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 Planificarea colocviului de admitere 2022 

 
1. Planificarea colocviului de admitere la doctorat în sesiunea din septembrie 2022, pe zile, 

ore şi loc de desfășurare.: 
Colocviul de admitere la doctorat în sesiunea din septembrie 2022 se va desfăşura conform tabelului 
de mai jos: 

Data  Ora de începere  Locul de desfasurare  
20.09.2022 8.30 Sala de consiliu a Facultatii de Constructii de Masini si 

Management Industrial / Sau Online 
20.09.2022 12.00 Afisarea listei provizorii cu rezultatele la colocviu /  

iererhizarea provizorie a candidatilor  pe domenii si pe 
tipul de studii doctorale 
 ( bursa,fara bursa,taxa ) 

20.09.2022-
21.09.2022  

12.00/20.09.2022 
– 

12.00/21.09.2022 

Depunerea contestatiilor * 

21.09.2022-
22.09.2022 

12.00/21.09.2022  
-

12.00/22.09.2022 

Rezolvarea contestatiilor** 

22.09.2022 12.00 Afişarea rezultatelor finale pe domenii şi pe tipul de 
şcolarizare (bursă, fără bursă, taxă etc.)   

*Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor provizorii şi se rezolvă de către comisia 
de contestaţii în termen de 48 de ore de la începutul perioadei de depunere a contestaţiilor .  
**Nu se pot contesta: probele orale şi problemele legate de necunoaşterea metodologiei de admitere. Lista cu 
rezultatele finale rămane definitivă şi nu poate fi modificată după afişare.  
 

2. Repartizarea locurilor, pe domenii, pentru forma cu frecvenţă cu bursă şi forma cu 
frecvenţă / frecvenţă redusă şi fără bursă: 

Domeniul buget, cu frecvenţă, 
cu bursă 

cu frecvenţă, fără 
bursă 

 

buget, cu 
frecvenţă redusă 

fără bursă 

cu frecvenţă 
redusă, cu taxă 

Ing. Industrială 5 4 4 3 
Ing. Mecanică 1   2 

Total 6 4 4 5 
 

3. Comisia pentru susținerea colocviului de admitere la doctorat din septembrie 2022: 
Prof.dr.ing. Oana Dodun,  Inginerie Industrială 
Prof.dr.ing. Cătălin Dumitraş,   Inginerie Industrială 
Prof.dr.ing. Daniela Popescu,   Inginerie Mecanică 
Prof.dr.ing. Mihaiţă Horodincă,  Inginerie Industrială 
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 4. Comisia de contestaţie: 

Prof.dr.ing. Nicolae Seghedin, Inginerie Industrială  
Prof.dr.ing. Eugen Axinte,  Inginerie Industrială 
Prof.dr.ing. Laurenţiu Slătineanu, Inginerie Industrială 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


