
  

 Pentru înscrierea la concursul de admitere în candidații depun 
online pe site-ul https://admitere.pub.ro/Admitere/ sau fizic la 
secretariatul facultăților dosarul de înscriere, care trebuie să conțină 
următoarele documente:  

 

a) fișa de înscriere tip, conform Anexei 1,  

b) 1 fotografie, realizată recent, color, format 3x4 cm;  

c) diploma de bacalaureat;  

d) diploma de licență/inginer sau echivalentă acesteia; candidații care au 
promovat examenul de licență în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea 
august-septembrie 2021 pot depune adeverința de absolvire eliberată 
de facultate, în care se menționează atât media generală de la 
examenul de diplomă/licență cât și mediile generale obținute în fiecare 
an de studiu;  

e) foaia matricolă/suplimentul la diplomă, numai în cazul se depune 
diploma de licență/inginer;  

f) certificatul de naștere;  

g) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);  

h) certificat de competență lingvistică pentru 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 MEC  

i) buletin/carte de identitate/pașaport;  

j) dovada de plată a taxei de înscriere la admitere— 100 RON (contul în 
care se face plata va fi afișat pe site-ul de admitere al UPB);  

k) declarație pe propria răspundere (inclusă in Anexa 1) prin care 
candidatul declară că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la 
studii universitare de masterat dacă candidează pe un loc fără taxă; 

Prin excepție, candidații care au promovat examenul de licență în UPB în 
sesiunile corespunzătoare anului universitar 2020-2021 nu trebuie să depună 
documentele specificate la punctele (c)-(g).  

CONTACT 

Telefon: +4021-402 96 95 

email: departament_mrcf@yahoo.com 

https://www.facebook.com/departament.mrcf 

www.mrcf.pub.ro 
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VEHICULE FEROVIARE  

DE MARE VITEZĂ 

FENOMENE DE INTERACȚIUNE  

VEHICUL— CALE DE RULARE 

INGINERIA MEDIULUI ȘI  

MANAGEMENTUL CALITĂȚII  

ÎN DOMENIUL FEROVIAR 

https://admitere.pub.ro/Admitere/


 

Durata: 4 semestre 

                          Cui  ne  adresăm?  

Absolvenţilor de profil tehnic: 

 Studii universitare de licență 

 Studii de lungă durată 

 Specialiştilor în transporturi 

                                  Obiectiv 

Formarea şi perfecţionarea de specialişti în activităţi de  

exploatare eficientă a vehiculelor feroviare și dezvoltare  

durabilă a transportului  pe calea ferată. 

 

Durata: 4 semestre 

                                  Cui  ne  adresăm?  

Absolvenţilor de: 

 Material Rulant de Cale Ferată 

 Vehicule pentru Transportul Feroviar 

 Specialiştilor în transporturi 

                                Obiectiv 

Formarea şi perfecţionarea de specialişti în activităţi de  

proiectare, cercetare, construcţie, exploatare şi întreţinere a  

vehiculelor  feroviare de mare viteză. 

 

Durata: 4 semestre 

                          Cui  ne  adresăm? 

Absolvenţilor de : 

 Profil economic, managerial şi ecologic 

 Specialiştilor în transporturi 

 Specialiştilor în gestionarea problemelor de mediu 

                                 Obiectiv 

Dobândirea de competențe privind managementul calității în 

companiile feroviare și metodele de asigurare a „transportului 

verde” pe calea ferată . 

 Sesiunea Iulie 2021:   
Înscrierea  3.07 – 11.07.2021  
Concursul de admitere  13.07 – 15.07.2021  

Comunicarea rezultatelor și înmatricularea candidaților  16.07 
– 17.07.2021 și 19.07.2021  
 

 Sesiunea Septembrie 2021:  
Înscrierea  30.08 – 15.09.2021  
Concursul de admitere  16.09 – 17.09.2021  

Comunicarea rezultatelor  18.09.2021  

Înmatricularea candidaților  20.09 – 21.09.2021  
 

Înmatricularea candidaților admiși se va face la secretariatul 

facultății după un program afișat pe site-ul http://transport.pub.ro  

 cu respectarea calendarului sesiunii de admitere 

http://transport.pub.ro

