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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂŢII 

 

Nr. 2 din data de 14 / 01 / 2022 

 
Conform: 

Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

Deciziei Rectorului Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 739/13.03.2020 privind numirea 

Decanului 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Facultăţii de Inginerie, 

 

Consiliul Facultăţii de Inginerie, în data de  14 / 01 / 2022 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, domeniile de studii care vor face parte din 

oferta educaţională pentru anul 2022-2023 la ciclul de studii universitare de licenţă (IF) şi criteriile 

de admitere (Anexa I). 

 

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, domeniile de studii care vor face parte din 

oferta educaţională pentru anul 2022-2023 la ciclul de studii universitare de master şi criteriile de 

admitere (Anexa I). 

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, componenţa comisiei pentru susţinerea 

examenului de licenţă în anul universitar 2021-2022 (Sesiunea Februarie 2022), programul de studii 

universitare de licenţă (IF) Utilajul si Tehnologia Sudarii, pentru absolvenţi din promoţiile 

anterioare, după cum urmează: 

Preşedinte Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena 

Membri Prof. dr. ing. MIHĂILESCU Dănuţ 

  Conf. dr. ing. MIRCEA Octavian 

  S.l. dr. ing. MISTODIE Luigi 

  S.l. dr. ing. GEORGESCU Bogdan 

Secretar S.l. dr. ing. GHEONEA Marius - Corneliu 

Membri supleanţi S.l. dr. ing. RUSU Carmen Cătălina 

  S.l. dr. ing. BÎRSAN Dan 

      

     Decan, 

 

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 
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ADMITERE 2022 
 

Domenii de studii - Programe de studii - Criterii admitere 
 

 
1. Domenii/Programe de studii universitare de LICENȚĂ 

Domeniu Program de studii 

Inginerie mecanică 
Inginerie mecanică 
Sisteme și echipamente termice

Inginerie industrială 
Tehnologia construcțiilor de mașini
Sisteme de producţie digitale

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere 

Ingineria mediului 
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului 
Ingineria și protecția mediului în industrie

Inginerie și management Inginerie economică industrială 

Ingineria materialelor 
Informatică aplicată în ingineria materialelor  
Știința materialelor

Științe inginerești aplicate Inginerie medicală 

Criterii de admitere pentru studii universitare de licență 

 Concurs pe bază de dosar, media finală de admitere se calculează din 100 %  media de la 
examenul de bacalaureat. 

 
 
2. Domenii/Programe de studii universitare de MASTERAT 

Domeniu Program de studii 

Inginerie mecanică 
Modelare și simulare în inginerie mecanică
Sisteme și echipamente termice și protecția mediului 

Inginerie industrială 
Proiectare și simulare în ingineria sudării  
Managementul calității în inginerie industrială 

Ingineria  autovehiculelor Concepte avansate în proiectarea și exploatarea autovehiculelor 

Ingineria materialelor Materiale avansate și tehnologii inovative 

Ingineria mediului Calitatea mediului și dezvoltare durabilă 

Criterii de admitere la studii universitare de masterat 

 Media finală de admitere se calculează din: 
 50 % media aritmetică a examenului de diplomă/licență; 
 50 % media generală aritmetică de promovare a studiilor. 

Concursul este comun pentru toate programele de studii, repartizarea fiind realizată după media 
finală și opțiuni. 

 
Decan, 

Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU 


