
  

Conţinutul dosarului de înscriere: 

 Fişă de înscriere tip (se poate descărca de pe site-ul www.ingtrans.pub.ro) 

 Două fotografii recente (color, format 3x4cm, hartie mată) 

 Diploma de bacalaureat, în original 

 Diploma de Licenţă sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din 

 Foaie matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă 
diploma de licenţă/inginer; 

 Certificat de naştere - copie legalizată 

 Certificat de căsătorie - copie legalizată (dacă este cazul) 

 Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical din care să rezulte că 
solicitantul este apt medical pentru studii 

 Chitanţa privind plata taxei de înscriere, obţinută de la secretariatul facultăţii. 

 Copie Carte de identitate 

Candidații declarați admiși vor fi înscriși pe locuri de la buget și nu 
plătesc taxe de studiu. 
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2017 

promoţia 2017 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu 
precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de 
diplomă/licenţă); 

Înscrieri: 

03.07 - 12.07.2017 

13.07-14.07.2017 

   

 

Taxa de înscriere este 100 lei. 

http://www.upb.ro/files/evenimente/ADMITERE_2014/REGULAMENT_Admitere_MASTERAT_2014_v2_1.pdf
http://www.ingtrans.pub.ro/
http://www.ingtrans.pub.ro/
http://www.ingtrans.pub.ro/


 

 

 

Program master 

Management în transporturi 

 

 

 

 

 

 

Este adresat absolventilor studiilor 
universitare din domeniile: 

 Științe inginerești  - de la 
programele studiilor universitare 
de licență:  

o "Ingineria transporturilor"  

o "Inginerie civilă" 

o "Inginerie și management" 

o "Ingineria autovehiculelor" 

o "Inginerie mecanică"; 
"Inginerie industrială" 

o "Inginerie navală și 
navigație" 

 Științe economice 

 Urbanism și amenajarea 
teritoriului 

 

 

 

 

 

 Admiterea se realizează pe baza a două criterii: 
 
1. media de absolvire a studiilor universitare de licență; 
2. nota obtinută la susținerea unui eseu realizat de fiecare 

candidat cu tematica ”Dezvoltare durabilă”. 
 
Eseul va avea max. 15 pagini, va fi întocmit conform 
unei bibliografii selectată de candidat și va fi predat 
înaintea concursului. 
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Admitere 2017 

Înscrieri: 03.07 - 12.07.2017 

Probă admitere: 13.07-14.07.2017 

Informații suplimentare: 
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