
 
 

Repartizarea  
locurilor subvenționate și cu taxă pentru programele de studii de licență, anul universitar 2022-2023 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de licenţă 
Specializarea/Programul de studii universitare de licenţă 

(locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare) 

Acreditare (A) / 
Autorizare de 
funcţionare 

provizorie (AP) 

Număr 
maxim de 
studenţi 

care pot fi 
şcolarizaţi 

Locuri 
subvenționate 
repartizate în 

aanul universitar 
2022-2023 

Locuri 
pentru 

programele 
de studii 

care susțin 
domeniile 

prioritare de 
dezvoltare 

ale 
României   

Locuri pentru 
programele de 

studii care asigură 
formarea cadrelor 

didactice din 
domeniul 

preuniversitar 

Locuri pentru 
candidați care 
au absolvit un 

liceu din mediul 
rural 

TOTAL 
locuri fara 

taxa 

TOTAL 
locuri 

cu taxă 

1 

Facultatea de 
Mecanică si 
Tehnologie 

Ingineria Autovehiculelor (IA)  Autovehicule Rutiere - AR A 90 25 5 2 1 33 57 
Inginerie Industrială (II)  Tehnologia Construcţiilor de Maşini - TCM A 75 23 2 2 1 28 47 
Inginerie şi Management (IM)  Inginerie Economică Industrială - IEI A 75 24 1 2 1 28 47 
Ingineria Transporturilor (IT)  Ingineria Transporturilor şi a Traficului - ITT A 60 19 1 2 1 23 37 

TOTAL FACULTATE 300 91 9 8 4 112 188   
 

Repartizarea  
locurilor subvenționate și cu taxă pentru programele de studii de master, anul universitar 2022-2023 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul de studii universitare de master Programul de studii universitare de master 
Limba de 
predare 

Număr maxim 
de studenţi care 
pot fi şcolarizaţi 

Locuri 
subvenționate 
repartizate în 

anul universitar 
2022-2023 

Locuri pentru 
programele de 

studii care susțin 
domeniile 

prioritare de 
dezvoltare ale 

României   

Locuri 
pentru 

candida
ti de 
etnie 

rromă 

TOTAL 
locuri fara 

taxa 

TOTAL 
locuri 

cu taxă 

1 

Facultatea de 
Mecanică si 
Tehnologie 

Inginerie  Industrială (II) 
Interdisciplinar cu domeniile Ingineria 
autovehiculelor, Chimie 

Ştiinţa şi tehnologia materialelor – STM Franceză 15 12 3 0 15 0 

Ingineria  Autovehiculelor (IA) Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă - IAMD  Engleză 50 12 3 0 15 35 

Inginerie  Industrială (II) Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor - IMFP Română 60 8 2 0 10 50 

Ingineria  Autovehiculelor (IA) Concepţia şi managementul proiectării automobilului - CMPA Română 50 8 2 0 10 40 

Inginerie  şi Management (IM) Managementul logisticii - ML Română 60 8 2 0 10 50 

Ingineria Transporturilor (IT)  Transporturi şi siguranţă rutieră - TSR Română 50 8 1 0 9 41 

TOTAL FACULTATE 285 56 13 0 69 216 
- Granturi pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială (10 locuri la nivel UPit) - repartizarea se va face de către Comisia centrală de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor 
- Granturi de studii pentru rromi (30 locuri la nivel UPit) - repartizarea se va face de către Comisia centrală de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor 
- Granturi destinate persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale (5 locuri la nivel UPit) - repartizarea se va face de către Comisia centrală de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor candidaţilor 
- Pentru locurile pentru programele de studii care asigură formarea cadrelor didactice din domeniul preuniversitar şi pentru candidații care au absolvit un liceu din mediul rural existând posibilitatea transferurilor locurilor de la un 

program la altul în funcție de cerințele candidaților 

 
10.06.2022               Decan FMT 
               Conf. dr. ing. Alin Daniel RIZEA 


