
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – Admitere 2022  – Sesiunea 3 
 

Numărul de locuri pentru anul 2022,  sesiunea 3 este prezentat mai jos: 

 
Inginerie 

mecanică 
MIAIA 

 
Ingineria 

mediului 
IAIM 

Ingineria 
Produselor 
alimentare 

IPA 

Mecatronică şi 

robotică 
MSB 

Buget: 7 Buget: 9 Buget: 1 Buget: 0 
Taxa: 9 Taxa: 10 Taxa: 10 Taxa: 10 

 

Admiterea  în  Facultatea  de Ingineria Sistemelor Biotehnice  –  UPB,  sesiunea  

3  se face  printr- un concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1,  P2 și P3). 
 

o   Sesiunea III de admitere – (concurs de dosare „c-d”) 

                  26  august 2022  – 16 septembrie 2022 
 

     Probele sunt: 

P1 - Media din timpul liceului la disciplina Matematică, 
 
P2 - Media din timpul liceului la disciplina Fizică/ Informatică/ Economie/ Chimie 

organică/ Biologie/ Procesarea coputerizată a imaginii/ Geografie 
 
P3 – Media examen bacalaureat 

 

Fazele acestei sesiuni sunt: 

 

Sesiunea S3.1 

-înscrieri 26.07-29.07.2022, între orele: 9-13 

-înmatriculări: 29.07.2022, între orele: 13-15 

 
Sesiunea S3.2 

-înscrieri 01.08-10.08.2022, între orele: 9-13 

-înmatriculări: 10.08.2022, între orele: 13-15 
 

Sesiunea S3.3 

-înscrieri 11.08 -26.08.2022, între orele: 9-13 

-înmatriculări: 29.08.2022, între orele: 12-16 
 

Sesiunea S3.4 

-înscrieri 29.08-02.09.2022, între orele: 9-13 
-înmatriculări: 02.09.2022, între orele: 13-16 

 

Sesiunea S3.5 

-înscrieri 05.09-09.09.2022, între orele: 9-13 

-înmatriculări: 09.09.2022, între orele: 13-16 

 

Sesiunea S3.6 

-înscrieri 12.09-16.09.2022, între orele: 9-13 

-înmatriculări: 16.09.2022, între orele: 13-16 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

Cum participi la Admiterea 2022  – Sesiunea 3 din  Facultatea de Ingineria 

Sistemelor Biotehnice, UPB? 

 

   Pasul 1 

Intră pe linkul https://admitere.pub.ro/ și selectează Licență 2022  III completare 

 

 
 

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 Ingineria Sistemelor Biotehnice 

găsești pe http://isb.pub.ro/admitere-s2/  și telefon: 0723988356. 

 
   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). 

Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe  

http://isb.pub.ro/admitere-s2  și    telefon: 0723988356. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   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. 

 

Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe  http://isb.pub.ro/admitere-s2  

și    telefon: 0723988356 

 
   Pasul 4 

Apasă  butonul  Adaugă înscriere  și  selectează  Ingineria Sistemelor Biotehnice 

din  lista  care se va deschide la Facultatea de bază. 

 
Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe  http://isb.pub.ro/admitere-s2  

și telefon: 0723988356. 
 

   Pasul 5 

Trebuie  să adaugi  mediile  obținute  la  Matematică  și  Fizică/ Informatică/ 

Economie/ Chimie organică/ Biologie/ Procesarea coputerizată a imaginii/ 
Geografie/Examen Bacalaureat și selectează domeniul de studii pe care vrei să îl 

urmezi în cadrul Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice. 

 

Dacă apar probleme și nu te descurci ne găsești pe  http://isb.pub.ro/admitere-s2  

și telefon: 0723988356 

 

 

 

Decan 

 

Prof.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ 


