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Inginerie 

aerospațială
Construcţii aerospațiale

În sept. 2017 au fost 

solicitate de către 

UtBV si aprobate de 

MEC 4 locuri 

bugetate pt acest 

program de studiu

60=29*buget+31 taxa 60

Tehnologia construcțiilor de 

mașini
120=65 buget+55 taxa 120

Mașini unelte și sisteme de 

producție

A fost propusă 

schimbarea denumirii 

în Sisteme de 

Producție Digitale

50=25 buget+25 taxa 50

Ingineria și managementul 

calității
60=30 buget+30 taxa 60

Inginerie economică 

industrială
90=65 buget+25 taxa 90

Ingineria și managementul 

afacerilor

A fost admisă 

cererea in Consiliul 

ARACIS

90=30 buget+60 taxa 90

470 470

Anexa 1

Criterii de departajare la medii 

egale

Nr. 

crt.
Facultatea Domeniul 

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

OBSERVAȚII (intrat 

in lichidare 

începând cu anul 

univ. 2018-2019 etc)

Capacitate de 

scolarizare ARACIS

Nr. locuri 

scoase la 

concurs

Condiţii de 

admitere

Taxe 

de 

admite

re

TOTAL

Taxe de 

scolariz

are

1 ITMI

Concurs pe bază 

de dosar:                                  

100 % media la 

examenul de 

bacalaureat

La medii egale, departajarea se 

face în funcție de notele de la 

examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de către 

candidat, la înscriere;

2. A doua notă selectată de 

către candidat, la înscriere;

3. A treia notă selectată de 

către candidat, la înscriere;    4. 

Nota la matematică de la 

exemenul de bacalaureat

150 lei
 2800 lei 

/ an

Inginerie 

industrială

Inginerie și 

management
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1 ITMI
Inginerie și 

management

Inginerie economică 

industrială-ID
100 (cu taxa) 100

Concurs pe bază de 

dosar:                                  

100 % media la 

examenul de 

bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele 

de la examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere;

2. A doua notă selectată de către candidat, la înscriere;

3. A treia notă selectată de către candidat, la înscriere;                                                                          

4. Nota la matematică de la exemenul de bacalaureat

150 lei 2800 lei/an

100 100

Anexa 1 (continuare)

Programul de studii 

universitare (limba de 

predare)

Nr. 

crt.

Facultat

ea
Domeniul 

OBSERVAȚII (intrat 

in lichidare 

începând cu anul 

univ. 2018-2019 

etc)

Capacitate de 

scolarizare 

ARACIS

Nr. locuri 

scoase la 

concurs

Condiţii de admitere Criterii de departajare la medii egale

TOTAL

Taxe de 

scolarizare

Taxe de 

admitere
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Ingineria proceselor 

de fabricație 

avansate

20=15 buget+5 taxa 20

Managementul 

calității
50=25 buget+25 taxa 50

Inginerie și 

management

Managementul 

afacerilor în industrie
60=35 buget+25 taxa 60

185 185

Anexa 1 (continuare)

Criterii de departajare la medii egale
Nr. 

crt.

Facul

tatea
Domeniul 

Programul de studii 

universitare (limba 

de predare)

OBSERVAȚII 

(intrat in 

lichidare 

începând cu 

anul univ. 

2018-2019 etc)

Capacitate de 

scolarizare ARACIS

Nr. locuri 

scoase la 

concurs

Condiţii de admitere
Taxe de 

scolarizare

1 ITMI

La medii egale, departajarea se face în 

funcție de: 

1. media anilor de studiu din ciclul de 

licenţă 

2. nota obţinută la proba scrisă din 

cadrul examenului de diplomă / licență                                                              

3. Nota obținută la interviu

Taxe de 

admitere

150 lei
 2800 lei / 

an

TOTAL

Concurs:                                                                    

• 40 % media obținută 

la examenul de 

diplomă / licență                                                       

• 60 % media obținută 

la interviu

Ingineria fabricației 

inovative

Inginerie 

industrială

55=40 buget+15 taxa 55
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