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Preambul 

 

Ce este ingineria? 

 Ingineria... este o mare profesiune. Este 

fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei 

se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan pe 

hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau 

energie. Ca apoi să creeze locuri de muncă şi locuinţe 

pentru oameni. Ca apoi să ducă la creşterea 

standardului de viaţă şi la sporirea confortului. Acesta 

este înaltul privilegiu al inginerului. 

de Herbert Clark Hoover (1874 - 1964), inginer, 

preşedinte al SUA, 1929-1933   
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Despre Facultate 
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PREZENTARE GENERALĂ 

Educaţia academică a apărut încă din secolul XVI, 

când a fost fondată Şcoala Latină la Cotnari, Iaşi. În 

secolele următoare, Iaşul a preluat iniţiativa 

învăţământului academic prin înfiinţarea  Colegiului 

Vasilian (1645), a Academiei Princiare (1714) şi a 

Academiei Mihăilene (1835). Începuturile educaţiei 

academice inginereşti datează din 1813, când 

Gheorghe Asachi a pus bazele unei clase de ingineri 

hotarnici, în limba română. Importanţa ştiinţelor 

aplicate a fost anticipată încă din 1860, când a fost 

fondată Universitatea din Iaşi, cu secţii ştiinţifico-

aplicative şi, mai târziu, cu elemente inginereşti de 

electrotehnică şi chimie industrială. Inaugurarea 

Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi în 1937 a 

reprezentat un nou început al educaţiei tehnice. Mai 

târziu, în 1948, aceasta devine Institutul Politehnic 

din Iaşi şi include 6 facultăţi.  
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Facultatea de Mecanică avea patru secţii de 

specializare: Construcţii de Maşini, Maşini Termice, 

Utilaj Tehnologic şi Mecanică Agricolă. Lărgindu-şi 

sfera de activitate, Institutul Politehnic devine în 1993 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 

cuprinzând zece facultăţi şi două colegii tehnice.  

În prezent, Facultatea de Mecanică oferă programe 

educaţionale deosebite şi noi secţii de specializare: 8 

pentru studii universitare de licenţă şi 12 pentru studii 

post-universitare (masterat şi doctorat). De asemenea, 

fiecare departament derulează programe importante 

de cercetare la care sunt încurajaţi să participe şi 

studenţii facultăţii. 
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VIAȚA DE STUDENT 

Odată cu admiterea la universitate, va începe una 

dintre cele mai frumoase aventuri ale vieții tale, o 

aventură pe care zeci de mii de absolvenți ai noștri o 

cunosc simplu sub numele de studenție. Nu ne ajunge 

spațiul pentru a-ți descrie nenumăratele semnificații 

din spatele acestui cuvânt, dar îți vom vorbi despre 

câteva aspecte practice ale studenţiei la Facultatea de 

Mecanică din Iași. 

Bursele de studiu: Facultatea oferă burse de studiu 

în funcție de rezultatele de la examenle suținute. 

Suntem singura facultate din Iași care oferă burse de 

la media 7.00. În sprijinul studenților cu posibilități 

materiale limitate, Facultatea acordă burse sociale. 

Mobilități în străinătate: Anual, studenții 

beneficiază de burse de studiu sau de practică, de trei 

până la zece luni, la una din cele peste 290 de 

facultăți de prestigiu din Europa, partenere ale 

instituției noastre. Prin bursele oferite de facultate, 
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studenții au acoperite de obicei cheltuielile de cazare 

și de întreținere în străinătate, pe perioada studiilor. 

Carieră: Facultatea are un serviciu specializat de 

consiliere în carieră, prin intermediul căruia vei putea 

afla ce tipuri de joburi ți se potrivesc, care sunt pașii 

pentru a profesa în cariera visată, cum să te prezinți la 

interviu, etc. 

Cazare: Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași 

cuprinde 21 de cămine în care sunt cazați aproximativ 

8.000 de studenți. Facultatea de Mecanică beneficiază 

de locuri de cazare în căminele T1-2, T3-4, T7-8, 

T10, T15, T17 și T20-21, majoritatea studenților fiind 

cazați în căminele T15, T10 și T17. Condițiile de 

cazare sunt la standardele europene, căminele fiind 

recent renovate. 

Masă: La cantina Universității se poate servi 

mâncare „ca la mama acasă”, la prețuri pentru bugete 

studențești. Cantina este una modernă, ce a fost 

renovată cu fonduri europene în anul 2011 şi are o 
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capacitate de 800 de locuri. Cantina își primește 

studenții, în fiecare zi, de luni până vineri, în 

intervalul 11:30 - 20:00. 
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 Calendarul admiterii 

 Actele necesare la înscriere 

 Glosar 

 Sinteza domeniilor de studiu 
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CALENDARUL ADMITERII 

La Facultatea de Mecanică din Iași, pentru toate 

formele de învățământ, admiterea în anul I de studii 

universitare se organizează după următorul program: 

Sesiunea  Iulie 2016: 

 înscrierea candidaţilor: 18 - 29 iulie 

 înscrierea pentru concurs: 18-21 iulie 

 susţinere concurs: 22 iulie 

 afişarea rezultatelor: 30 iulie 

 termen limită acte în original: 2 septembrie 

Sesiunea septembrie: 

 înscrierea candidaţilor: 5 - 16 sept. 

 înscrierea pentru concurs: 5 - 8 sept. 

 susţinere concurs: 9 septembrie 

 afişare rezultate: 18 septembrie 

 termen limită acte în original: 20 sept. 
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 rezultate finale: 23 septembrie 

 

Pentru a doua sesiune de admitere facultatea va stabili 

și va aduce la cunoștință candidaților numărul de 

locuri rămase disponibile. 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

 Cerere de înscriere (formular tipizat, primit 

de la comisia de înscriere a facultății); 

 Diplomă de bacalaureat - original şi copie sau 

adeverinţă de absolvire în original; 

 Copii după certificatul de naştere şi cartea de 

identitate (şi originalul pentru certificare); 

 Adeverinţă medicală tip, de la medicul de 

familie sau de la liceu, precum că sunteți apt 

pentru studii; 

 Trei fotografii tip buletin de identitate şi 

copie după cartea de identitate; 

 Dosar plic. 
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Taxă de înscriere 100 RON. 

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la 

concurs (pe bază de acte doveditoare): 

- candidaţii copii ai personalului didactic (în 

activitate, pensionat sau decedat); 

- candidaţii orfani de ambii părinţi; 

- candidaţii proveniţi de la Casele de copii 

sau din plasament familial; 

- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii 

Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

 

 Pentru cazurile mentionate, scutirea de taxă 

se acordă numai la o singură facultate şi numai 

dacă dosarul de concurs conţine acte originale 

(candidaţii care susţin concurs la mai multe 

facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg 

Facultatea de Mecanică drept primă facultate). 

 



http://mec.tuiasi.ro 

14 
 

 

GLOSAR 

 

 

 ARACIS – Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior 

 Locuri fără taxă reprezintă locurile 

finanțate de la buget, adică cele pentru 

care nu se percep taxe de școlarizare. 

 Învățământul cu frecvență este forma 

de învățământ care presupune prezența 

zilnică la cursuri. Această formă de 

învățământ  funcționează atât în sistemul  

„fără taxă”, cât și în sistemul „cu taxă”. 
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SINTEZA DOMENIILOR DE STUDIU 

Domeniul 
Specializare

a 

Nr. locuri Concurs de 
admitere 

buget taxă*) 

Ingineria 
autovehiculel

or 

Autovehicul
e rutiere  

110 30 

• pe bază de dosar: 
MA = MBac 

Mbac- media 
generală la 

bacalaureat; 
• opţional: test-grilă 

(lucrare scrisă, cu 
subiecte 

de matematică  pentr
u candidaţii care se 

consideră 
dezavantajaţi de 

media generală la 
bacalaureat): 
MA = Mtest 

Mtest - Media 
obţinută la testul de 

Matematică. 
Clasificarea 

candidaţilor se face 
în ordinea strict 

Ingineria 
sistemelor 

de propulsie 
pentru 

autovehicul
e 

Constructii 
de 

autovehicul
e 

Inginerie 
mecanică 

Inginerie 
mecanică  

102 30 
Sisteme şi 

echipament
e termice  

Maşini şi 

http://www.mec.tuiasi.ro/ar.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ar.html
http://www.mec.tuiasi.ro/diverse/culegere_2014.pdf
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/ispa.html
http://www.mec.tuiasi.ro/im.html
http://www.mec.tuiasi.ro/im.html
http://www.mec.tuiasi.ro/set.html
http://www.mec.tuiasi.ro/set.html
http://www.mec.tuiasi.ro/set.html
http://www.mec.tuiasi.ro/maia.html
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instalaţii 
pentru 

agricultură 
şi industria 
alimentară  

descrescătoare a 
mediei de admitere 

(MA). 
 

Mecatronică 
şi Robotică 

Mecatronic
ă 

80 24 

Robotică 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.tuiasi.ro/mct.html
http://www.mec.tuiasi.ro/mct.html
http://www.mec.tuiasi.ro/rbt.html
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Telefon: 0232 232 337 

E-mail: decanat@mail.tuiasi.ro  

Web: www.mec.tuiasi.ro 

Adresa:  

Str. prof. dr. doc. Dimitrie Mangeron, Nr. 43, Iaşi, 

Cod Poştal 700050  

România  

 

 

 

 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ 
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DE CE FACULTATEA DE MECANICĂ? 
  

ANDREI DONȚU  

Facultatea de Mecanică | Student | 

Telefon: 0758 555 362 | 

E-mail: 

dontu.andrei.ionut@gmail.com | 

Motto:  „Fii motorul unei noi 

generații ” 

  

Facultatea de Mecanică a TUIASI este o facultate cu 

renume, atât pe plan național, cât și pe plan 

internațional. Renumele facultății a fost construit de 

profesori bine pregătiți și cu o experiență demnă de 

invidiat, dar și de studenții facultății, prin realizările 

lor. 

  

Eu sunt mândru că sunt student la Facultatea de 

Mecanică, fiind un proaspăt absolvent al specializării 

de Autovehicule Rutiere. După patru ani de studenție 

am învățat că facultatea este ultima treaptă în 

pregătirea unui om și probabil cea mai importantă, 

pentru că, așa cum te folosești de ea să-ți clădești 
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viitorul, așa îl vei avea. Astfel, în anii de studenție ai 

ocazia să socializezi cu fel și fel de oameni, ai ocazia 

să înveți ceva ce îți place și să primești îndrumarea 

corectă din partea profesorilor, ai ocazia să te implici 

în diverse activități studențești cu ajutorul ligilor 

studențești, în care orice idee de proiect poate avea un 

real succes; dacă este împărtășită cu ceilalți și 

dezvoltată, aceasta poate aduce respect pentru munca 

depusă, pentru colegii tăi și, nu în ultimul rând, 

pentru facultatea ta. Pentru orice muncă depusă ești 

răsplătit prin burse, tabere, recunoștință și renume. 

Oportunitățile pe care ți le oferă facultatea sunt 

tentante și foarte diverse.  

 Dacă vă întrebați de ce am ales această facultate să 

știți că motivul e simplu: este o facultate care are un 

domeniu larg de acoperire pe piața muncii, ingineria 

mecanică fiind omniprezentă. Dacă ți-ai dorit să 

meșterești la motoare sau să faci un roboțel pe care 

să-l controlezi, dacă te-ai întrebat care sunt 

circumstanțele producerii unui accident auto, dacă 

traficul rutier ți se pare aglomerat și vrei să faci ceva 

în privința asta, vino la Facultatea de Mecanică. 

 Ceea ce este important de ştiut, e că facultatea  vă 

învață să gândiți, să vedeți lucrurile din puncte de 
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vedere diferite și, odată cu formarea  acestei gândiri 

inginereşti, vor apărea şi diverse oportunități de 

angajare. 

 

Criterii de repartizare a candidaţilor pe locurile 

scoase la concurs 

 

În prima fază toţi candidaţii concurează pe locurile 

fără taxă, 292 locuri, din care 102 la domeniul 

Inginerie Mecanică, 80 la domeniul Mecatronică şi 

robotică, 110 la domeniul Ingineria autovehiculelor. 

 

În clasamentul întocmit în ordinea descrescătoare a 

mediilor sunt declaraţi admişi primii 102, primii 80 

respectiv primii 110 candidaţi (cu condiţia ca media 

de concurs să nu fie mai mică decât 5,00). 

Ei sunt repartizaţi pe domenii în funcţie de opţiune şi 

de poziţia în clasament. 

 La afişarea acestor prime rezultate ale concursului se 

stabileşte un termen până la care: 

 

a) candidaţii (admişi sau respinşi) care nu doresc să 

rămână la Facultatea de Mecanică se retrag din 

concurs; 
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b) candidaţii declaraţi admişi, dar care au depus 

actele originale de concurs la o altă facultate, trebuie 

să le aducă la Facultatea de Mecanică (în caz contrar 

sunt eliminaţi din concurs). 

 

După încheierea acestei perioade se întocmesc listele 

candidaţilor rămaşi la Facultatea de Mecanică, pe 

domenii şi se efectuează din nou repartizarea pe 

specializări a primilor 102, 80 respectiv 110 candidaţi 

din aceste liste; ei sunt declaraţi admişi pe locuri fără 

taxă. 

Ceilalţi candidaţi sunt declaraţi, în această fază, 

admişi cu taxă. Dacă au obţinut media de concurs de 

cel puțin 5,00 ei pot opta: 

 

- pentru a fi admişi pe locuri cu taxă, la domeniul 

dorit, în limita numărului total de locuri cu taxă pe 

domeniu; 

- pentru a fi admişi pe locuri fără taxă, la alt domeniu 

(dacă au rămas locuri neocupate de către candidaţii 

din cadrul acelui domeniu, după desfăşurarea tuturor 

fazelor concursului). 
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Se menţionează faptul că legislaţia actuală permite ca 

studenţii în regim cu taxă care obţin rezultate 

profesionale bune să fie trecuţi în regim subvenţionat 

pe locurile disponibile la începutul anului universitar 

următor. Aceste situaţii se analizează la sfârşitul 

fiecărui an universitar, iar schimbarea regimului este 

posibilă în orice an de studii şi se poate menţine până 

la încheierea studiilor. 

Conform legislaţiei în vigoare, în învăţământul 

universitar subvenţionat de la bugetul de stat nu este 

admisă depăşirea numărului de locuri aprobat. În 

eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu 

medii de concurs egale, pentru ocuparea 

ultimului/ultimelor locuri se apelează la criterii de 

departajare, în următoarea ordine de prioritate: 

 

- media la testul grilă; 

- media la disciplina de matematică la examenul de 

bacalaureat. 

 

Precizări privitoare la candidaţii care au absolvit o 

altă facultate (de stat sau particulară) în regim 

nesubvenţionat: 
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- aceşti candidaţi concurează pe locuri fără taxă şi 

sunt cuprinşi în procedura completă a concursului; 

- actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la 

cerere; 

- eventualele contestaţii se depun în termen de 24 de 

ore de la ora afişării rezultatelor; 

- modul de soluţionare a contestaţiilor se anunţă în cel 

mult 3 zile după încheierea termenului de depunere a 

cererii. 

 

 

Pentru olimpici 

Pot fi înscriși fără admitere absolvenții de liceu care 

au obținut următoarele distincții: 

 Premiile I, II, III la Olimpiade şi Concursuri 

Școlare Naționale și Internaționale din orice 

domeniu de studiu – conform legii. 

 

Taxă de înscriere 

 Taxă de înscriere 100 RON 
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Taxă de școlarizare pentru anul universitar 2016-

2017 

 2 500 lei taxa anuală în domeniul Ingineria 

Autovehiculelor; 

 2.200 lei taxa anuală în domeniul Ingineriei 

Mecanice şi Ingineriei Mecatronice şi 

Robotică. 
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ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 
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Liga Studenţilor Facultății de Mecanică a fost 

înfiinţată în anul 1993, având ca scop apărarea 

drepturilor studenţilor.  

Principalele obiective ale acestei organizaţii 

studenţeşti sunt: 

 de a milita, în cadrul legal adecvat, pentru 

respectarea drepturilor fundamentale ale 

studenţilor, pentru promovarea şi apărarea 

demnităţii studenţilor;   

 de a sprijini exercitarea autonomiei Facultăţii 

de Mecanică Iaşi; 

 de a facilita transmiterea iniţiativelor 

studenţeşti spre organismele de conducere ale 

Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din 

Iaşi, spre alte organizaţii şi instituţii. 

Activitățile organizate de L.S.M. pe parcursul anului 

universitar 2015 – 2016 au fost: 

1. Ziua drepturilor studentului- În cadrul acestui 

proiect, studenții depun, anonim, în urnele 
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amenajate din cadrul facultății, bilețele cu 

diferite probleme studențești din cadrul 

facultății sau legate de cămin. Această 

activitate se încheie cu o discuție liberă student-

conducere în cadrul căreia studenții primesc 

răspunsuri la problemele lor.  

2. Petrecerile organizate de L.S.M. în parteneriat 

cu Liga Studenților de la Chimie: Petrecerea 

bobocilor, Balul Bobocilor, precum și alte 

petreceri în temă cu diferite evenimente sau 

care au ca scop ajutarea unor persoane aflate în 

situații defavorizate. 

3. Petrecerea Tradiţională, la care se mai 

organizează şi un concurs de “grătare”, care are  

drept scop scoaterea studenţilor din rutina 

zilnică precum şi promovarea talentelor 

artistice ale acestora. Această petrecere este 

organizată pe spaţiul dintre căminele din 

Campusul Studențesc Tudor Vladimirescu, 

urmărindu-se reînvierea tradițiilor prin muzică 
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și dansuri populare, precum și prin diverse alte 

manifestări.  

4. Paint killer este un proiect marca L.S.M.,  

proiect la care participă studenţi echipaţi cu 

arme cu bile de vopsea. Acest proiect are ca 

scop scoaterea studentului din mediul virtual și 

aducerea lui în aer liber, într-o competiție 

studențească plină de adrenalină și distracție. 
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5. Colinda profesorilor- Cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, studenții Facultății de Mecanică 

organizează un eveniment în cadrul căruia iși 

colindă profesorii. 

6. Caravana F.M. - Caravana Facultaţii de Mecanică, 

are ca scop prezentarea ofertei educaţionale, 

promovarea Facultaţii de Mecanică, a organizației 

studențești şi a Universitaţii Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din Iași, de către echipe de studenți 

voluntari din cadrul Ligii Studenților de la 

Mecanică, la liceele din zona Moldovei și din 

Republica Moldova. 

7. Expo&Burn, este proiectul ce se află în sufletul 

oricărui LSM-ist. Acest proiect are un foarte mare 

impact la public deoarece se promovează driftul ca 

sport național, aducem maşini cu foarte mulţi cai 

putere și mii de pasionaţi auto-moto. Expo&Burn 

se organizează an de an în parcarea Centrului 

Comercial Felicia Iaşi şi adună din ce în ce mai 

mulţi spectatori. Evenimentul a ajuns la ediția a 
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VIII-a unde a strâns un număr de 17 000 de 

spectatori în decursul a două zile. 

 

8. LSM Drift Team - Suntem un grup de studenți ce 

urmează cursurile la Facultatea de Mecanică din 

cadrul Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" 

Iași și dorim să realizăm o mașină de drift, atât 

pentru a participa la expozițiile de tuning, cât și în 

competițiile naționale de drift. Acestă acțiune poate 

fi privită ca un proiect motivațional pentru viitorii 
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studenți crescând încrederea în sine, a actualilor 

studenți, viitori ingineri.  

 

Motto-ul oficial al echipei L.S.M Drift Team este : 

Keep Calm and Drive de-a Latu'. 
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 ÎNTREBĂRI  FRECVENTE 

 HARTA  

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
 

Ce candidați sunt scutiți (sau beneficiază de o 

reducere) de la taxa de înscriere? 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur 

domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), 

următoarele categorii de candidaţi: 

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în 

întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului 

didactic (de predare și auxiliar) în activitate, 

pensionat sau decedat; 

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în 

întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului 

nedidactic din Universitatea Tehnică „Gheorghe 

Asachi” Iaşi; 

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt 

copii orfani de ambii părinţi; 

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi 

din casele de copii sau din plasament familial; 

-    candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt 

copii ai eroilor martiri ai revoluţiei; 

-    candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, 

III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare 
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internaţionale recunoscute de MEN sau la alte 

concursuri recunoscute de către facultatea la care se 

înscriu. 

Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) 

cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru 

candidaţii care sunt salariaţi ai Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” Iaşi; 

 

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face 

numai pe baza actelor doveditoare prezentate de 

candidaţi comisiei de admitere pe facultate. 

  

Dacă mă înscriu la două facultăți trebuie să 

prezint două adeverințe medicale? 

Nu. La prima facultate se depune adeverința medicală 

în original, iar la a doua în copie xerox. 

 

Care este data până la care trebuie să depun actele 

în original? 

Aceste date se vor regăsi pe fișa de înscriere și pe 

site-ul facultății. 
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Care sunt avantajele de care se bucură olimpicii în 

cadrul procesului de admitere? 

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la 

concursuri internaţionale şi naţionale pot fi 

înmatriculaţi fără admitere. Olimpicii cu performanţe 

recunoscute la concursuri internaţionale (absolvenţi 

de liceu cu diplomă de bacalaureat) care au obţinut în 

perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele 

şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau 

sportive la nivel mondial, continental sau olimpic, pot 

urma două domenii din aceeaşi facultate sau din 

facultăţi şi instituţii diferite fără taxe de şcolarizare, 

conform art.2 din H.G. 1004/2002. De această 

prevedere se poate beneficia o singură dată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 

Facultăţile Universităţii sunt autorizate să stabilească 

(prin regulamentul propriu) şi alte concursuri 

(olimpiade) relevante şi categorii de premianţi luaţi în 

considerare la admitere. Premianţii de la aceste 

concursuri, care vor fi făcute publice prin 

Regulamentul Admiterii, pot fi admişi pe locuri 

bugetate, în limita cifrei de şcolarizare aprobate de 

M.E.C.ST. sau pe locuri cu taxă. 
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Care este vârsta maximă admisă pentru înscrierea 

la UTI? 

Nu există o limită superioară de vârstă pentru 

înscrierea la UTI. 

  

Dacă am intrat pe un loc cu taxă, pot trece mai 

târziu la buget? 

Da, este posibil ca după afişarea rezultatelor, unii 

candidaţi să îşi retragă dosarul şi un candidat admis 

iniţial în regim de taxă, poate trece la buget. 

 

În ce situații și cu ce condiții îmi va fi restituită 

taxa de înmatriculare? 

Taxa de înmatriculare nu se restituie. 

 

 

Dacă am dat bacalaureatul anul acesta, pot înlocui 

diploma cu o adeverință care să ateste că l-am 

luat? 

Dacă nu ți s-a eliberat diploma de bacalaureat, poți să 

atașezi la dosar o adeverință, urmând să aduci 

diploma în original când îți confirmi locul. 
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Câți ani studiez? 

Facultatea de Mecanică funcționează pe sistemul 

Bologna astfel studiile de licență durează 4 ani, cele 

de masterat 2 ani, iar cele de doctorat 3 ani. 

 

Cine mă va îndruma în perioada admiterii? 

În corpul principal al facultății vei fi întâmpinat de un 

punct de informare, unde comisia de admitere, 

împreună cu studenții voluntari, îți vor da informaţiile 

necesare procesului de admitere. Vei primi 

formularul de înscriere şi instrucţiuni privind modul 

de completare a acestuia.  

 

 

 

Pot depune dosarul în cadrul mai multor 

facultăţi? Cum voi completa dosarele în această 

situaţie? 

În cazul în care doreşti să te înscrii concomitent în 

cadrul a două sau mai multe facultăţi, vei depune 

dosarul cu actele în original la prima opţiune, urmând 

ca la înscrierea pentru celelalte domenii să depui 

actele necesare în copie (pentru alte facultăţi din 

TUIASI) şi în copie legalizată pentru ale instituţii, la 
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care se adaugă o adeverinţă eliberată de la facultatea 

la care ai depus actele în original. 

 

Cum trebuie completată fişa de înscriere? 

Unul dintre cele mai importante documente pe care le 

va conţine dosarul de admitere este formularul de 

înscriere, întrucât la stabilirea rezultatelor finale se 

vor lua în considerare opţiunile marcate de candidaţi 

pe acest formular. Prin urmare trebuie acordată o 

atenție deosebită completării specializărilor pentru 

care optaţi şi a mediei de admitere. 
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