
Locul unde se realizează înmatricularea: 

Accesul are loc cu respectarea condițiilor impuse de Starea de alertă, respectiv distanță fizică (2m), 

maxim 20 de persoane în sală, asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii, 

dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în sală și obligativitatea purtării măștii, astfel 

încât nasul și gura să fie acoperite.  

 

Documente necesare înmatriculare admiși anticipat Sesiunea II – Admitere  

1. Dosar plic 

2. Diploma de bacalaureat sau Diplomă echivalentă cu aceasta (sau adeverinta pentru promoția 

2020) (originale) 

3. Foaie matricolă (original) 

4. Certificat naștere (copie și original) 

5. Act identitate – Carte identitate sau pașaport (copie și original) 

6. 3 fotografii color pe hârtie fotografică (3 cm x 4 cm – tip pașaport) 

Universitatea POLITEHNICA din București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, București, Corp 

Clădire JA (Facultatea de Transporturi), Intrarea principală, Amfiteatrul JA103 (harta este atașată mai 

jos). 

Perioadă înmatriculare: 24 –25 august 2020, în intervalul 9:00-16:00 



7. Dovada achitării taxei de înscriere 

8. FIȘĂ / Cerere de înscriere semnată de candidat – Originalul documentului încărcat în platformă. 

9. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea datelor și a documentelor – originalul 

documentului încărcat în platforma de înscriere 

10. Adeverința medicală – original 

11. Dovada achitării taxei de înmatriculare * 

 

*Taxa de înmatriculare este de 50 lei și se poate achita având menționate la explicațiile plății: numele 

și prenumele complet al candidatului precum și facultatea la care acesta se înmatriculează, astfel: 

• în numerar la punctele de plată puse la dispoziție de Comisia locală de admitere; 

• prin transfer bancar (realizat într-o aplicație de e-banking sau la ghișeul unei bănci), într-unul din 

următoarele conturi: 

- Universitatea POLITEHNICA din București, IBAN RO50RNCB 0723 0005 0625 0320, CUI 4183199, 

deschis la Banca Comercială Română (BCR) sau 

- Universitatea POLITEHNICA din București, IBAN RO95BRDE 410S V499 2381 4100, CUI 4183199, 

deschis la Banca Română de Dezvoltare (BRD). 


