
U.A.U.I.M. 
ADMITERE  Sesiunea IULIE 2020

ANUNŢ IMPORTANT

Depunerea contestațiilor (toate specializările)
se va putea face on-line pe adresa registratura@uauim.ro, 

până pe 18 iulie 2020, orele 14.00.

Rector,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

mailto:registratura@uauim.ro


U.A.U.I.M. 
ADMITERE  Sesiunea IULIE 2020

ANUNŢ IMPORTANT
Program de studii Arhitectură în limba română

În conformitate cu Art.12 alin.5 din Metodologia de organizare a admiterii, candidaţii 
declaraţi "RESPINŞI" în sesiunea iulie 2020 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu 

media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict 
descrescătoare a mediilor, au următoarele posibilități:

- Pot ocupa locurile la Programul de studii Arhitectură în lb. română, în situația 
neocupării locurilor prin înscriere a candidaților declarați admiși;

- Pot ocupa locuri la alte programe de studii în funcție de opțiunile exprimate la 
înscriere, în limita locurilor neocupate de către candidații declarați admiși și a 

numărului de locuri rămase disponibile.
Candidații declarați respinși la prima opțiune și care nu și-au exprimat alte opțiuni 
privind alte programe de studii, pot depune o cerere de redistribuire, cu precizarea 
programului de studii vizat prin redistribuire, în ziua de  LUNI 20 iulie 2020, între 

orele 09.00-14.00.pe adresa registratura@uauim.ro, 

Rector,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

mailto:registratura@uauim.ro


U.A.U.I.M. 
ADMITERE  Sesiunea IULIE 2020

ANUNŢ IMPORTANT
Program de studii Arhitectură de Interior

În conformitate cu Art.12 alin.5 din Metodologia de organizare a admiterii, candidaţii 
declaraţi "RESPINŞI" în sesiunea iulie 2020 cu medie (punctaj) mai mare sau egală cu 

media (punctajul) minimă admisibilă (6,00), considerând lista în ordinea strict 
descrescătoare a mediilor, au următoarele posibilități:

- Pot ocupa locurile la Programul de studii Arhitectură de Interior, în situația neocupării 
locurilor prin înscriere a candidaților declarați admiși;

- Pot ocupa locuri la alte programe de studii în funcție de opțiunile exprimate la 
înscriere, în limita locurilor neocupate de către candidații declarați admiși și a 

numărului de locuri rămase disponibile.
Candidații declarați respinși la prima opțiune și care nu și-au exprimat alte opțiuni 
privind alte programe de studii, pot depune o cerere de redistribuire, cu precizarea 
programului de studii vizat prin redistribuire, în ziua de  LUNI 20 iulie 2020, între 

orele 09.00-14.00.pe adresa registratura@uauim.ro, 

Rector,
Prof.dr.arh. Marian Moiceanu

mailto:registratura@uauim.ro

