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1. SCOP  
Scopul prezentei proceduri este de a descrie metodologia de organizare şi desfăşurare a 
admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru următoarele categorii: cetăţeni 
români, cetăţeni din statele membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene şi cetăţenii pe cont propriu valutar, care 
provin din ţările terţe UE. 

 
2. DOMENIU  DE  APLICARE 
Prezenta procedură se aplică în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru 
sesiunea de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 
2012/ 2013. 

 
3. DOCUMENTE  DE  REFERINŢĂ 

3.1. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea 
calităţii educaţiei 

3.2. Legea nr.1/ 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/ 2009 privind 
stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor 
care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic 
European şi din Confederaţia Elveţiană 

3.3. Legea educaţiei naţionale nr.1 /2011 
3.4. 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 

3.5. Hotărârea de Guvern nr. 681/ 2011 privind aprobarea Codului studiilor 
universitare de doctorat 

3.6. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4843/ 01.08.2006 privind domeniile 
pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de 
evaluare a instituţiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizării 
studiilor universitare de doctorat 

3.7. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3313/ 
23.02.2012 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 
2012/ 2013 

3.8. Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4970/ 
02.08.2012 privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii 
universitare de doctorat în anul universitar 2012/ 2013 

3.9. Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi, cod TUIASI.COD.01 

 
 



P  R  O  C  E  D  U  R  A  
DE ORGANIZARE SI DESFĂŞURARE A 

ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII 
UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ 
"GHEORGHE  ASACHI"  DIN  IAŞI 

 
CONSILIUL PENTRU STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT COD: TUIASI.POB.30 

Ediţia: 2 

Revizia: 0 

Aprobat  de  SENAT 
Data: 28.09.2012 

 

Pagina 4 din  11 
 

4. CRITERII GENERALE 
Art.1.  Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul III al studiilor universitare şi 
asigură aprofundarea în domeniul de doctorat precum şi dezvoltarea capacităţilor de 
cercetare ştiinţifică. 
Art.2.  (1) Admiterea la doctorat în cadrul Universităţii Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iaşi 
se organizează pentru domeniile aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, prezentate în Anexa TUIASI.POB.30-A1. 
(2) Studiile universitare de doctorat se organizează în forma de învăţământ cu frecvenţă.  
Studiile universitare de doctorat se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat, 
în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Cuantumul taxei de şcolarizare se 
stabileşte de către conducerea Şcolii Doctorale şi este aprobat de Senatul universităţii. 

(3) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de 
doctorat. Un al doilea program poate fi urmat doar în regim cu taxă. 
(4) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regulă, 3 ani şi poate fi 
prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului universităţii, la propunerea conducătorului de 
doctorat şi în limita fondurilor disponibile. 
Art.3.  (1) Granturile doctorale în vederea admiterii la studii univeristare de doctorat în 
anul univeristar 2012/ 2013 se alocă universităţii prin Ordin al Ministrului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului. Senatul universităţii, pe baza metodologiei proprii, alocă 
granturi doctorale domeniilor prioritare şi programelor de studii universitare de doctorat 
performante. 
(2) Numărul de locuri cu taxă pentru studiile universitare de doctorat se stabileşte de 
Senatul universităţii, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi 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.4.  (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida: 

• cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor 
universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.84/ 1995 sau absolvenţi cu 
diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform 
Legii nr.288/ 2004 sau absolvenţi ai studiilor efectuate în străinătate, echivalente celor 
menţionate anterior şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul MECTS; 

• 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. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de 
către direcţia de specialitate din cadrul MECTS, înainte de înscrierea candidaţilor la 
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la 
concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor. 
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• cetăţenii statelor terţe UE, doar pe locurile cu taxă, în aceleaşi condiţii de studii şi prin 
aceleaşi metode de selecţie prevăzute de prezenta procedură pentru cetăţenii români. 
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de 
către direcţia de specialitate din cadrul MECTS, înainte de înscrierea candidaţilor la 
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la 
concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor şi Scrisoarea de acceptare la studii 
eliberată de MECTS. Cuantumul taxelor de şcolarizare este aprobat de Senatul 
universităţii, în funcţie de cuantumul minim stabilit prin lege. 

(2) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitate de doctorat într-un domeniu 
specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă 
sau masterat. Cunoştinţele specifice domeniului de studii se verifică, în cadrul examenului 
de admitere, pe baza bibliografiei şi tematicii stabilite conform prezentei proceduri. 
(3) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat cu predare în limba română, 
cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba 
română, eliberat de către instituţii abilitate de MECTS (ex. centrele de an pregătitor). Sunt 
exceptate de la obligaţia de a prezenta certificatul de competenţă lingvistică persoanele 
care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând 
cel puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi într-o instituţie de învăţământ superior din 
sistemul naţional din România. 

Art.5.  (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a admiterii, se numeşte, 
prin decizie a Rectorului universităţii, Comisia de admitere pe universitate şi comisiile de 
admitere ale Şcolilor Doctorale.   
(2) Comisia de admitere pe universitate este constituită din trei persoane, astfel: Directorul 
Departamentului „Şcoli Doctorale” - preşedinte, Directorul Executiv al departamentului – 
membru şi secretarul Serviciului Doctorat – secretar. 
(3) La nivelul Şcolilor Doctorale, comisia de admitere este constituită din: Directorul Şcolii 
Doctorale - preşedinte, Directorul Executiv al Şcolii Doctorale - membru şi alţi trei 
conducători de doctorat din Şcoala Doctorală, din domenii diferite (dacă este cazul) - 
membri. 

Art.6.  Sediul comisiei de admitere pe universitate se stabileşte la Rectorat, Serviciul 
Doctorate,  str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 67, etaj 1, cam. B106. 

Art.7.  (1) Atribuţiile Comisiei de admitere pe universitate sunt: 

- organizează înscrierea candidaţilor, verifică dosarele de înscriere şi aprobă cererea 
de înscriere; 

- completează dosarele candidaţilor cu procesele verbale de la înscriere şi 
Programele de pregătire universitară avansată; 

- întocmeşte listele pentru Catedra de Limbi Străine cu toţi candidaţii înscrişi şi limba 
străină pentru care au optat să susţină testul; 

- transmite la facultăţi dosarele grupate pe comisii; 
- redistribuie locurile neocupate în funcţie de solicitări; 
- rezolvă eventualele contestaţii; 
- validează rezultatele admiterii; 
- după finalizarea concursului preia toate dosarele şi întocmeşte deciziile de 

înmatriculare. 
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(2) Atribuţiile Comisiei de admitere a Şcolii Doctorale sunt: 
- organizează colocviul de admitere; 
- completează procesului verbal de selecţie; 
- participă la rezolvarea eventualelor contestaţii care apar la nivel de Şcoală Doctorală; 
- transmite listele finale cu candidaţii declaraţi admişi către Comisia de admitere pe 
universitate; 
- transmite toate dosarele candidaţilor către Comisia de admitere pe universitate. 

 

Art.8.  Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de doctorat se organizează în 
luna septembrie 2012, astfel: 

- 6 – 21 septembrie 2012 - înscrierea candidaţilor; 
- 24 – 28 septembrie 2012 - susţinerea colocviului de admitere. 

Art.9.  Înscrierea candidaţilor se face la sediul Comisiei de admitere pe universitate. 
Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor completa o cerere de înscriere 
(formularul TUIASI.POB.30-F1) la care anexează, într-un dosar plic: 

- fişa de înscriere; se utilizează formularul TUIASI.POB.30-F2; 
- curriculum vitae, în format Europass; 
- memoriu de activitate ştiinţifică şi lista lucrărilor ştiinţifice elaborate sau publicate 

de candidat, dacă este cazul; 
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată; 
- diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, 

după caz, însoţită de anexele sale, în original sau copii legalizate, după caz; 
- diploma de master sau echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, 

după caz, însoţită de anexele sale, în original sau copii legalizate, după caz; 
- certificatul de naştere, în copie legalizată; 
- dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată 

(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.); 
- actul de identitate, în copie; 
- adeverinţă medicală tip. 

Art.10.  Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 
Elveţiene, candidaţii vor completa, la sediul Comisiei de admitere pe universitate, o cerere 
de înscriere (formularul TUIASI.POB.30-F1) la care anexează actele stipulate la art.9, cu 
menţiunile: 

- pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, diploma echivalentă cu 
diploma de masterat este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat 
în condiţiile art.4 (1) din prezenta procedură; 

- este obligatorie prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru limba 
română eliberat de instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului în condiţiile art.4 (3) din prezenta procedură, în copie legalizată. 

Art.11.  (1) Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot prezenta la 
înscriere, în locul atestatului de recunoaştere a studiilor, o adeverinţă de recunoaştere a 
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studiilor eliberată de Direcţia Generală Învăţământ Superior, Echivalarea şi Recunoaşterea 
Studiilor şi Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 
(2) În vederea eliberării adeverinţei de recunoaştere a studiilor, candidaţii vor completa un 
dosar separat cuprinzând următoarele acte: 

- cerere tip pentru recunoaşterea studiilor efectuate, în vederea admiterii la studii 
universitare de doctorat; 

- diploma de absolvire a studiilor liceale, care dă acces general şi necondiţionat la 
studii de învăţământ superior în ţara de provenienţă (copie legalizată); 

- diplomele de absolvire a studiilor universitare de licenţă şi de masterat (copii 
legalizate); 

- documentul personal de identificare - în copie: paşaport (copie legalizată după pag. 
1, 2, 3, 4) sau alt act de identitate; 

- dovada plăţii taxei de 50 lei în contul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cod fiscal 13729380, cont RO27TREZ7005003XXX000069 deschis Direcţia de 
Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 

Documentele emise în ţara de origine în alte limbi decât limba engleză şi franceză 
vor fi traduse în limba română. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de 
autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei 
privind Apostila de la Haga, iar pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Consulatul României din ţara emitentă. 

Dosarul va fi depus la Prorectoratul Strategii Universitare (camera B.102), în vederea 
transmiterii lor la Direcţia pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor (DERD) din 
Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului. Persoana din cadrul Prorectoratului 
Strategii, cu atribuţii în colectarea şi verificarea dosarului, va face toate demersurile 
necesare pentru înaintarea dosarelor la CNRED şi pentru primirea adeverinţelor de 
recunoaştere a studiilor. 

DERD emite Adeverinţa de recunoaştere a studiilor şi o transmite universităţii, 
aceasta completând dosarul depus de candidat la facultate. 
(3) Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta atestatul de 
recunoaştere a studiilor, în original sau, după caz, în copie legalizată, până la data de 15 
februarie 2013; în caz contrar, aceştia vor fi exmatriculaţi. 

Art.12.  Pentru înscrierea la concursul de admitere a cetăţenilor statelor terţe Uniunii 
Europene, candidaţii vor completa, la sediul Comisiei de admitere pe universitate, o cerere 
de înscriere (formularul TUIASI.POB.30-F1) la care anexează actele stipulate la art.9, cu 
menţiunile: 

- pentru cetăţenii statelor terţe Uniunii Europene, diploma echivalentă cu diploma 
de masterat este atestatul de recunoaştere a studiilor de nivel echivalent, eliberat în 
condiţiile art.4 (1) din prezenta procedură; 

- este obligatorie prezentarea Scrisorii de acceptare la studii, eliberată de MECTS; 
- este obligatorie prezentarea certificatului de competenţă lingvistică pentru limba 

română eliberat de instituţii abilitate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului în condiţiile art.4 (3) din prezenta procedură, în copie legalizată. 
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Art.13.  (1) Cu scopul obţinerii Scrisorii de acceptare la studii, candidaţii din state terţe UE 
vor întocmi un dosar care va conţine următoarele documente: 

- cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare, completată la toate rubricile, în două 
exemplare; se utilizează, după caz, formularul TUIASI.POB.30-F3 pentru limba 
engleză şi formularul TUIASI.POB.30-F4 pentru limba franceză; 

- diploma de bacalaureat, în copie şi traducere legalizată; 
- actul de studii care califică persoana în cauză pentru a accede în ciclul de studii 

universitare de doctorat (diploma de licenţă/ diploma de master, după caz, sau 
echivalentul acestora), în copie şi traducere legalizată; 

- foile matricole/ suplimentele la diplomă aferente studiilor efectuate, în copii şi 
traduceri legalizate; 

- certificatul de naştere, în copie şi traducere legalizată; 
- paşaportul, în copie; 
- certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională) care să ateste faptul 

că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori 
alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.  

Documentele emise în ţara de origine în alte limbi decât limba engleză şi franceză vor fi 
traduse în limba română. Diplomele trebuie să fie vizate cu Apostila de la Haga de 
autorităţile competente din ţările emitente pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei 
privind Apostila de la Haga, iar pentru celelelalte state diplomele vor fi supralegalizate de 
Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada/ Consulatul României din ţara emitentă. 

(2) Candidaţii vor transmite dosarele, direct, sau prin intermediul MECTS şi a misiunilor 
diplomatice,  la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Biroul pentru Studenţi 
Străini din cadrul Prorectoratului Strategie Universitară, str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron 
nr.67, cam. B102, cod 700050 Iaşi, România, până cel mai târziu la data de 22 august 
2012. 
(3) Comisia de admitere pe universitate analizează dosarul de candidatură şi se pronunţă 
asupra acceptării la studii a candidatului. 
(4) Persoana desemnată din cadrul Biroului pentru Studenţi Străini din cadrul 
Prorectoratului Strategii face toate demersurile pentru transmiterea dosarului candidatului, 
în copie, împreună cu acordul de principiu al universităţii, la MECTS, până la data de      
25 august 2012. MECTS – DGRIE eliberează Scrisorile de acceptare la studii în baza 
acceptului instituţiilor de învăţământ superior acreditate primitoare şi a analizării dosarului, 
până la data de 9 septembrie 2012. 

Art.14.  (1) Pentru toţi candidaţii, concursul de admitere constă în analiza dosarului de 
concurs şi a activităţii ştiinţifice a candidatului, în susţinerea unui test de competenţă 
lingvistică pentru o limbă străină de circulaţie internaţională şi în susţinerea unui colocviu, 
prin metoda interviului, cu subiecte din tematica şi bibliografia de concurs aprobate pentru 
fiecare Şcoală Doctorală de către conducerea Departamentului "Şcoli Doctorale". 
(2) Directorul Şcolii Doctorale va face publică tematica şi bibliografia de concurs, prin 
afişare la sediul Şcolii Doctorale, cel mai târziu până la data de 31 iulie 2012. 

Art.15.  (1) În cadrul concursului de admitere, comisia de admitere a Şcolii Doctorale 
apreciază cu note de la 1 la 10 nivelul de cunoaştere a tematicii anunţate public, pe baza 
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consultării bibliografiei menţionate, şi capacitatea candidatului de a-şi asuma iniţiative 
teoretice, experimentale şi metodologice.  
(2) Rezultatul concursului se consemnează într-un proces - verbal care, împreună cu 
dosarul cu acte al fiecărui candidat, se depune la Comisia de admitere pe universitate 
imediat după încheierea concursului. Se utilizează formularul TUIAIS.POB.30-F5. 

Art.16.  (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 pe universitate, care validează rezultatele. 
(2) 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. 
(3) Pe parcursul desfăşurării studiilor universitare de doctorat, persoana înmatriculată la 
programul de studii are calitatea de student – doctorand. Studenţii – doctoranzi sunt 
încadraţi de către universitate ca asistenţi de cercetare sau asistenţi univeristari, pe 
perioadă determinată. Pentru toţi studenţii - doctoranzi declaraţi admişi şi înmatriculaţi se 
vor întocmi şi semna Contracte de studii doctorale. 

Art.17.  (1) Universitatea percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, taxe de înscriere la concursul de admitere şi taxe de şcolarizare, conform 
Anexei TUIASI.POB.30-A2. 
(2) Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic în activitate.  
(3) Sunt scutiţi parţial (50%) de plata taxelor de înscriere angajaţii Universităţii Tehnice 
"Gheorghe Asachi" din Iaşi.  
(4) Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza 
actelor doveditoare prezentate de candidaţi.   

 

6. DISPOZIŢII FINALE 
Art.18.  (1) Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi nu are nici o obligaţie faţă 
de studenţii - doctoranzi cetăţeni pe cont propriu valutar care provin din ţările terţe UE 
referitoare la cazare, masă, oferte de locuri de muncă etc. Cazarea în campusul 
universităţii se face potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

 
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 
− verifică procedura din punct de vedere al sistemului calităţii; 
− avizează procedura; 
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− gestionează aprobarea, difuzarea, modificarea, reviziile procedurii; 
− auditează procesul şi procedura, în vederea identificării oportunităţilor de 

îmbunătăţire a calităţii; 
− elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii. 

  7.4. Consiliul de Administraţie 
− avizează procedura; 

 7.5. Responsabilul de proces – Departamentul "Şcoli Doctorale" 
− elaborează, modifică, retrage procedura. 
− monitorizează aplicarea procedurii. 

7.6. Directorii Şcolilor Doctorale 
− 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 
8.6. Dosarele studenţilor - doctoranzi 

 
9. ANEXE 
TUIASI.POB.30-A1 Domeniile de doctorat aprobate 

TUIASI.POB.30-A2 Taxele de înscriere la concursul de admitere şi taxele de şcolarizare 
 

 
10. FORMULARE 
TUIASI.POB.30-F1 - Cererea de înscriere la concursul de admitere 

TUIASI.POB.30-F2 - Fişa de înscriere la concursul de admitere 

TUIASI.POB.30-F3 - Cerere tipizată MECTS în limba engleză pentru emiterea Scrisorii 
de acceptare la studii a cetăţenilor din ţările terţe UE 

TUIASI.POB.30-F4 - Cerere tipizată MECTS în limba franceză pentru emiterea Scrisorii 
de acceptare la studii a cetăţenilor din ţările terţe UE 

TUIASI.POB.30-F5 - Proces verbal la concursul de admitere  
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LISTA DE DIFUZARE 
 
 

1. Rectorat 
2. Prorectoratul Didactic 
3. Prorectoratul Strategie Universitară 
4. Prorectoratul Ştiinţific 
5. Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară 
6. Prorectoratul Probleme Studenţeşti 
7. Prorectoratul pentru Informatizarea Universităţii 
8. Facultatea de Automatică şi Calculatoare  
9. Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
10. Facultatea de Construcţii şi Instalaţii 
11. Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
12. Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei 
13. Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată 
14. Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului 
15. Facultatea de Mecanică 
16. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 
17. Facultatea de Textile – Pielărie şi Management Industrial 
18. Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" 
19. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD 
20. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - CEAC 
21. Direcţia Generală Administrativă 

 
 
 
 


