
 ANUNŢ IMPORTANT 
 
În clasamentul întocmit în ordinea descrescătoare a mediilor sunt declarati 
admisi la buget primii candidati în limita locurilor aprobate. Ei sunt repartizati pe 
domenii în functie de media de admitere si de optiuni. 
După prezentarea primelor rezultate ale concursului rugăm candidatii să 
respecte următoarele precizări: 
 
a) Candidatii declarati admisi sunt rugati să confirme păstrarea locurilor la 

secretariatul facultătii, telefonic (tel.0232.232.337 sau 0741.130.041) dacă 
diploma de bacalaureat se află în original la dosar sau direct la secretariat în 
vederea completării dosarului cu diploma de bacalaureat în original în zilele 
de 30, 31 iulie şi 1 august 2016, între orele 8.00-12.00; pentru cazurile 
speciale, rugăm candidaţii să contacteze telefonic Secretariatul facultăţii în 
perioada precizată mai sus. 

b) candidatii declarati admisi, care doresc sa urmeze cursurile Facultatii de 
Mecanică, dar care au depus actele originale de concurs la o altă facultate, au 
obligatia să le depună la Facultatea de Mecanică (completează dosarul la 
secretariatul facultatii, cu diploma de bacalaureat în original şi copie 
nelegalizată, până pe 1 august, între orele 8-12); 

c) candidatii care doresc să se retragă din concurs, sunt rugati insistent să 
anunţe telefonic la nr.tel.0232.232.337 sau 0741.130.041 şi să ridice dosarul 
de la secretariatul facultatii până la data de 1 august 2016, (între orele 8-12);  

 
În urma retragerilor, se întocmeste o noua listă a repartizărilor pe domenii 
pentru candidatii admisi, în limita locurilor aprobate. Listele reactualizate vor 
fi afişate pe site-ul facultăţii pe data de 1 august 2016, după ora 12. 
După încheierea acestei faze, în urma retragerii candidatilor admisi la alte 
facultati, locurile rămase la buget vor fi ocupate, în ordinea mediilor, de 
candidatii rămaşi pe listă, iar lista finală cu rezultatele din sesiunea iulie 
2016 va fi afişată pe 4.09.2015, după ora 16. 
Pentru locurile rămase libere, se va organiza un nou concurs de admitere. 
La înmatriculare, în luna septembrie, toti candidatii admisi trebuie să aibă 
la dosar diploma de bacalaureat, în original şi copie şi să achite taxa de 
inmatriculare în valoare de 50 de lei în săptămâna 26-30 septembrie 2016. 
 
În perioada 2 august - 31 august 2016 secretariatul facultătii va fi închis. 
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