
 
 

 
Facultatea de Transporturi – Admitere 2022 

 
 
 

Numărul total de locuri pentru anul 2022 este prezentat mai jos (pe domenii și 
forme de finanțare – verde/albastru pentru buget și roșu pentru taxă): 

 
Facultatea de Transporturi (470 locuri buget / 60 locuri taxă) 

Ingineria 
autovehiculelor  

TR-IAv 

Inginerie mecanică 
TR-IM 

Ingineria 
transporturilor 

TR-IT 

Inginerie 
electronică, 

telecomunicații și 
tehnologii 

informaționale 
TR-IETTI 

Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă 

175 20 60 10 140 20 95 10 

 
Pentru concursul de admitere se organizează succesiv trei sesiuni (un 

candidat poate participa la oricare dintre aceste 3 sesiuni – recomandată fiind 
participarea la Sesiunea I, iar în cazul în care nu este admis în prima sesiune 
candidatul poate participa la următoarele sesiuni de admitere). În cadrul fiecărei 
sesiuni de admitere fiind scos la concurs un anumit număr de locuri. 

Admiterea în Facultatea de Transporturi - UPB se face printr-
un concurs bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3).  

 
o Sesiunea I de admitere – (denumită Admitere anticipată) (concurs de 
dosare „c-d”) – 28 martie 2022 – 10/11iulie 2022 

▪ Probele sunt:  
P1 - Media din timpul liceului la disciplina Matematică,  

P2 - Media din timpul liceului la disciplina Fizică sau Informatică, 

P3 - componenta 1 - Media generală  a claselor a IX-a, a X-a și 
a XI-a și componenta 2 – caracteristici cognitive, 
comportamentale și de atitudine ale candidatului. Se 
recomandă: participări/premii la concursuri din domeniul tehnic 
sau al științelor, recomandări pentru inginerie din partea 
profesorilor titulari la disciplinele luate în considerare de UPB la 
admitere, certificate de competență lingvistică minim nivel B2. 

▪ Numărul de locuri alocat acestei sesiuni (pe domenii): 
 
Facultatea de Transporturi (327 locuri buget ) 

Ingineria 
autovehiculelor  

TR-IAv 

Inginerie mecanică 
TR-IM 

Ingineria 
transporturilor 

TR-IT 

Inginerie 
electronică, 

telecomunicații și 
tehnologii 

informaționale 
TR-IETTI 

Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă Buget  Taxă 

120 20 42 10 98 20 67 10 



 
Fazele acestei sesiuni sunt: 
▪ Faza I - Înscriere la sesiunea curentă (28 martie – 26 iunie) 
▪ Faza II - Admitere preliminară (Etapa I) (30 iunie  - 2 iulie) 
▪ Faza III - Admitere – Etapa II (07 iulie – 10 iulie) 

▪ Validare, confirmare  
▪ Participare la glisare în cadrul facultății (candidatul poate opta 

pentru mai multe domenii ale facultății și în funcție de media 
obținută poate glisa către un domeniu la care nu sunt ocupate 
locurile scoase la concurs) 

▪ Înscriere în anul I și înmatriculare 
 

Pentru obținerea statutului de candidat admis, înscris și înmatriculat în 
anul I, parcurgerea tuturor fazelor din respectiva sesiune este 
obligatorie. 

 
Cum participi la Admiterea 2022 din Facultatea de Transporturi, UPB? 
 
Faza I - Înscriere la sesiunea curentă (28 martie – 26 iunie) 

✓ Pasul 1 
Intră pe linkul https://admitere.pub.ro/ și selectează Licență 2022 | Dosar 
 

 
 
Aici vei găsi toate informațiile utile. 
 

Informații în detaliu și sprijin pentru înscrierea și participarea la concursul de 
admitere în cadrul acestei sesiuni la Facultatea de Transporturi găsești pe 
http://transport.pub.ro/ și la adresa de email transport@upb.ro și telefon 
0727897962. 

 
✓ Pasul 2 

Creează un cont pentru admitere 
 

După introducerea datelor inițiale pentru crearea unui cont vei primi un email 
cu un link care iți va permite activarea contului de admitere (verifică în Spam dacă 
nu găsești niciun mesaj în Inbox). 

 

https://admitere.pub.ro/
http://transport.pub.ro/
mailto:transport@upb.ro


Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe http://transport.pub.ro/ și 
la adresa de email transport@upb.ro și telefon și telefon 0727897962. 

 
 

 
 
 

✓ Pasul 3 
Intră în contul activat și introdu datele necesare în Date personale și Studii 

anterioare și se va activa butonul pentru adăugarea înscrierii (Adaugă înscriere). 
Datele personale sunt importante pentru a te putea contacta și ajuta în procesul de 
înscriere. 
 

 
 

http://transport.pub.ro/
mailto:transport@upb.ro


Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe http://transport.pub.ro/ și 
la adresa de email transport@upb.ro și telefon 0727897962. 
 
 

✓ Pasul 4 
Apasă butonul Adaugă înscriere și selectează Transporturi din lista care se va 

deschide la Facultatea de bază. 
 

 
 

Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe http://transport.pub.ro/ și 
la adresa de email transport@upb.ro și telefon 0727897962. 
 

✓ Pasul 5 
Trebuie să adaugi mediile obținute la Matematică și Fizică / Informatică și 

selectează domeniul de studii pe care vrei să îl urmezi în cadrul Facultății de 
Transporturi. Trebuie să bifezi domeniile care te interesează și nu uita să le ordonezi 
după preferințe (dacă nu vei fi admis la primul domeniu selectat vei glisa către 
următorul domeniu selectat – îți recomandăm să selectezi toate domeniile și să le 
așezi în funcție de preferință folosind funcția drag&drop – după cum poți vedea și în 
animația de pe platforma de înscriere. 

 

http://transport.pub.ro/
mailto:transport@upb.ro
http://transport.pub.ro/
mailto:transport@upb.ro


 
 
Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe http://transport.pub.ro/ și 

la adresa de email transport@upb.ro și telefon 0727897962. 
 
 

http://transport.pub.ro/
mailto:transport@upb.ro

