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DESPRE NOI 
 

SCURT ISTORIC AL UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
ŞI AL FACULTĂŢII DE INGINERIE 

 

 1961 - Înfiinţarea Institutului Pedagogic din Bacău prin HCM 
nr. 547/1961 şi Ordinul Ministrului Învăţământului şi Culturii 
nr. 688/1961; 

 1976 - Institutul Pedagogic devine Institutul de Învăţământ 
Superior din Bacău; 

 1976 - În cadrul Institutului de Învăţământ Superior din 
Bacău se înfiinţează prima specializare cu profil tehnic 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM), iniţiator Prof. 
univ. dr. Mihai Merfea; 

 1984 - Institutul de Învăţământ Superior este transformat în 
Institut de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din 
Iaşi; 

 1985 - Se transferă de la Institutul Politehnic din Iaşi 
specializarea Tehnologie Chimică Anorganică (TCA), 
iniţiator Prof. univ. dr. Raluca Mocanu; 

 1986 - Se transferă de la Institutul Politehnic din Iaşi 
specializarea Reţele Electrice (RE), iniţiator Prof. univ. dr. 
Raluca Mocanu; 

 1990 - Institutul de Subingineri din Bacău devine Universitatea din Bacău, în conformitate 
cu Ordinul nr. 7751/1990 al Ministrului Învăţământului; 

1990 – 2006 – Facultatea de Inginerie şi-a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor de licenţă, 
ajungând în prezent la 13 specializări în 9 domenii de ştiinţe inginereşti; 
 1999 – 2016 – Facultatea de Inginerie dezvoltă învăţământul postuniversitar pe trei direcţii 

de formare:  
 cursuri postuniversitare de perfecţionare cu durata de un semestru; 
 studii postuniversitare de specializare/conversie profesională cu durata de 3 

semestre; 
 studii aprofundate şi de master universitar cu durata de 1 an, respectiv 2 ani; 

 
 
 

 

DE CE SĂ ALEGI FACULTATEA DE 
INGINERIE? 

 

 Diploma de studii, recunoscută în 
toate ţările U.E. este însoţită de suplimentul la 
diplomă, emis în limba engleză; 

 Cursurile şi seminariile sunt 
facultative, ceea ce conduce la crearea unui program flexibil, individualizat pe fiecare student; 

 In cazul continuării studiilor, sau schimbării direcţiei de studiu, disciplinele promovate 
anterior (matematică, fizică, chimie, etc.) sunt automat echivalate; 

 Orice student poate urma simultan mai multe programme de studiu, aplicând sistemul 
internaţional ECTS ; 

 In Facultatea de Inginerie, un student din cinci beneficiază de burse de studiu în 
străinătate, în universităţi partenere, pe perioade cuprinse între 3 şi 12 luni. Studiile sunt 
recunoscute atât în România, cât şi în ţările U.E.; 

 Facultatea de Inginerie acordă, pe lângă bursele de stat, burse proprii de merit şi burse 
sociale, la care se adaugă şi bursele oferite de sponsori. Studenţii beneficiază de aceste burse 

 

ANUL 2016: 

56 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR 

ŞI 

41 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC SUPERIOR 



indiferent de felul şcolarizării (locuri bugetate sau locuri cu taxă) ; 
 Organizaţiile studenţeşti asigură în campusurile Universităţii o atmosferă colegială : 

acţiuni de voluntariat, Work and Travel in USA, etc. ; 
 Pe durata studiilor se pot obţine calificări profesionale suplimentare – CISCO-Systems, 

ECDL, Centru de training Siemens ; 
 Toţi studenţii care doresc cazare în cămin au loc rezervat, în clădiri renovate anul trecut; 
 Cantina cu menu "à la carte", la preţuri modice; 
 Corpul profesoral este format din cadre didactice de înaltă ţinută academică şi ştiinţifică.   
 Cadrele didactice asigură consultaţii şi ajutor în activitatea studenţilor, pe tot parcursul 

şcolarizării; 
 Conform statisticilor, in anul 2017 vor fi 3 milioane de absolvenţi de studii economice, pe 

când numărul locurilor de muncă oferite inginerilor nu vor putea fi acoperite; 
 Prin contactul permanent cu industria, Facultatea de Inginerie asigură la sfârşitul 

studiilor centralizarea ofertelor cu cele mai bune posturi în domeniul ingineresc. Peste 95% 
dintre absolvenţii Facultăţii de Inginerie sunt anual angajaţi ; 

 Activitatea de inginer este, ca şi în cazul juriştilor, economiştilor, medicilor etc. o meserie 
liberală, având posibilitatea de a acorda consultanţă de specialitate, expertiză, etc. ca persoană 
juridică autorizată; 

 Facultatea de Inginerie este acreditată şi are certificat Sistemului Integrat de 
Management (Calitate - ISO 9001, Mediu - ISO 14001, Sănătate și Securitate Ocupațională - 
OHSAS 18001, Responsabilitate Socială - SA 8000); 

 Facultatea de Inginerie asigură dezvoltarea carierei prin studii de Master în domenii de 
Management si Inginerie, fiind singura facultate din Bacău care asigură specializarea şi prin 
studii de Doctorat ; 

 

MOBILITATE, TRANSPARENŢĂ, FLEXIBILITATE, 
LIBERA OPŢIUNE, RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR 

 

 

OPORTUNITĂŢI PENTRU CARIERĂ 
 

 În conformitate cu rezultatele anchetei privind gradul de angajare al absolvenţilor din 
promoţia 2015 întocmite în cadrul „Departamentului de Consiliere Profesională” din cadrul 
Universităţii din Bacău, absolvenţii Facultăţii de Inginerie au fost angajaţi în cadrul societăţilor 
comerciale din municipiu sau din judeţ. Jumătate dintre ei lucrează în domeniul formării iniţiale, 
timpul mediu de aşteptare până la angajare fiind de 2 luni. 

 80% dintre absolvenţii facultăţii urmează cursuri de Master, la forma post-universitară, 
iar 6% dintre ei sunt înscrişi la studii de Doctorat în domeniul Ingineria Mediului sau Inginerie 
Industrială. 

 Domeniile de studiu şi specializările oferite de Facultatea de Inginerie sunt domenii de 
vârf în tehnică, la nivel naţional şi internaţional. 

 
 

EXPERIENŢA PRACTICĂ OBŢINUTĂ 
 

 Facultatea de Inginerie oferă un program de practică inginerească flexibil. Există 
posibilitatea pentru student să-şi aleagă societatea comercială unde va desfăşura stagiul 
practic după o tematică stabilită. 

 Există convenţii de practică încheiate între facultate şi agenţii economici din Bacău, dar 
şi cu societăţi comerciale cu mare potenţial de dezvoltare din afara judeţului, aşa cum este cea 
încheiată cu societatea de automobile Dacia-Renault din Piteşti. 

 Prin intermediul programului de mobilităţi Socrates-Erasmus, stagiul de practică şi 
elaborarea proiectului de absolvire a studiilor, poate fi efectuat în universităţi partenere din 
străinătate. Facultatea are acorduri de colaborare de tip Socrates-Erasmus cu universităţi din 



Austria, Germania, Franţa, Italia, Spania, Polonia, Olanda, Danemarca, Finlanda. 
 

CLIMATUL DESCHIS CĂTRE NEVOILE STUDENTULUI 
 

 Modalităţile de evaluare sunt adaptate nevoilor studentului. Pentru a elimina 
subiectivismul în apreciere, acestea sunt stabilite prin Fișa disciplinei şi prin Regulamentul de 
Studii din facultate. 

 Prin intermediul Consiliului Facultăţii de Inginerie, studenţii cu probleme sociale 
beneficiază de burse sociale acordate de facultate. 

 Ideile novatoare ale studenţilor sunt prezentate chiar de ei, în cadrul Sesiunilor Ştiinţifice 
Studenţeşti organizate anual în facultate. De asemenea, pentru studenţii cu rezultate deosebite 
în studiu, se asigură participarea la concursuri profesionale naţionale sau la târguri şi expoziţii 
naţionale şi internaţionale. 
 

STRUCTURA FACULTĂŢII DE INGINERIE 
 

 

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii din Bacău, fiinţează din anul 1976 sub egida 
Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, făcând parte din reţeaua facultăţilor de 
învăţământ superior tehnic de stat din România şi are următoarea structură: 
 Departamente pe domenii ştiinţifice inginereşti: 

 Departamentul de Inginerie Mecanică şi Ingineria Mediului; 
 Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Industriale; 
 Departamentul de Inginerie, Management și Mecatronică; 
 Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară; 
 Departamentul de Energetică și Știința Calculatoarelor. 

 
 Compartimentul de Studii Postuniversitare şi Formare Continuă; 

 
 Centre de Cercetare (acreditate CNCSIS): 

 Inginerie Managerială şi Tehnologică; 
 Inginerie Mecanică; 
 Chimie Aplicată şi Inginerie de Proces; 
 Energetică, Mecatronică şi Informatică; 
 Inginerie Fizică şi Ingineria Mediului. 

 
 Centre de Cercetare (acreditat la nivelul Senatului Universității): 

 Ingineria Mediului. 
 

 Hala de microproducţie, instruire practică şi de cercetare ştiinţifică; 
 Secretariatul facultăţii; 
 Laboratoarele didactice şi de cercetare. 

 
 Facultatea dispune de laboratoare didactice pentru toate disciplinele prevăzute în 
planurile de învăţământ şi de laboratoare de cercetare organizate în structura centrelor de 
cercetare, astfel: 

5 Departamente 

6 Centre de cercetare acreditate CNCSIS/ Universitate 

Compartiment de studii postuniversitare şi formare continuă 

Centru ECDL 

CISCO System 



 62 laboratoare tehnice de specialitate; 
 10 laboratoare de cercetare; 
 Reţea de peste 200 calculatoare în dotarea laboratoarelor, conectate la INTERNET, dotate 

cu soft adecvat. 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
 

INGINER 4 ANI 

INGINERIE INDUSTRIALĂ 

Tehnologia construcțiilor de mașini 

Ingineria și managementul calității 

Design industrial 

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

Ingineria produselor alimentare 

MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ 

Mecatronică 

INGINERIE ȘI MANAGEMENT 

Inginerie economică în domeniul mecanic 

CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI 

Tehnologia informației 

INGINERIE ENERGETICĂ 

Energetică industrială 

INGINERIE MECANICĂ 

Echipamente pentru procese industriale 

INGINERIA MEDIULUI 

Ingineria și protecția mediului în industrie 

Ingineria dezvoltării rurale durabile 

INGINERIE CHIMICĂ 

Inginerie biochimică 

 

 



 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  A  
ADMITERII  ÎN  CICLUL DE  STUDII  UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

PENTRU  ANUL  2017  
(EXTRAS) 

 

 
 

Nr. 
crt. 

Domeniul  Program de studii Credite 
Cifră 

școlarizare 
ARACIS 

1 INGINERIE INDUSTRIALĂ* 

Tehnologia construcțiilor de mașini* (A) 240 75 

Design industrial*(A) 240 30 

Ingineria și managementul calității* (A) 240 75 

2 
INGINERIA PRODUSELOR 

ALIMENTARE 
Ingineria produselor alimentare (A) 240 60 

3 MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ Mecatronică (A) 240 60 

4 INGINERIE CHIMICĂ* Inginerie biochimică* (A) 240 60 

5 INGINERIE ȘI MANAGEMENT Inginerie economică în domeniul mecanic (A) 240 70 

6 INGINERIE ENERGETICĂ Energetică industrială (A) 240 50 

7 INGINERIE MECANICĂ Echipamente pentru procese industriale (A) 240 60 

8 INGINERIA MEDIULUI 
Ingineria și protecția mediului în industrie* (A) 240 100 

Ingineria dezvoltării rurale durabile* (AP) 240 100 

9 
CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI 
Tehnologia informației (A) 240 50 

TOTAL  780 
 A – acreditată, AP – autorizată provizoriu; 
Admitrea se face pe domenii de studiu. 
 * – La domeniile de licență cu mai  multe programe de studii, opțiunea pentru un program de studii se va 
face la sfârșitul anului II. Programul de studii se organizează dacă sunt îndeplinite condițiile financiare, de calitate 
și cu aprobarea Consiliul Facultății de Inginerie în conformitate cu Planul Strategic și Operațional. Departajarea 
studenților pe programe de studii se va face în ordinea opțiunilor exprimate și a punctajului obținut la sfârșitul 
anului de studiu I (punctajul este suma din numărul de credite x nota pentru disciplinele promovate). Studenții care 
nu au optat pentru o anumită specializare vor fi repartizați din oficiu la programele de studii la care nu s-au ocupat 
locurile. 
 Planurile de învățământ pentru programele de studii la care se organizează admiterea 2017 sunt 
disponibile pe site-ul facultății. Fișele disciplinelor și rezumatele aferente se regăsesc pe site-ul departamentelor 
coordonatoare. 
 
 
 



a. Perioade de admitere: 
PRIMA SESIUNE:  

 perioada de înscriere: 10 - 28 iulie 2017; 

 afișarea rezultatelor: 29 iulie 2017; 

 contestații: 31 iulie 2017; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 01 august 2017; 

 confirmarea locului: 01 - 11 august 2017; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 14 august 2017. 
A DOUA SESIUNE:  

 perioada de înscriere 04 - 28 septembrie 2017; 

 afișarea rezultatelor pe 28 septembrie 2017; 

 contestații: 29 septembrie 2017; 

 afișarea rezultatelor după contestații: 29 septembrie 2017; 

 confirmarea locului: 29 septembrie 2017; 

 afișarea rezultatelor după confirmare: 29 septembrie 2017. 
 
b. Condiții de admitere: 
Admiterea se face pe bază de concurs de admitere. 
Probă de concurs: completarea eseului motivațional, eliminatoriu, este notat cu Admis/ 
Respins. 
Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:  

 100 % Media de la bacalaureat; 
Criterii de departajare la medii egale: 

1. Nota de la prima probă scrisă de la bacalaureat; 
2. Nota de la a doua probă scrisă de la bacalaureat (nu se referă la limba și literatura 

maternă); 
3. Nota de la a treia probă scrisă de la bacalaureat. 

  
 Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educației Naționale, pentru cetățenii din 
Republica Moldova vor fi ocupate în funcție de media de admitere și opțiunile acestora. 
 

Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru 
unul sau mai multe domenii în ordinea preferințelor. Admiterea se face în ordinea: opțiune și 
medie. Candidatul respins la prima opțiune poate ocupa un loc la următoarele opțiuni în funcție 
de locurile rămase libere la domeniile respective. Exemplu: Candidatul respins la domeniul A 
prima opțiune, nu poate ocupa un loc la domeniul B, a doua opțiune, înaintea altui candidat 
care a optat pentru domeniul B la prima opțiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai 
mică. 

 
Dacă la un program de studii, în urma ambelor sesiuni de admitere, nu se ocupă minim 

25 de locuri, acel program de studii nu va funcționa în anul universitar 2017-2018, candidații 
admiși sub această cifră și locurile rămase libere vor fi transferate la un alt program de studii 
de licență, la propunerea Departamentului care coordonează programul respectiv și cu 
aprobarea Consiliului Facultății de Inginerie și a Consiliului de Administrație.  

 
Locurile bugetate rămase libere în urma celor două sesiuni de admitere, la programele 

de studii de licență ce vor funcționa în anul universitar 2017-2018, se vor redistribui la celelalte 
programe de studii de licență, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute de candidații admiși 
pe locurile cu taxă în prima sesiune de admitere, după care cu cei din a doua sesiune de 
admitere (dacă rămân locuri bugetate neocupate după sesiunile de admitere). 
 
 
 



c. Organizarea concursului: 
Concursul se desfășoară în trei sesiuni de admitere: 

 PRIMA SESIUNE:  
o 10 - 28 iulie 2017, perioada de înscriere; 
o 29 iulie 2017, afișarea rezultatelor (afișarea se va face pe trei liste, respectiv: (I) lista 

candidaților admiși pe locuri bugetare F 24.07/Ed.01, F 25.07/Ed.01 (Republica 
Moldova), F 26.07/Ed.01 (rromi), (II) lista candidaților admiși pe locurile cu taxă în 
ordinea opțiunilor și a mediilor F 27.07/Ed.01, (III) lista candidaților care pot opta pe 
locurile rămase libere F 28.07/Ed.01 și afișate pe 14 august 2017);  

o 01 - 11 august 2017, perioada pentru confirmarea locului (înscrierea în anul I); 
o 14 august 2017, afișarea rezultatelor după confirmarea locului (înscrierea în anul I) 

a candidaților admiși în prima sesiune; 
o 16 august 2017, perioada pentru confirmarea locului (înscrierea în anul I) a 

candidaților de pe a treia listă F 28.07/Ed.01 (III); 
o 16 august 2017, afișarea rezultatelor finale pentru prima sesiune. 

 

 A DOUA SESIUNE:  
o 04 - 28 septembrie 2017, perioada de înscriere; 
o 28 septembrie 2017, afișarea rezultatelor (afișarea se va face pe trei liste, respectiv: 

(I) lista candidaților admiși pe locuri bugetare F 24.07/Ed.01, F 25.07/Ed.01 
(Republica Moldova), F 26.07/Ed.01 (rromi),  (II) lista candidaților admiși pe locurile 
cu taxă în ordinea opțiunilor și a mediilor F 27.07/Ed.01, (III) lista candidaților care 
pot opta pe locurile rămase libere F 28.07/Ed.01 și afișate pe 29 septembrie 2017);  

o 29 septembrie 2017, perioada pentru confirmarea locului (înscrierea în anul I); 
o 29 septembrie 2017, afișarea rezultatelor după confirmarea locului (înscrierea în 

anul I) a candidaților admiși în a doua sesiune; 
o 29 septembrie 2017, perioada pentru confirmarea locului (înscrierea în anul I) a 

candidaților de pe a treia listă F 28.07/Ed.01 (III); 
o 29 septembrie 2017, afișarea rezultatelor finale pentru a doua sesiune. 

 
d. Confirmarea locului (înscrierea în anul I) se face pe bază de cerere în perioada 

indicată în regulament. 
e.  
- CANDIDAȚII ADMIȘI CARE NU CONFIRMĂ LOCUL (NU SE ÎNSCRIU ÎN ANUL I) 

SAU NU COMPLETEAZĂ DOSARUL CU ACTELE ÎN ORIGINAL, PIERD CALITATEA 
DE STUDENT. 

 
f. Cuantumul taxelor: 
- taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei; 
- taxă înmatriculare în anul I: 50 lei; 
- taxă de studiu anul I pentru studenții cu taxă: 2000 lei, plătibili în 4 rate, conform actului 

adițional la contractul de studiu (nu se percepe avans); 
 

Informații suplimentare, referitoare la metodologia de finalizare a studiilor precum și 
Regulamentul privind activitatea didactică şi activitatea profesională a studenţilor din 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pot fi gasite pe site-ul 
http://www.ub.ro/studenti/info  
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COLECTIVUL REDACŢIONAL 
Conf. univ. dr. ing. Mirela Panainte – Lehăduș – responsabil 

Prof. univ. dr. ing. hab. Valentin Zichil  
Prof. univ. dr. ing. hab. Carol Schnakovszky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare: 
 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE INGINERIE 

Calea Mărăşeşti Nr. 157 
Bacău 600115 

Telefon: 0234/ 580.170 
Fax: 0234/ 580.170 

E-mail: admitere@ub.ro   
www.ub.ro  

mailto:admitere@ub.ro
http://www.ub.ro/

