
ANUNȚ IMPORTANT 
în atenția studenților din anii I și II studii universitare de licență și I-studii universitare de 

master privind desfășurarea activității didactice în anul universitar 2020/2021, în contextul 
pandemiei COVID-19 

1. Sunt invitați la:
- deschiderea festivă a anului universitar la nivel de universitate care va avea loc  joi, 1 
octombrie, de la ora 11, in parcul amenajat din spatele caminelor T 9 si T10, din 
campusul “Tudor Vladimirescu”. Studenții sunt rugați să poarte mască și să respecte 
restrictiile sanitare impuse de situatia pandemică.
- DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021 la FACULTATEA DE MECANICĂ 
din data de 1 octombrie ora 13.00, se va desfășura online. Participarea la eveniment se 
face prin accesarea linkului meet.google.com/awy-rigk-vta începând cu ora 12.50.

2. Studenții sunt rugați că consulte orarul semestrului I pe site-ul facultății

(https://mec.tuiasi.ro/studenti/orar/) sau la avizierul facultății (etajul I)

3. Studenții sunt rugați să urmărească emailul personal unde vor primi instrucțiunile pentru

activarea emailului institutional pe care vor lucra în continuare la activitățile on-line.

4. Activitatea anului I se va derula la facultate numai pentru laboratoare, iar cursurile și

seminariile in regim online, accesarea făcându-se doar cu adresa instituionala a

studentului. (Fiecare student va primi de pe platforma  https://sso.tuiasi.ro/auth/ o adresa

de email institutionala in formatul prenume1-prenume2.nume@student.tuiasi.ro cu

parola: primele 3 litere din primul prenume, ultimele 6 cifre din CNP, ultimele 3 litere din

nume) .  Adresele vor deveni valide după data de 5.10.2020. Fiecare student va primi

invitații de participare la activitățile on-line pe mailul-ul institutional.

5. Studenții din anul I pot solicita îndrumare de la studenții desemnați de Liga Studenților

Facultății de Mecanica – LSM pentru fiecare grupă:

Nr.grupei Numele studentului desemnat Adresa de email

8101 Andriș David-Petrișor david-petrisor.andris@student.tuiasi.ro 

8102 Funduianu  Theodor-Dragoș theodor-dragos.funduianu@student.tuiasi.ro 

8103 Pușcuță  Codrin codrin.puscuta@student.tuiasi.ro 

8104 Hobjilă  George george.hobjila@student.tuiasi.ro 

8105 Siminicianu  Ștefănel stefanel.siminicianu@student.tuiasi.ro 

8106 Zaharia Vlad-Iulian vlad-iulian.zaharia@student.tuiasi.ro 

8107 Tcaciuc Florin florin.tcaciuc@student.tuiasi.ro 

8108 Drochioi  Marian marian.drochioi@student.tuiasi.ro 

8109 Giurgică Daniel daniel.giurgica@student.tuiasi.ro 

8110 Grigoraș Ioana-Ramona ioana-ramona.grigoras@student.tuiasi.ro 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 
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De asemenea, studenții pot obține îndrumare și de la cadrele didactice tutori: 

Nr. 

grupei 

Numela cadrului didactic tutore Adresa de email 

8101 prof.dr.Adrian Sandovici valerica-adrian.sandovici@academic.tuiasi.ro 

8102 Ș.l.dr.ing.Vlad Carlescu   vlad.carlescu@academic.tuiasi.ro 

8103 as.drd.ing.Lupescu Ștefan stefan-constantin.lupescu@academic.tuiasi.ro 

8104 Ș.l.dr.ing.Bogdan Istrate  bogdan.istrate@academic.tuiasi.ro 

8105 as.drd.ing.Popescu Andrei andrei.popescu@academic.tuiasi.ro 

8106 lector dr.Romaniuc Simona simona-luiza.romaniuc@academic.tuiasi.ro 

8107 prof.dr.ing.Bogdan Horbaniuc bogdan.horbaniuc@academic.tuiasi.ro 

8108 sl.dr.ing.Ana Tufescu  ana.tufescu@academic.tuiasi.ro 

8109 conf.dr.ing.Liviu Prună liviu.pruna@academic.tuiasi.ro 

8110 as.dr.ing.Lupu Ana-Georgiana ana-georgiana.lupu@academic.tuiasi.ro 

 

6. În săptămânile 5-16 octombrie se vor semna contractele de studii cu universitatea și se va 

achita cu cardul taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei la departamentul administrativ al 

facultății (etajul II), în intervalul orar 9-14 conform programării. Formularele de contact se vor 

găsi la departamentul administrativ sau pe site-ul facultății ( 

(https://mec.tuiasi.ro/studenti/informatii-utile/ ). 

Programarea grupelor pentru achitarea taxelor de înmatriculare și a predării contractelor 

de studii: 

Nr. grupei Data programată 

8101 5.09.2020 

8102 6.09.2020 

8103 7.09.2020 

8104 8.09.2020 

8105 9.09.2020 

8106 12.09.2020 

8107 13.09.2020 

8108 14.09.2020 

8109 15.09.2020 

8110 16.09.2020 

7. Studenții în regim cu taxă vor achita cu cardul taxa de școlarizare (2200lei pentru 

domeniul de Inginerie mecanică și 2500lei pentru domeniul de Ingineria autovehiculelor) 

la departamentul administrativ al facultatii (etajul II). Se recomandă achitarea integrală a 

taxei de școlarizare sau în 2 tranșe, dacă nu este posibil. Pentru situații speciale, vă 

rugăm să vă adresați la secretariatul facultății. 

8. Repartizarea studenților pe grupe (Gruparul) se va regăsi pe site-ul facultății 

(https://mec.tuiasi.ro/studenti/informatii-utile/ ) 

DECAN, 

Conf.dr.ing.Gelu IANUȘ 
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