Informații importante privind rezultatele la admitere
- sesiunea iulie 2022 Dragi candidați,
Confirmarea locului obținut la Facultatea de Mecanică presupune parcurgerea următoarelor etape:
-

candidații care au în fișa de înscriere și opțiuni de buget și au fost admiși la Facultatea de Mecanică
trebuie să aducă dosarul de concurs cu actele în original (diploma de bacalaureat în original) la sediul
Facultății de Mecanică; dacă dosarul cu actele în original este deja la Universitatea Tehnică
”Gheorghe Asachi”, la una dintre comisiile de admitere, atunci confirmarea presupune doar
selectarea/bifarea opțiunii pentru facultatea noastră pe platforma de admitere; chiar dacă dosarul
cu actele în original a fost depus la o altă facultate și sunteți admis la Mecanică, acesta nu trebuie
transferat de către dumneavoastră; la afișarea rezultatelor finale dosarul va ajunge la facultatea la
care confirmați locul obținut;

-

candidații care au în fișa de înscriere doar opțiuni pentru locurile cu taxă și au fost admiși la
Facultatea de Mecanică trebuie să aducă dosarul de concurs la comisia de admitere; confirmarea
presupune ulterior selectarea/bifarea opțiunii pentru facultatea noastră pe platforma de admitere;

-

candidaților care figurează acum ca ”rezervă” le recomandăm să urmărească platforma de
admitere, secțiunea rezultate, pentru că în etapa de confirmare (25-27 iulie 2022) se vor retrage
candidați care optează pentru alte facultăți sau universități; în consecință, poziția voastră în ierarhia
de concurs se va modifica, putând fi admiși la sfârșitul perioadei de confirmare.

IMPORTANT!
Confirmarea locului pe platformă nu se poate face decât pentru candidații care au dosarul de concurs
depus la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi”. Trebuie să respectați termenul limită precizat pe
platforma de admitere (27.07.2022 - 14:00), altfel veți fi eliminați din concurs.
Pentru confirmarea locului pe platforma de admitere trebuie parcurși următorii pași:
1. Vă autentificați pe platforma de admitere, utilizând butonul de ”Autentificare” (dreapta sus);

2. Autentificarea pe platformă se face cu adresa de email cu care v-ați înscris în concurs și parola pe
care v-ați ales-o atunci.

3. Intrați în modulul ”Starea dosarului” (dreapta sus)

4. Dacă ecranul afișat arată ca în imaginea de mai jos, atunci puteți interpreta informațiile în felul
următor:
- culoarea galbenă -> facultatea/domeniul unde ați fost admis;
- culoarea gri -> domeniul la care ați rămas în concurs și unde ați putea obține un loc în cazul retragerii
altor candidați.

5. Doar după depunerea dosarului de concurs la comisia de admitere, butonul ”Confirmă” va deveni
activ.
Dacă nu confirmați locul obținut până la termenul specificat pe email, veți pierde poziția
respectivă și veți rămâne în concurs doar pentru opțiunile superioare.
După utilizarea butonului ”Confirmă”, domeniul ales devine de culoare verde (Confirmat).

Programul de depunere a dosarelor de concurs la Facultatea de Mecanică:
Luni – Marți (25.07-27.07.2022)

interval orar: 9.00 – 14.00

În luna septembrie veți primi pe adresa de email cu care v-ati înscris în concurs informații importante
referitoare la cazarea în campusul studențesc. Va recomandăm să urmăriți și site-ul Facultății de
Mecanică pentru înscrierea pe platforma de cazare.

Tot în luna septembrie veți plăti și taxa de înmatriculare în valoare de 50 lei pe platforma de taxe a
universității (taxe.tuiasi.ro). Se va selecta la modulul Campus opțiunea „Didactic”.
Candidații admiși pe locurile cu taxă la finalul sesiunii de admitere 2022 vor plăti taxa de școlarizare în
perioada 24.09 - 10.10.2022.

Vă urăm mult succes!

