de 

admitere nu garantează obținerea calității de student fără confirmarea finală a locului obținut 

în urma procesului de admitere.  

Confirmarea se face prin achitarea taxei de confirmare a statutului de student al UPT, în 

termenul prevăzut în calendar, şi transmiterea/predarea dovezii plății la Comisia de Admitere 

a Facultății/ grupului de Facultăți ce coordonează secțiunea la care candidatul confirmă. Taxa 

poate fi achitată în următoarele moduri: on line prin aplicația Enroll, prin transfer bancar în 

contul dedicat plății acestor tipuri de taxe sau prin plată directă la Comisia de Admitere a 

Facultății.  

Candidații admiși în regim fără taxă, se vor asigura că diploma de bacalaureat în 

original și foaia matricolă ajung în posesia Comisiei de Admitere a Facultății/ grupului de 

Facultăți care coordonează secțiunea la care candidatul confirmă, în termenul prevăzut în 

calendar. Cele două documente în original pot fi transmise prin următoarele moduri: depunere 

la centrele zonale de admitere ale UPT, depunere direct la  Comisia de Admitere a Facultății/ 

grupului de Facultăți care coordonează secțiunea la care candidatul confirmă. Candidații care 

nu respectă cele de mai sus, vor fi considerați retrași de la programul de studii în cauză. 

Pentru candidații admiși la forma cu taxă, confirmarea se face prin achitarea taxei de 

confirmare și transmiterea dovezii către Comisia de Admitere a Facultății/ grupului de 

Facultăți. 

Sesiunea iulie 2020 

 

Rezultatele inițiale se afișează în data de 20.07.2020, ora 10. 

 

Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura în paralel la mai multe 

secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au 

avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până în data de 22.07.2020, ora 16, să 

confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză, cu lista de 

opțiuni inițială. Trebuie specificat că nu se confirmă admiterea pe locul curent, ci statutul 

de admis la secțiunea în cauză, locul urmând a fi cunoscut abia la finele procedurii de 

stabilire a rezultatelor, ca rezultat al listei de opțiuni inițiale și al poziției ocupate de candidat 

în clasamentul final. Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca student 

al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți și, în 

plus, în cazul celor admiși în regim fără taxă, prin depunerea diplomei de bacalaureat în 

original la Comisia de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți. Candidații care nu respectă 

toate obligațiile de mai sus, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză. Noile rezultate 

se vor afișa în ziua de 23.07.2020, ora 10. Perioada 20.07.2020, ora 10 – 22.07.2020, ora 16 

reprezintă RUNDA 1 de confirmări.  
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Noii candidații admiși au obligația ca până în data de 24.07.2020, ora 16, să confirme 

admiterea lor, în aceeași manieră ca mai sus. Eventualii candidați trecuți, față de runda 

precedentă, de la statutul de admiși cu taxă, la statutul de admiși fără taxă, care nu au 

încă la dosarul de concurs diploma de bacalaureat în original, o vor depune, în același termen 

(24.07.2020, ora 16). Candidații care nu respectă obligația de mai sus, vor fi considerați 

retrași de la secțiunea în cauză. Rezultatele concursului obținute la finele acestor demersuri 

se vor afișa în ziua de 25.07.2020, ora 10. Perioada 23.07.2020, ora 10 – 24.07.2020, ora 16 

reprezintă RUNDA 2 de confirmări. 
 

În intervalul 25.07.2020, ora 10 – 25.07.2020, ora 14, se va desfășura RUNDA 3 de 

confirmări, în cadrul căreia noii candidați admiși, respectiv candidații trecuți, față de runda 

precedentă, de la statutul de admiși cu taxă, la statutul de admiși fără taxă, au obligația să 

confirme admiterea lor, în aceeași manieră ca mai sus. Candidații care nu respectă 

obligațiile de confirmare, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză, iar locurile lor 

rămân libere. 

 

În ziua de 25.07.2020, ora 16, se vor afișa rezultatele finale ale concursului.  

 

Se menționează faptul că pe toată perioada de desfășurare a concursului, candidații 

sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugire 

fiind absolut interzise, inclusiv în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne 

neocupate.  

 

Sesiunea septembrie 2020 

 

Rezultatele inițiale se afișează în data de 14.09.2020, ora 10. 

 

Având în vedere că orice candidat a avut posibilitatea de a concura în paralel la mai multe 

secțiuni ale UPT sau chiar la alte universități, candidații declarați admiși, indiferent dacă au 

avut sau nu candidaturi multiple, au obligația ca până în data de 15.09.2020, ora 16, să 

confirme statutul de admis și, implicit, rămânerea în concurs la secțiunea în cauză, cu lista de 

opțiuni inițială. Trebuie specificat că nu se confirmă admiterea pe locul curent, ci statutul 

de admis la secțiunea în cauză, locul urmând a fi cunoscut abia la finele procedurii de 

stabilire a rezultatelor, ca rezultat al listei de opțiuni inițiale și al poziției ocupate de candidat 

în clasamentul final. Confirmarea se face prin achitarea taxei de înmatriculare ca student 

al UPT și predarea chitanței la Comisia de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți și, în 

plus, în cazul celor admiși în regim fără taxă, prin depunerea diplomei de bacalaureat în 

original la Comisia de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți. Candidații care nu respectă 

toate obligațiile de mai sus, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză. Noile rezultate 

se vor afișa în ziua 16.09.2020, ora 10. Perioada 14.09.2020, ora 10 – 15.09.2020, ora 16 

reprezintă RUNDA 1 de confirmări.  

 

Noii candidați admiși au obligația ca până în data de 16.09.2020, ora 14, să confirme 

admiterea lor, în aceeași manieră ca mai sus. Eventualii candidați trecuți, față de runda 

precedentă, de la statutul de admiși cu taxă, la statutul de admiși fără taxă, care nu au 

încă la dosarul de concurs diploma de bacalaureat în original, o vor depune, în același termen 

(16.09.2020, ora 14). Candidații care nu respectă obligația de mai sus, vor fi considerați 

retrași de la secțiunea în cauză. Rezultatele concursului obținute la finele acestor demersuri 
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se vor afișa în ziua 16.09.2020, ora 16. Perioada 16.09.2020, ora 10 – 16.09.2020, ora 14 

reprezintă RUNDA 2 de confirmări. 
 

În intervalul 16.09.2020, ora 16 – 16.09.2020, ora 18, se va desfășura RUNDA 3 de 

confirmări, în cadrul căreia noii candidați admiși, respectiv candidații trecuți, față de runda 

precedentă, de la statutul de admiși cu taxă, la statutul de admiși fără taxă, au obligația să 

confirme admiterea lor, în aceeași manieră ca mai sus. Candidații care nu respectă 

obligațiile de confirmare, vor fi considerați retrași de la secțiunea în cauză, iar locurile lor 

rămân libere. 

 

În ziua de 16.09.2020, ora 20, se vor afișa rezultatele finale ale concursului.  

 

Se menționează faptul că pe toată perioada de desfășurare a concursului, candidații 

sunt tratați pe baza listei lor inițiale de opțiuni, orice modificare a acesteia sau adăugire 

fiind absolut interzise, inclusiv în situația în care, în final, o parte din locuri vor rămâne 

neocupate.  

 

 

 VI. Dispoziții finale 

  

Art. 35. UPT va organiza a doua sesiune de admitere în luna septembrie în cazul în care, după 

rezultatele finale din luna iulie, încă există locuri libere sau dacă, după închiderea concursului, 

unii candidați admiși se vor retrage. 

 

Art. 36. Eventualele contestații cu privire la modul de desfășurare a concursului sau la 

rezultatele acestuia se vor depune, în termen de 24 ore de la afișarea rezultatelor, la Comisia 

de Admitere a Facultății/grupului de Facultăți sau la Comisia Centrală de Admitere a UPT, 

care au sarcina de a asigura analiza și rezolvarea lor și de a le răspunde prin afișarea rezoluției 

adoptate. Termenul de rezolvare a contestațiilor este de 24 ore de la depunerea lor. 

 

Art. 37. Cel mai înalt for la care pot fi depuse contestațiile este Comisia Centrală de Admitere 

a Universității Politehnica Timișoara. 

 

Art. 38. Prezenta metodologie se completează cu dispozițiile legale ce vor fi aplicate în mod 

corespunzător. În cazul în care se constată o contradicție între prevederile prezentei 

metodologii și dispozițiile legale, dispozițiile legale prevalează. 

 

Art. 39. Prezenta Metodologie se aplică în cadrul sesiunilor de admitere la studii din anul 

2020. 

 


