
INFORMAȚII UTILE 

 

1. Absolvenților oricărui domeniu de studii din Facultatea de Mecanică, li se eliberează o DIPLOMĂ de INGINER, cu 

care absolvenul are posibilitatea angajării în orice societate ca și INGINER. Diferența dintre domenii este dată de 

specializare, care este un detaliu ce trebuie confirmat de cunoștințele și abilitățile dobândite.  

 

2. Un candidat cu media 𝟖𝟓𝟎, care completează minim 4 opțiuni (domenii), are șanse mari să fie declarat admis din 

prima rundă, chiar dacă nu este admis la prima lui opțiune. Dacă va confirma va ajunge sigur la opțiunea 

dorită ulterior, fără a mai trebui să facă nimic; 

 

3. Un candidat cu media 𝟕𝟓𝟎, care completează toate opțiunile (domeniile) în regim fără taxă, are șanse să fie 

declarat admis din prima rundă, chiar dacă nu este admis la prima lui opțiune. Media îi garantează admiterea doar 

dacă așteaptă rundele următoare de confirmări. Așteptarea poate fi evitată dacă, după toate opțiunile fără taxă, 

completeză,cel puțin o opțiune cu taxă, confirmă opțiunea cu taxă și așteaptă rezultatele finale. Media îi va 

permite să ocupe un loc fără taxă; 

 

4.  Un candidat cu media 𝟔𝟎𝟎, nu are șanse să fie declarat admis din prima rundă, chiar dacă completează toate 

opțiunile (domeniile) în regim fără taxă. Media nu îi poate garanta admiterea chiar dacă așteaptă rundele 

următoare de confirmări. Soluția este să treacă, după toate opțiunile fără taxă,și câteva opțiuni cu taxă, să 

confirme, și să aștepte rezultatele finale. Există șanse mari să prindă un loc la buget. 



 

5. Confirmarea pentru o altă opțiune decât cea dorită, asigură doar rămânerea în concurs a candidatului și nu 

înseamnă că cel în cauză va fi admis acolo unde a confirmat. Domeniul la care va fi admis un candidat este 

strict legat de medie și de ordinea opțiunilor completate inițial; 

 

6. Dacă un candidat completează la opțiuni doar un domeniu la fără taxă, urmat de același domeniu cu taxă, 

apoi și alte domenii fără taxă, acestea domenii nu mai pot fi luate în considerare. Candidatul poate fi în situațiile: 

 

a. – admis de la început la prima opțiune fără taxă, (dacă media este suficient de mare); 

b. – admis la opțiunea cu taxă, caz în care dacă va confirma ar putea să ajungă la fără taxă, după următoarele 

runde de confirmări; 

c. – admis la opțiunea cu taxă dar media nu-i permite să ocupe un loc fără taxă la acel domeniu,candidatul nu mai 

poate ocupa un loc bugetat la celelalte domenii, chiar dacă media pe care o are i-ar permite accesul la fără taxă. 

 

 

 

ATENȚIE! 

Afirmațiile de mai sus au fost acoperite de realitățile din ultimii 3 ani. Nimeni nu poate garanta 100% că situația 

din acest an va fi identică! 


