
în care: 

Ni, Ki   - notele şi creditele la disciplinele promovate în anul I şi II;  
  

113+Keduc.fizică.nepromovate - suma creditelor la toate disciplinele care figurează  

      în planul de învăţământ al anului I şi II, exclusiv Educația fizică promovate. 

 

 
 

 
 

PRECIZĂRI  PRIVIND  REPARTIZAREA  PE  SPECIALIZĂRI 
A STUDENŢILOR DIN ANUL II (2021/2022)  

 

1. Studenţii din anul II care au acumulat cel puţin 30 de credite la disciplinele 
impuse (DI) şi la cele opţionale (DO) din contractul de studii pe anul 2021-
2022, vor fi înmatriculaţi în anul univ. 2022/2023. 

2. În vederea repartizării pe specializări (în domeniul în care s-a făcut 
înmatricularea), studenţii din anul II de studii sunt rugaţi să îşi depună opţiunile la 
secretariatul facultăţii, până pe data de 1 iunie 2022, pentru specializările din 
domeniul în care au fost admiși în anul I de studiu: 

Pentru domeniul Ingineria autovehiculelor (IA): 
 Specializările  AR  (Autovehicule rutiere) 
                             ISPA (Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule) 
    CA (Construcţii de autovehicule) 
 

Pentru domeniul Inginerie mecanică (IM): 
 Specializările     SET  (Sisteme şi echipamente termice) 
                            MAIA (Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară) 
                             IM (Inginerie mecanică) 
 

Pentru domeniul de Mecatronică şi Robotică  (MR) 
 Specializările  MCT (Mecatronică) 
    ROB (Robotică) 

menţionându-le în ordinea preferinţei. 
 

3. Repartizarea pe specializări se face ţinând seama de rezultatele 

profesionale din anul I şi II de studiu, precum şi de opţiunea exprimată în 

scris. Rezultatele profesionale se evaluează prin calcularea unui punctaj 

stabilit conform relaţiei: 

P=∑Ni*Ki/113 

 

 
 

4. Studenţii care nu vor depune cererea de înscriere sau vor îndeplini condiţia 

de la pct.1 în urma susţinerii reexaminărilor, vor participa la a doua fază de 

repartizare pe specializări, care va avea loc după data de 15 septembrie 

2022.       

DECAN, 

Conf.dr.ing.Gelu IANUŞ 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI 

FACULTATEA DE MECANICĂ 



 

           ↓ 
 

 

 

 

 

 

           ↓ 
 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GHEORGHE.ASACHI” din IAŞI 

FACULTATEA  DE  MECANICĂ 
 

CERERE  DE  ÎNSCRIERE 

în vederea repartizării studenţilor pe specializări în anul III de studii, anul universitar (2022/2023) 

 
 

NUMELE ŞI  PRENUMELE ………………………………………grupa……….....…. 

TEL…..………...………................................ email ...................................................... 

Domeniul în care aţi fost înmatriculat…......……..……….. Completaţi cu specializările domeniului în care aţi fost  

                                                                                                                                                                  înmatriculat, în ordinea preferinţei (folosiţi iniţialele specializărilor) 

Pentru domeniul Ingineria autovehiculelor (IA): 
Specializările AR  (Autovehicule rutiere) 
                           ISPA (Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule) 
   CA (Construcţii de autovehicule) 

 

Pentru domeniul Inginerie mecanică (IM): 
Specializările  SET  (Sisteme şi echipamente termice) 
                            MAIA (Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară) 
                             IM (Inginerie mecanică) 

 

Pentru domeniul de Mecatronică şi Robotică  (MR) 
Specializările  MCT (Mecatronică) 
   ROB (Robotică) 

Data         Semnătura 

 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ „GHEORGHE.ASACHI” din IAŞI 

FACULTATEA  DE  MECANICĂ 
 

CERERE  DE  ÎNSCRIERE 

în vederea repartizării studenţilor pe specializări în anul III de studii (anul universitar 2022/2023) 

 
 

NUMELE ŞI  PRENUMELE ………………………………………grupa……….....…. 

TEL…..………...………................................ email ...................................................... 

Domeniul în care aţi fost înmatriculat…......……..……….. Completaţi cu specializările domeniului în care aţi fost  

                                                                                                                                                                  înmatriculat, în ordinea preferinţei (folosiţi iniţialele specializărilor) 

Pentru domeniul Ingineria autovehiculelor (IA): 
Specializările AR  (Autovehicule rutiere) 
                           ISPA (Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule) 
   CA (Construcţii de autovehicule) 

 

Pentru domeniul Inginerie mecanică (IM): 
Specializările  SET  (Sisteme şi echipamente termice) 
                            MAIA (Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară) 
                             IM (Inginerie mecanică) 

 

Pentru domeniul de Mecatronică şi Robotică  (MR) 
Specializările  MCT (Mecatronică) 
   ROB (Robotică) 

Data         Semnătura 

 


