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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 și de optiuni. 

După prezentarea primelor rezultate ale concursului rugăm candidatii să 
respecte următoarele precizări: 
 
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) sau prin 
email (decanat@tuiasi.ro și admitere.tehnic@tuiasi.ro)  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 perioada 31 iulie - 
2 august 2017, între orele 8.00-13.00. 
Această precizare se referă la candidații cu prima opțiune la Facultatea de 
MECANICĂ. Pentru ceilalți candidați înscriși la Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi”, confirmarea locului se face la facultatea la care și-au depus dosarul, indiferent 
de opțiunea la care au fost admiși sau prin email la adresa admitere.tehnic@tuiasi.ro. 
 
Pentru cazuri speciale, rugăm candidaţii să contacteze telefonic Secretariatul 
facultăţii în perioada precizată mai sus;  
 
b) candidatii care doresc să se retragă din concurs, sunt rugati insistent să 
anunţe telefonic la nr.tel.0232.232.337 sau 0741.130.041 și prin email (la adresa 
decanat@tuiasi.ro) şi să ridice dosarul de la secretariatul facultatii până la data 
de 1 august 2017, în intervalul orar 8-13. 
 

În urma retragerilor, se întocmeste o noua listă a repartizărilor pe domenii 
pentru candidatii admisi, în limita locurilor aprobate, urmând ca toti candidaţii 
rămaşi pe listă să urce în clasament. Listele reactualizate vor fi afişate pe site-
ul universității și al facultăţii la începutul lunii septembrie 2017. 

Pentru locurile rămase libere, se va organiza un nou concurs de admitere în 
perioada 11-15 septembrie 2017. 

La înmatriculare, în luna septembrie, toti candidatii admisi sunt obligați să 
aibă la dosar diploma de bacalaureat, în original şi copie şi să achite taxa 
de inmatriculare în valoare de 50 de lei. 
 

În perioada 3 august - 3 septembrie 2017 secretariatul facultătii va fi închis. 
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