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ANUNŢURI IMPORTANTE 
 

 

1.  
Candidaţii declaraţi ADMIŞI, dar care NU au depus diploma de bacalaureat, ÎN 
ORIGINAL, la dosarul de concurs, dacă doresc să păstreze locul obţinut trebuie să 
depună, OBLIGATORIU, actele în original la sediul comisiei de admitere pe facultate, 
etaj II, în perioada 29 august - 2 septembrie 2016, zilnic între orele 1000 – 
1400. În caz contrar, aceşti candidaţi vor fi declaraţi RESPINŞI. 
 

2.  
Rezultatul concursului, afişat la data de 30 iulie 2016, nu este cel definitiv, modifi-
cări ulterioare putând să survină din următoarele motive: 
 retragerea din concurs a unor candidaţi, declaraţi iniţial admişi; 
 nedepunerea actelor în original, de către candidaţii declaraţi admişi, până la data 

de 2 septembrie 2016. 
În aceste condiţii, rezultatul final al concursului sesiunea iulie, inclusiv repartizarea 
finală a candidaţilor pe domenii, vor fi afişate la data de 3 septembrie 2016. 
 
  



3.  
Candidaţii declaraţi admişi se vor înscrie în anul I de studii, la decanatul facultăţii, în 
săptămâna în care începe anul universitar (26 septembrie – 30 septembrie 2016). 
Taxa de înmatriculare este de 30 lei.  
 

4. 
Repartizare locurilor de cazare pentru studenţii din anul I va avea loc la data de 
22 septembrie 2016, în amfiteatrul E4 (sala E108) al Facultăţii de Inginerie 
Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, între orele 830 – 1630, strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor de admitere. După obţinerea repartiţiei, studenţii se 
cazează în căminele campusului universitar „Tudor Vladimirescu”. Informații 
suplimentare - http://www.ee.tuiasi.ro/studenti/campus-studentesc/ 
 

5.  
Candidaţii care doresc să-şi retragă dosarul de concurs, îl pot obţine, numai în 

baza actului de identitate al candidatului, de la sediul comisiei de admitere pe 
facultate, etaj II, în perioada 29 august - 2 septembrie 2016 sau de la secretariatul 
facultăţii, începând cu data de 5 septembrie 2016. 
 

6.  
În perioada 1 august - 28 august 2016,  NU SE ELIBEREAZĂ DOSARE şi NU SE 

PRIMESC ACTE. 
 
           Preşedintele comisiei de admitere,  
                     Prof.univ.dr.ing. Marinel Temneanu 
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