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1. SCOP  

Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii 
la studiile universitare de doctorat pentru următoarele categorii: cetătenii români, cetăţenii din 
statele membre UE şi cetăţenii pe cont propriu valutar, care provin din ţările terţe UE. 

 
2. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură se aplică în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 
admiterea în ciclul III de studii universitare de doctorat. 

 
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

1. Legea Educaţiei Nationale nr. 1/2011 (cu modificările şi completările ulterioare) 
2. Hotărârea de Guvern nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a 
standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române 
de Asigurare a Calităţii în învăţământul superior (cu modificările şi completările ulterioare 
3. Hotărârea de Guvern nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat privind organizarea şi 
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat (cu modificările şi completările ulterioare) 
4. Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" 
din Iaşi; 
5. Metodologia de primire la studii şi şcolarizarea cetăţenilor straini din state terţe UE în 
învăţământul de stat şi particular acreditate din România  
6. Metodologia privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul în Republica Moldova, 
Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România. 
7. Ordinului Ministrului nr. 595/ 06.08.2015. 
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4. CRITERII GENERALE 

Art. 1. (1) Admiterea la doctorat în cadrul Universităţii Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi se 
organizează pentru domeniile aprobate să funcţioneze potrivit Ordinului Ministrului nr. 595/ 
06.08.2015. Pentru toate domeniile de doctorat acreditate în conformitate cu ordinul Ministrului 
Educaţie Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se alocă anual un număr de locuri aprobate de Consiliului 
de administraţie sau Senatul universităţii. 

(2) Studiile universitare de doctorat se pot organiza în forma de învăţământ cu frecvenţă . 
Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza şi la forma de învăţământ cu frecvenţă 
redusă. Doctoratul cu frecvenţă se poate organiza în regim de finanţare de la bugetul de stat sau alte 
forme de finanţare şi în regim cu taxă. Cuantumul taxei de şcolarizare se stabileşte de către 
Conducerea Şcolii Doctorale şi este aprobat de Senatul universităţii. 

(3) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de regulă 3 ani şi poate fi 
întreruptă / prelungită până la 2 ani conform prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 şi a 
Hotărârii de Guvern 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat iar pentru elaborarea şi 
susţinerea tezei de doctorat se poate solicita o perioadă de graţie conform Legii 49/2013. 
 

Art. 2. (1) Locurile finanţate de la bugetul de stat se alocă universităţii prin Ordinul al Ministrului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Consiliu de Administraţie decide repartizarea cifrelor de 
şcolarizare pe Şcoli Doctorale şi programe de studii universitare de doctorat, în limita strictă a cifrelor 
de şcolarizare repartizate universităţii. 

(2) Numărul de locuri cu taxă pentru studiile universitare de doctorat se stabileşte de 
Senatul universităţii, în concordanţă cu capacitatea maximă de şcolarizare stabilită de Agenţia 
Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cu cerinţele pieţei forţei de muncă, cu 
planul strategic şi operaţional de dezvoltare instituţională, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor 
privind asigurarea calităţii procesului de învăţământ prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
5. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 

Art. 3. Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul III al studiilor universitare după cele de 
licenţă și master şi asigură aprofundarea cunoștinţelor de specialitate precum şi dezvoltarea 
capacităţilor de cercetare ştiinţifică. 

 

Art. 4. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează în septembrie, 
după calendarul propus de fiecare Şcoală Doctorală şi aprobat de Consiliul de administraţie. 

 

Art. 5. (1) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu 
specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau 
masterat dacă se asiugură un caracter interdisciplinar corent. Cunoştinţele specifice domeniului de 
studii se verifica pe baza bibliografiei cuprinzând lucrări de specialitate anunţate din timp de către 
facultăţi 

(2) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat se pot înscrie următoarele 
categorii de candidaţi: 
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- cetăţeni români cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, inclusiv conform art. 153 alin. 

(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 din ţară şi din străinătate; 
- cetăţenii români de pretutindeni (menţionaţi în Metodologia privind şcolarizarea românilor 

de pretutindeni, cu domiciliul în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în 
învăţământul superior de stat și particular din România); 

 - cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  
Fiecare candidat are obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a 
studiilor. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către 
direcţia Direcţia Generală Învăţământ Şuperior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor 
din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice . 

- cetăţenii pe cont propriu valutar, care provin din ţările terţe UE înscrişi la studii în România 
fără concurs de admitere, pe baza actelor de studii, prin suplimentarea cifrei de şcolarizare aprobată 
pentru cetăţenii români. 

 

Art. 6. (1) Pentru organizarea si desfăşurarea în bune condiţii a admiterii, se constituie Comisia 
de admitere pe universitate. Comisia de admitere este alcătuită din 3 persoane şi anume: un 
preşedinte, care este Directorului C.S.U.D., un membru din Consiliul C.S.U.D. şi secretarul Serviciului 
Doctorat. 

(2) La nivelul Şcolilor Doctorale, comisia de admitere este formată din: Directorul Școlii 
Doctorale şi minim 3 conducători de doctorat din Şcoala Doctorală, din domenii diferite (dacă este 
cazul). Comisia este prezidată de Directorul Școlii Doctorale. 

 

Art. 7. Atribuţiile comisiilor de admitere la nivelul C.S.U.D. şi al Şcolilor Doctorale (SD) sunt: 
- organizează înscrierea candidaţilor, verifica dosarele de înscriere (C.S.U.D.); 
- completează dosarele candidaţilor cu procesele verbale de la înscriere şi Programele de 
pregătire universitară avansată (C.S.U.D.); 
- întocmeşte listele pentru Catedra de Limbi Moderne cu toţi candidaţii înscrişi şi limba 
străină pentru care au optat să susţină testul (C.S.U.D.); 
- transmite la facultăţi dosarele grupate pe comisii (C.S.U.D.); 
- verifică existenţa adeverinţei / certificatului de compeneţă lingvistică (SD); 
- organizează colocviul (SD); 
- completează procesului verbal de selecţie (SD); 
- redistribuie locurile neocupate în funcţie de solicitări (C.S.U.D.); 
- rezolvă eventualele contestaţii care apar la nivel de Şcoală Doctorală (C.S.U.D. şi SD); 
- după finalizarea concursului preia toate dosarele şi întocmeşte deciziile de înmatriculare 
(C.S.U.D.); 

 

Art.8. La finalul fiecărei sesiuni de admitere, Directorii Şcolilor Doctorale transmit listele finale cu 
candidaţii declaraţi admişi. 

 

Art. 9. Un candidat român declarat admis poate urma un singur program de studii de doctorat pe 
loc finanţat de la bugetul de stat. Un al doilea program poate fi urmat doar în regim cu taxă. 
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Art. 10. Desfăşurarea concursului de admitere se efectuează conform metodei de selecţie 
propusă de fiecare Şcoală Doctorală. 

 

Art. 11. (1) Candidaţii români și cei din alte state membre UE, pentru înscrierea la concursul de 
admitere la doctorat, vor prezenta la Rectorat, Serviciul Doctorat (C.S.U.D.), un dosar cu următoarele 
documente: 

- Cerere de înscriere, cu precizarea tipului de doctorat, a domeniului, a formei de învăţământ, a 
conducătorului de doctorat , a limbii străine în care doreşte să susţină testul, precum şi instituţia de 
învăţământ superior şi specializarea absolvită (conform modelului din Anexa 1). Cererea se 
înregistrează la registratura universităţii; 

- Copii legalizate şi traduse (pentru cetăţenii din alte state membre UE), după următoarele 
acte: certificatul de naştere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul) sau de schimbare eventuală a 
numelui, diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, diploma de învăţământ superior (sau 
echivalentă) însoţită de foaia matricolă. Candidaţii pentru forma cu frecvenţă cu bursă și cu 
frecvenţă redusă, fără bursă, vor depune în original diploma de licenţă cu foaia matricolă și diploma 
de master cu foaia matricolă (sau adeverinţa de absolvent) în locul copiilor legalizate. 

- CV-ul în format EUROPASS, memoriu de activitate ştiinţifică şi lista lucrărilor ştiinţifice 
elaborate sau publicate de candidat; 

- Fişa de înscriere (după modelul din Anexa 2) care cuprinde datele necesare pentru evidenţa 
candidaţilor; 

- Chitanţa de plată a taxei de concurs (echivalentul în lei a 20 euro la cursul zilei). Angajaţii 
universităţii vor achita echivalentul în lei a 10 euro şi vor prezenta adeverinţă de salariat.  
 

(2) Candidaţii din state terţe UE - vor fi admiși la studiile universitare de doctorat în condiţiile 
stabilite prin Metodologia de primire la studii şi şcolarizarea cetăţenilor straini din state terţe UE în 
învăţământul de stat şi particular acreditate din România revizuită anual de către minister. Cetăţenii 
străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, prezentând un certificat de 
competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de către Ministerul 
Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

 

(3) Candidaţii români de pretutindeni - vor fi admiși la studiile universitare de doctorat în 
condiţiile stabilite prin Metodologia privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul în 
Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și 
particular din România și în conformitate cu criteriile aprobate de Consiliul de administraţie și 
Senatul universităţii.  
 

Art. 12. Concursul de admitere se desfăşoară sub formă de colocviu pe baza unei tematici şi a 
unei bibliografii anunţate de fiecare facultate, şi a unui examen de competenţă lingvistica pentru o 
limbă de circulaţie internaţională care se susţine la Centrul de Limbi Moderne Aplicate a universităţii. 
Cuantumul taxei pentru examenul de competenţă lingvistică se stabileşte de către Centrul de Limbi 
Moderne Aplicate și poate fi modificat anual. 
 

Art. 13 La concursul de admitere se apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere a 
problematicii specialităţii pe baza consultării literaturii respective şi capacitatea candidatului de a-şi 
asuma iniţiative teoretice, experimentale şi metodologice. Nota minimă de promovare a colocviului 
de admitere este 8 (opt). 
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Art. 14. Rezultatul concursului se consemnează, pentru fiecare candidat, într-un proces verbal 
(după modelul din ANEXA 3) care, împreună cu dosarul cu acte al fiecărui candidat se depune la 
C.S.U.D. imediat după încheierea concursului. 

 

Art. 15 (1) Admiterea la doctorat se face în ordinea mediei obţinute de către candidaţi la 
concursul de admitere, în limita locurilor scoase la concurs, dar cu media de cel puţin 8, prin 
hotărârea Comisiei de admitere;  

(2) Validarea şi înmatricularea candidaţilor admişi se face prin Decizia Rectorului începând cu 
prima zi a anului universitar, dacă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nu intervine 
cu alte precizări. 
 (3) Pentru toţi doctoranzii declaraţi admişi şi înmatriculaţi se vor întocmi Contracte de studii 
doctorale. 
 (4) Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat forma cu 
frecvenţă, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxa, indiferent 
de forma de învăţământ. 
 (5) Contestaţiile referitoare la rezultatul concursului de admitere se depun la Şcoala Doctorală 
în maxim 24 ore de la afişarea listei cu candidaţii declaraţi admiși.  
 

Art. 16. În cererea de înscriere candidaţii vor menţiona opţiunile lor privind forma de învăţământ 
(cu frecvenţă), tipul finanţării (de la buget sau cu taxă), domeniul şi conducătorul de doctorat. 
 

Art. 17. Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în baza rezultatelor concursului de admitere 
în anul I , Programul de studii universitare avansate, pe domenii, începând cu prima zi a anului 
universitar, prin decizia Rectorului universităţii.  

 

Art. 18. Pentru fiecare candidat declarat admis și înmatriculat, universitatea va colecta datele 
cuprinse în anexa nr. 2 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3331/ 
04.03.2009, modificat și completat prin Ordinul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4651/ 
30.07.2009, art.1. 

 

Art. 19. Taxele de şcolaritate sunt fixate astfel: 

 pentru cetăţenii români şi cetăţenii din state membre UE, sunt propuse anual de Şcolile 
Dcotorale; 

 pentru cetăţenii pe cont propriu valutar care provin din ţările terţe UE, taxele de 
şcolaritate sunt fixate de către MENCŞ . 
 

Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din ţările terţe UE este prevăzut în 
Ordonanţa Guvernului nr.22/29.08.2009, aprobată prin Legea nr. 1/2010 și pot fi modificate în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
6. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 20. (1) Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi nu are nici o obligaţie faţă de 
doctoranzii cetăţeni pe cont propriu valutar care provin din ţările terţe UE referitoare la cazare,  
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masă, oferte de locuri de muncă etc. Cazarea în campusul universităţii se face potrivit 

reglementărilor legale în vigoare. 
(2) Orice modificare a prezentei proceduri se aprobă de către Senatul Universităţii “Gheorghe 

Asachi” din Iaşi şi intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobată. 

 
7. RESPONSABILITĂŢI 

7.1. Senatul universităţii 

 aprobă procedura. 

7.2. Rectorul universităţii 

 impune aplicarea procedurii; 

 alocă resurse pentru desfăşurarea procesului şi aplicarea procedurii. 

7.3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

 avizează procedura; 

 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 

7.4. Consiliul Academic 

 verifică procedura. 

7.5. Responsabilul de proces – Directorul CSUD 

 elaborează, modifică, retrage procedura. 

 monitorizează aplicarea procedurii. 

7.6. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

 verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 

 gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 

 auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 
îmbunătăţire a calităţii. 

7.7. Responsabilii cu evaluarea şi asigurarea calităţii 

 aplică şi respectă procedura; 

 difuzează procedura în cadrul compartimentului; 

 organizează grupuri de lucru pentru discutarea şi aplicarea procedurii. 

 
8.  ÎNREGISTRĂRI 

8.1 Indicatorul aprobărilor şi al reviziilor 
8.2 Lista de difuzare 
8.3 Decizia Rectorului privind numirea comisiilor de admitere 
8.4 Listele candidaţilor înscrişi la concursul de admitere 
8.5 Deciziile Rectorului privind înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi 
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9. ANEXE 

ANEXA 1 - Cererea de înscriere; 
ANEXA 2 - Fisa de înscriere; 
ANEXA 3 - Proces verbal la concursul de admitere. 

 
LISTA DE DIFUZARE 

1. Senat 
2. Rectorat 
3. Departamentul pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (DEAC) 
4. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 
5. Prorectoratul Didactic şi Asigurarea Calităţii 
6. Prorectoratul Managementul Resurselor 
7. Prorectoratul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 
8. Prorectoratul Relaţii Internaţionale 
9. Prorectoratul Relaţia cu Studenţii 
10. Prorectoratul Informatizare şi Comunicaţii Digitale 
11. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
12. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
13. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
14. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
15. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
16. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
17. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
18. Facultatea de Mecanică 
19. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
20. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
21. Direcţia Generală - Administrativă 
22. Direcţia Economică 
23. Direcţia Resurse Umane 
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ANEXA NR. 1 

Nr. de înregistrare la registratura TUIASI 

 

 

DOMNULE RECTOR, 

 

  Subsemnatul (a) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

absolvent (ă) al instituţiei de învăţământ _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Facultatea de _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

domeniul _______________________________________________________________________________,  

programul de studii ________________________________________________________________________ 

promoţia ______________ , va rog sa binevoiţi a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în 

sesiunea ______________________________________________________________________________ ,  

pentru domeniul __________________________________________________________________________ 

conducător de doctorat ___________________________________________________________________ , 

limba străină echivalată / pentru test _________________________________________________________ , 

forma la doctorat: 

1. cu frecvenţă cu bursă - BUGET 

2. cu frecvenţă redusă şi fără bursă - BUGET 

3. cu frecvenţă cu TAXĂ  

  Anexez, actele menţionate în Procedura de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de 

studii universitare de doctorat . 

 

 

Data ______________________    Semnătura ________________ 

 

 

Domnului Rector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
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 ANEXA NR. 2 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN  IAŞI 
 
 

FIŞA   DE   ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere - sesiunea _________________________________ 

 
 

1. Școala doctorală a Facultăţii de ___________________________________________________________ 

2. Domeniul _____________________________________________________________________________ 

3. Forma de doctorat ______________________________________________________________________ 

 

 
Date solicitate conform Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art. 201 

 

 Secţiunea 1.1 
Date personale ale candidatului 1 cu cetăţenie română/ străină 

1 
Numele de familie la naştere  
(din certificatul de naştere)  

2 
Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere etc.)  

3 Prenumele  
4 Iniţialele tatălui/ mamei 2  
5 CNP 3  
6 Data naşterii Anul Luna Ziua 

7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/  
Tara 4 Localitatea 

8 Sexul F      M  
9 Starea civilă 5 Căsătorit(ă)   Necăsătorit(ă)    Divorţat(ă)   Văduv(ă)  

10 
Starea socială 6 
specială 

Orfan de un părinte      sau de ambii părinţi    

Provenit din case de copii   Provenit din familie monoparentală  

11 Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în România/ în străinătate  

Alte cetăţenii  
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul  

12 Etnia 7  

13 Domiciliul stabil 

Ţara: Judeţul 8/ (Tara 9): 
Localitatea:  
Adresă (stradă, număr, 
bloc, scară, etaj, 
apartament, sector) 10 
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14 
Actul de identitate / 
Documentul de călătorie 11 

Seria: Numărul: 
Eliberat de: Data eliberării: 
Perioada de valabilitate  

15 
Alte date personale ale 
candidatului 

Telefon,  

 
Adresă de e-mail 

 

16 
Candidat care se încadrează în 
categoria persoanelor cu 
dizabilităţi 

Se bifează numai de 
persoanele aflate în această 
situaţie, pe bază de 
documente 

 

 Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului 12 (absolvent de liceu) 

1 
Studiile preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit  
Ţara: Localitatea: 

Judeţul: 
lFiliera 
Profilu 
Specializarea 

Durata studiilor: Anul absolvirii: 
Forma de învăţământ  
(Zi / Seral / FR / ID)  

2 
Datele de identificare ale 
diplomei 

Tipul (diploma de 
bacalaureat sau echivalentă) 

 

Seria  
Numărul  
Emisă de  
Anul emiterii  
Numărul foii matricole care 
însoţeşte actul de studii 

 

3 

Alte observaţii (pentru cazurile 
în care candidatul a absolvit 
studii anterioare în 
străinătate) 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate 
(DGRIE - acorduri bilaterale / DGISERSD-
MECTS) 

 

Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare 
(eliberat de DGRIE / DERD) 13  

 Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului 14 (absolvent de ciclu de 
învăţământ universitar 

1 
Studiile universitare 
absolvite 

Ţara: Localitatea: 
Judeţul:  
Denumirea instituţiei: 
Facultatea: 
Domeniul/ Profilul: 
Programul de studii/ Specializarea: 

Titlul obţinut: Forma de învăţământ (zi/ FR/ ID/ seral) 

Forma de finantare a studiilor (buget/ taxă): 
Nr. de semestre finanţate de la buget: 
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Durata studiilor (ani): Anul absolvirii: 

2 
Datele de 
identificare ale 
actului de studii 

Tipul – denumirea (diplomă/ diplomă 
de licenţă/ echivalentă)  

Seria  
Numărul  
Emis de:  

Anul emiterii:  
Numărul suplimentului la diplomă/ foii matricole care 
însoţeşte actul de studii  

3 

Alte observaţii 
(pentru cazurile în 
care candidatul a 
absolvit studii în 
străinătate) 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIE 
- acorduri bilaterale / DGISERSD-MECTS)  

Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare (eliberat 
de DGRIE / DERD) 15  

 
1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monparentală) 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
8 Numai pentru candidaţii români. 
9  Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/ SEE sau paşaport pentru stduenţii străini cu altă 
cetăţenie decât UE/ SSE). 
12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/ echivalarea studiilor 
anterioare (document eliberat de DERD), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
15 Idem 13. 
 
 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi este înregistrată ca operator de date personale având numărul 10463, scopul tuturor 
operaţiunilor de date personale fiind prestări de servicii ale universităţii pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. 

Prin transmiterea voluntară de către dumneavoastră a oricăror date personale sau informaţii, vă exprimaţi consimţământul pentru ca aceste date 
să fie colectate, înregistrate, stocate, prelucrate în bazele de date ale universităţii, precum şi transferate către organizaţiile faţă de care universitatea are 
obligaţii legale. 

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi respectă toate obligaţiile legale care îi revin în legătură cu prelucrarea de date personale. Ca 
urmare, universitatea respectă toate drepturile care sunt prevăzute în favoarea persoanelor vizate de prelucrările de date personale de către Legea nr. 
677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 
completările ulterioare şi anume: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de 
a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. În legătură cu exercitarea de către dumneavoastră a acestor drepturi, vă puteţi 
adresa Rectoratului universităţii la sediul său, str. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 67, 700 050 Iaşi.  

 

 

DECLARAŢIE – Declar pe propria răspundere că nu am mai beneficiat de finanţare de la bugetul de stat 

pentru studiile universitare de doctorat. 
 
Numărul chitanţei de plată a taxei de înscriere şi data: _____________________________ 
 

Data:     Semnătura candidatului,    Verificat, 
 

 

___________________         _________________________ 
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ANEXA NR. 3 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
Şcoala Doctorală a Facultăţii de ______________________________________________________________ 
 
                 Se aprobă, 

                       Rector, 
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi _______________ 

 Subsemnatul ...…….............……....….............................................................................................……….. preşedinte 

şi…………….....................................................................................................................................................……………….…........ 

in calitate de membri ai comisiei pentru admitere la doctorat din sesiunea ……....................…..……..........…………. 

domeniul…..………….................................................……........................………………............…………..…...……..…….....… 

am constatat următoarele: 

 Pentru domeniul menţionat mai sus s-a înscris candidatul: ......................................................................... 

..............................................…………...care a obţinut / nu a obţinut certificatul de competenta lingvistică. 

In urma susţinerii probelor de specialitate comisia hotărăşte notele acordate de membrii comisiei 

pentru candidat. 

 

Numele si prenumele Calitatea Numele candidatului 
Nota * 

Semnătura 

 Preşedinte (Director Şcoală 
Doctorală) 

   

 Membru    

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 Membru   

 
 Se declară reuşit / nereuşit candidatul ....................................................................................................... 

cu media……....….............……la forma de doctorat:         □  cu frecvenţă cu bursă - BUGET 

                           □  cu frecvenţă redusă şi fără bursă - BUGET 

                           □  cu frecvenţă cu TAXĂ 

 
PREŞEDINTE, 

             ……..……………………………….   

se acordă note de la 1 la 10 


