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METODA  DE  SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE A CANDIDAŢILOR CU ACEEAŞI MEDIE 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea 
Domeniul de licenţă 
cf. H.G. 692/2018 

Metoda de selecţie 

1.  
Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

Ingineria sistemelor 

Test grilă 

din programa matematică M_mate_info 

MA = 0.8 NTG + 0.2 MBac 

unde: 

NTG = Nota la testul grilă 

MBac= media la examenul de 

bacalaureat 

 

Obs.: Nota la testul grilă trebuie să fie mai 

mare sau egală cu 5. 

Calculatoare şi 

tehnologia 

informaţiei 

2.  
Facultatea de 

Arhitectură "G.M. 
Cantacuzino" 

Arhitectură 

CONCURS 

Disciplina de concurs: 

Desen tehnic şi liber 

MA = 0,8 MD + 0,2 MBac 

unde: 
MD = media la disciplina de concurs de 
Desen tehnic şi liber 
MBac = media examenului de 
bacalaureat 

3.  
Facultatea de 

Inginerie Chimică şi 
Protecţia Mediului 

Inginerie chimică 

Concurs de dosare 
 

MA = MBac 
 
unde:  
 
MBac=media examenului de bacalaureat 
 

Ingineria mediului 

Inginerie şi 
management 

4. 3
. 

Facultatea de 
Construcţii şi Instalaţii 

Inginerie civilă 

Ingineria instalaţiilor 

5. 4

. 

Facultatea de 
Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 

Inginerie mecanică 

Inginerie industrială 

Inginerie şi 

management 

6. 5

. 

Facultatea de 
Electronică  

Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

Inginerie electronică, 

telecomunicaţii şi 

tehnologii 

informaţionale 

7. 6
. 

Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 

Inginerie electrică 

Inginerie energetică 

Inginerie şi 
management 

8. 7 Facultatea de Inginerie civilă 
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. Hidrotehnică, Geodezie şi 
Ingineria Mediului 

Inginerie geodezică 

Ingineria mediului 

9. 8

. 
Facultatea de 

Mecanică 

Ingineria 

autovehiculelor 

Inginerie mecanică 

Mecatronică şi 

robotică 

10. 9

. 

Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 

Ingineria materialelor 

Inginerie mecanică 

11. 1

0

. 

Facultatea de 
Textile – Pielărie şi 

Management Industrial 

Inginerie industrială 

Inginerie chimică 

Inginerie şi 
management 

 

 
Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: 

 
Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare 

1. Nota la testul grilă 
2. Nota la proba scrisă la una din disciplinele Matematică/ Informatică/ 

Fizică la examenul de bacalaureat* 
3. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă) 

Facultatea de Arhitectură "G.M. 
Cantacuzino" 

Media la proba de concurs (Desen tehnic şi desen liber) 

Celelalte facultăţi 1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă) 
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă) 
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă) 

*Candidaţii care nu au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică, vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu. 
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Nr. 
crt. 

Facultatea Condiţii speciale de admitere  

1.  
Automatică şi 
Calculatoare 

Admişi fără concurs: 
- candidaţii care au obţinut premiul I la Secţiunea „Junior Dev” din cadrul 
Concursului „IT Marathon”, organizat în cadrul Facultății de Automatică și 
Calculatoare din Iași; 
- candidaţii care, în clasele IX -  XII (în perioada 2016 – 2019), au luat 
premiile 1, 2, 3, menţiune sau medalie de aur, argint sau bronz la etapa 
națională a olimpiadelor agreate de Ministerul Educației Naționale sau 
olimpiade nationale din alte state:  
- Informatică 
- Tehnologia informaţiei 
- Matematică  
- Fizică 
- candidații care, în clasele IX-XII (în perioada 2016 – 2019), au luat premiul 
I la etapa județeană a olimpiadelor naționale agreate de Ministerul Educației 
Naționale (Informatică, Tehnologia Informației, Matematică, Fizică); 
- premianţii olimpiadelor internaţionale. 

2.  

Inginerie 
Chimică şi 
Protecţia 
Mediului 

Scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii care au depus actele în 
original şi:  
- Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul ”Cristofor Simionescu”; 
- Au obţinut premiu sau menţiune la Concursul ”High School Science 

Project”. 
 
Admişi fără concurs : 
- premianţii olimpiadelor naţionale de Chimie, Fizică, Matematică, 
Informatică, Stiinţele Pământului, Biologie, Geografie, Economie; 
- premianţii olimpiadelor internaţionale. 

3.  
Construcţii şi 
Instalaţii 

Admişi fără concurs, cu bonificaţie de 2 puncte la media de admitere - 
premianţi (în perioada studiilor liceale) ai olimpiadelor naţionale de 
Matematică, Ştiinţe, Tehnologii şi/sau alte concursuri naţionale în domeniul 
Construcţii, Instalaţii şi Lucrări publice; 
Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale. 

4.  

Construcţii de 
Maşini şi 
Management 
Industrial 

Sunt admişi: 
a) fără concurs: 
- candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii la 
fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare şi/sau la alte concursuri 
naţionale, inclusiv la Concursul de Matematică Aplicată „Adolf 
Haimovici”; 
b) cu bonificaţie de 2 puncte la media finală - candidaţii care au 

obţinut premii sau menţiuni la fazele judeţene ale Concursului naţional de 
matematică „Adolf Haimovici” sau la Concursul de creativitate mecanică 
„Dumitru Mangeron”, organizate de ISJ Iaşi şi Facultatea de Construcţii de 
Maşini şi Management Industrial; 

c) Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale. 

5.  Electronică, 
Telecomunicaţii 
şi Tehnologia 
Informaţiei 

Sunt admişi: 
a) fără concurs: 
- premianţi la concursuri/ olimpiade naţionale la una din disciplinele: 
Matematică, Fizică sau Informatică, precum şi la profilul Tehnic – 
Electric, la una din calificările: Tehnician electronist sau Tehnician de 
telecomunicaţii; 
b) cu bonificaţie de 1 punct la media finală - candidaţii care au fost 
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distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale 
Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la 
oricare dintre secţiunile concursului; 

c) Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale. 

6.  

Inginerie 
Electrică, 
Energetică şi 
Informatică 
Aplicată 

Admişi fără concurs: 
- Candidații care au obținut distincții (premii, mențiuni) la olimpiade și/sau 

concursuri naționale la una din disciplinele Matematică, Fizică, Informatică 
sau la discipline din aria curriculară ”Tehnologii”, la profilul Tehnic – Electric, 
la una din calificările: Tehnician în instalații electrice/ electromecanic/ 
electrotehnist/ în automatizări/ operator tehnică de calcul/ electronist; 

- Candidații care au fost premiați la Concursul de Creativitate în Fizică și 
Tehnologii ”Stefan Procopiu”, la oricare dintre secțiunile concursului ; 

- premianţii olimpiadelor internaţionale. 

7.  

Hidrotehnică, 
Geodezie şi 
Ingineria 
Mediului 

Admişi fără concurs - premianţii la olimpiade naţionale:  
- Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie 

geodezică 
- Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului 

Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale. 

8.  Mecanică 

Admişi fără concurs: 
- candidaţii care au obţinut distincţii (premii, menţiuni) la olimpiade sau alte 
concursuri naţionale de Matematică, Informatică, Fizică, Mecanică, 
Rezistenţa materialelor, Mecatronică; 
- premianţi la Concursul de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan 
Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului; 
- premianţii olimpiadelor internaţionale. 

9.  
Ştiinţa şi 
Ingineria 
Materialelor 

Admişi fără concurs : 
- candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, 
menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale ; 
- premianţii olimpiadelor internaţionale. 

10.  
Textile-Pielărie 
şi Management 
Industrial 

Admişi fără concurs: 
- candidaţii care, pe parcursul studiilor liceale, au obţinut distincţii (premii, 
menţiuni) la olimpiade sau alte concursuri naţionale ; 
- Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale. 

11.  
Arhitectură 
“G.M. 
Cantacuzino” 

Admişi fără concurs, fără taxă de înscriere - candidaţii care, pe parcursul 
studiilor liceale, au obţinut distincţii (premiul I, II, III) la olimpiade/ concursuri 
naţionale de profil, agreate de Ministerul Educației Naționale sau 
internaţionale în domeniul Arhitectură; 
Admişi fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale 
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UNIVERSITATEA  TEHNICĂ "GHEORGHE  ASACHI"  DIN  IAŞI 
CERERE   DE   ÎNSCRIERE 

la concursul  de  admitere  2019 sesiunea  iulie / septembrie 
 
 

1. Nume (cf. certificat naştere)___________________________________________________  

Prenume                              ___________________________________________________ 

2. Opţiuni înscriere: (se completează opţiunile pe domenii şi forme de finanţare (buget / taxă) cu 1, 2, 3 

ş.a.m.d. în ordinea preferinţelor; celulele necompletate se marchează cu ----). Se semnează la sfârşitul 

tabelului pentru asumarea opţiunilor. 

 Facultatea Domeniul 
Opţiunea 

Buget Taxă 

1.  
Facultatea de 
Arhitectură 
“G.M. Cantacuzino” 

Arhitectură 
  

2.  
Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare  

Calculatoare şi tehnologia informaţiei   

Ingineria sistemelor 
(Automatică şi Informatică Aplicată) 

  

3.  
Facultatea de Inginerie 
Chimică şi Protecţia 
Mediului 

Ingineria mediului    

Inginerie chimică   

Inginerie şi management   

4.  
Facultatea de 
Construcţii şi Instalaţii 

Ingineria instalaţiilor   

Inginerie civilă   

Inginerie civilă (Civil Engineering - program în 
limba engleză) 

  

5.  
Facultatea de 
Construcţii de Maşini şi 
Management Industrial 

Inginerie industrială   

Inginerie mecanică   

Inginerie şi management   

6.  

Facultatea de 
Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale 

  

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale (Telecommunication Systems and 
Technologies - program în limba engleză) 

  

7.  
Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată 

Inginerie electrică   

Inginerie energetică   

Inginerie şi management   

8.  
Facultatea de 
Hidrotehnică, Geodezie 
şi Ingineria Mediului 

Ingineria mediului   

Inginerie civilă   

Inginerie geodezică   

9.  Facultatea de Mecanică 

Ingineria autovehiculelor   

Inginerie mecanică   

Mecatronică şi robotică   

10.  
Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor 

Ingineria materialelor   

Inginerie industrială   

Inginerie mecanică   

11.  
Facultatea de Textile – 
Pielărie şi Management 
Industrial 

Inginerie chimică   

Design industrial (Industrial Design - program în 
limba engleză) 

  

Inginerie industrială   

Inginerie şi management   

Observaţie: Candidaţii care optează pentru domenii din cadrul facultăţilor de Arhitectură “G.M. Cantacuzino”, respectiv 

Automatică şi Calculatoare vor putea considera opţiunile respective doar ca prime preferinţe în fişa de înscriere. 

 

                      Semnătura candidatului ______________________________ 
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Doresc să urmez Modulul psihopedagogic pentru a putea profesa în învăţământ 
Detalii pe www.dppd.tuiasi.ro, rubrica Admitere 

Da Nu 

 

Solicit cazare în căminele universităţii în condiţiile Procedurii privind cazarea 
studenţilor  

Da Nu 

 

3. Media la examenul de bacalaureat: _______ 

 

4. Notele obţinute la examenul de bacalaureat: 

Disciplina Nota 

Limba română (proba scrisă) 
 

Disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)* 

................................................................................ 

 

Disciplina la alegere (proba scrisă)* 

................................................................................ 

 

*Se completează de către candidat numele disciplinei 

 

5. Date despre premii/ distincţii obţinute la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursurile/ 

olimpiadele organizate de universitate: 

 

 

6. Date despre cei care: 

a) nu au mai fost studenţi  Declaraţie: _________________________________________________ 

__________________________________________________Semnătura______________________ 

b) au absolvit altă facultate: Universitatea şi facultatea: ____________________________________ 

Anul începerii ______Anul absolvirii: ___ Anul susţinerii examenului de finalizare a studiilor_____ 

Studii de lungă durată     licenţă     nr. de semestre finanţate de la buget    taxă     ‘ titlul obţinut 

_________ 

c) sunt sau au fost studenţi: Universitatea şi facultatea: _____________________________________ 

_________________________________________________ anii universitari ___________________ 

nr. de semestre finanţate de la buget:____ taxă ____ situaţia şcolară actuală (exmatriculat, student etc) 

____________________ 

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

 Secţiunea 1.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/ străină 

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

   

http://www.dppd.tuiasi.ro/
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2.  
Numele de familie actual (după 
căsătorie, înfiere etc.) 

   

3.  Prenumele    

4.  
Iniţialele tatălui/ 
mamei2    CNP3 candidat  

5.  Data naşterii   Anul Luna Ziua 

6.  Locul naşterii Ţara de origine 
Judeţul/ 
Tara4 

Localitatea 

7.  Sexul  F          M     . 

8.  Starea civilă5 :  Căsătorit(ă)     .   Necăsătorit(ă)            . Divorţat(ă)      / Văduv(ă)              . 

9.  Starea socială6 specială 
 Orfan de un părinte     sau de ambii părinţi    . 

 Provenit din case de copii    .  Provenit din familie monoparentală     . 

10.  Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în 
România/ în străinătate 

  

Alte cetăţenii   

Cetăţenie anterioară, 
dacă este cazul 

  

11.  Etnia7    

12.  Domiciliul stabil 

Ţara:  Judeţul8/ (Tara9): 

Localitatea:  

Adresă (stradă, număr, bloc, 
scară, etaj, apartament, 
sector)10 

  
  

13.  
Actul de identitate / 
Documentul de călătorie11 

Seria:  Numărul: 

Eliberat de:  Data eliberării: 

Perioada de valabilitate  

14.  
Alte date personale ale 
candidatului 

Telefon:  Adresa de e-mail: 

15.  
Candidat care se 
încadrează în categoria 
persoanelor cu dizabilităţi 

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

 
 

  Secţiunea I.2.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 

1 
Studiile preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit   

Ţara:  Localitatea: 

Judeţul: 
Filiera: 
Profilul : 
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   
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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 
(DGRIAE - acorduri bilaterale/ CNRED/ Direcţia 
cetăţeni străini din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale) 

  

Nr. / Serie act de recunoaştere/ echivalare (eliberat 
de DGRIAE / CNRED)13 

 

  
Secţiunea I.2.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14 (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: 

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 
(DGRIAE - acorduri bilaterale/ CNRED/ Direcţia 
cetăţeni străini din cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale) 

  

Nr. / Serie act de recunoaştere/ echivalare (eliberat 
de DGRIAE / CNRED)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. 

 
Subsemnatul _______________________________________ declar că voi respecta termenele impuse prin 
Calendarul concursului de admitere, cu privire la depunerea actelor în original. 
 

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. 
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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 
Regulamentul (UE) 216/679 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.  
 

Numărul chitanţei de plată a taxei de înscriere şi data: _____________________________ 

 

Data:    Semnătura candidatului,     Verificat, 
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UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
GHEORGHE ASACHI TECHNICAL UNIVERSITY OF IAŞI 

 
CERERE   DE   ÎNSCRIERE* 

la concursul  de  admitere  2019 sesiunea  iulie / septembrie 

Studii Licență, Programe de studiu cu predare în limba engleză 

APPLICATION FORM* 
to apply for admission in the July / September 2019 session 

English-taught bachelor’s studies 
 

* Applicable for candidates from the European Union, the European Economic Area and the 
Swiss Confederation 

 
Nume (conform certificat de naștere) _________________________________________________ 
Family name (from the birth certificate) 
Prenume _______________________________________________________________________ 
First name 

Opțiunea / Option 

1. Facultatea și programul de studiu       
     Faculty and study programme 

Buget 
state 
funded 
student 

Taxă  
Tuition 
fee-paying 
student 

Faculty of Civil Engineering and Building Services 
Study Programme: Civil Engineering 

  

Faculty of Textiles Leather and Industrial Management 
Study programme: Industrial Design 

  

Faculty of Electronics, Telecommunication and Information Technology 
Study programme: Telecommunication Systems and Technologies 

  

Candidatul va completa opțiunile cu cifre de la 1 la 6, în ordinea preferinţei (1 – programul de studiu pentru 
care există cel mai crescut interes, 6 – programul de studiu pentru care există cel mai scăzut interes) 
Celulele necompletate se marchează cu ------. 

The candidate will fill in the cells with digits from 1 to no more than 6, in his / her preference order (1 – the 
greatest interest, 6- the lowest interest). The blank cells will be marked with ----. 

 

Doresc să urmez Modulul psihopedagogic pentru a putea profesa în 
învățământ. 
I’m interested in the Psycho-pedagogical Module, allowing me to teach in the 
future. 
 

Da 
Yes 

Nu 
No 

 

Solicit cazare în căminele Universității în condițiile Procedurii privind cazarea 
studenților. 
I request accommodation in the University dorms under the Procedure for 
student accommodation. 

Da 
Yes 

Nu 
No 

 
2. Media la bacaulareat sau echivalent: ___________  
      Average grade at the baccalaureate exam or equivalent: ________  
 
3. Date despre cei care / Information about applicants who: 

a) Nu au mai fost studenţi / Have never been university students   Declaraţie / Declaration: 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________Signature _______________________ 

b) Au absolvit altă facultate / Have graduated another faculty: Universitatea şi facultatea / 

University and faculty: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Anul începerii/Starting year __________ Anul absolvirii/Year of graduation ___________  
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Anul susținerii examenului de finalizare a studiilor / Year of graduation exam _________  

Studii de lungă durată/Long duration studies            licenţă / bachelor studies                       

număr de semestre finanțate de la buget / number of state funded semesters     cu taxă / tuition 

fee-paying       academic title __________________ .     

c) Sunt sau au fost studenţi / Are University students or have been University students: 

Universitatea şi facultatea / University and faculty:_____________________________ 

____________________ anii universitari / academic years ______________ număr de semestre 

finanțate de la buget / number of state funded semesters ______________ taxă / tuition fee paying 

___________ situația școlară actuală (exmatriculat, student etc) / current academic status (expelled, 

university student, etc) __________________________________ 

 
Date solicitate conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 art. 201  
Required data according to the Romanian Law of National Education no. 1/ 2011 art. 201 
 

 Secţiunea I.1  
Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină 
Section I.1  
Personal data of the Romanian/foreign candidate1 

1.  Numele de familie la naştere 
(din certificatul de naştere) 
Family name at birth (from the 
birth certificate) 

 

2.  Numele de familie actual  
(după căsătorie, înfiere etc.) 
Family name at present 
(after marriage, adoption, etc.) 

 

3.  Prenumele 
First name 

 

4.  Iniţialele tatălui / mamei 
Father’s / mother’s initials 

 

5.  CNP2 

Personal identification number2 
 

6.  Data naşterii 
Date of birth 

Anul 
Year 

Luna 
Month 

Ziua 
Day 

7.  Locul naşterii 
Place of birth 

Ţara de origine 
Country of origin 

Judeţul 
County 

Localitatea 
City / Town / 
Village 

8.  Sexul  
Sex 

F       M   

9.  Starea civilă3 : 
Civil status3: 
 

Căsătorit(ă)   

 Married 
 

Necăsătorit(ă)   

 Single 
 

Divorţat(ă)  
Divorced      
 

Văduv(ă)  

Widow(er)    
 

10.  Starea socială 
specială 
Special social status 

Orfan de un părinte                       sau de ambii părinţi  

Orphan of one parent                     or bereaved of parents  

Provenit din case de copii  

 

Came from orphan asylum 

Provenit din familie monoparentală  

Came from single parent family 
 

11.  Cetăţenia 
Citizenship 

Română 
Romanian 
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Alte cetăţenii 
Other citizenships 

 

Cetăţenie anterioară, dacă 
este cazul 
Previous citizenship, if 
applicable 

 

12.  Etnia4 / Ethnicity4  

13.  Domiciliul stabil 
Permanent 
residence 

Ţara: 
Country: 

 

Judeţul : 
County: 

 

Localitatea:  
City / Town / Village: 

 

Adresă (stradă, număr, 
bloc, scară, etaj, 
apartament, sector)5 
Complete address5 

 

14.  Actul de identitate / 
Documentul de 
călătorie6 

Identity card / travel 
document6 

Seria: 
Series: 

Numărul: 
Number: 

Eliberat de: 
Issued by: 

Data eliberării: 
Date of issue: 

Perioada de valabilitate 
Valid through (from - until) 

 

15.  Alte date personale  
Other personal data 

Telefon / Telephone 
 
 

E-mail 

16.  Candidat care se 
încadrează în 
categoria 
persoanelor cu 
dizabilităţi 
Candidate from the 
category of persons 
with disabilities                

Se bifează numai de persoanele aflate în 
această situaţie, pe bază de documente 
To be checked off only by those in this 
situation, based on relevant documents 
 

 

 Secţiunea I.2.a 
Date privind pregătirea anterioară a candidatului7 (absolvent de liceu) 
Section I.2.a 
Data about the candidate’s academic background7(graduated secondary school) 

1.  Studiile 
preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 
 

Information about 
the graduated 
secondary school 
studies or equivalent 
to the secondary 
school level 

Instituţia unde a absolvit 
Name of the institution where he/she 
graduated 

 

Ţara: 
Country: 

Localitatea: 
City / Town / Village: 
 

Judeţul: 
County: 

Profilul/Domeniul     
Profile/Field 
 

Facultatea 
Faculty 

 

Durata studiilor 
Length of studies: 

Anul absolvirii 
Year of graduation: 

Forma de învăţământ 
ZI / FR / ID / Seral 
Type of study programme 
Full time / Part time / 
Distance learning / Evening 
classes 
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2.  Datele de 
identificare ale 
diplomei 
 

Information about 
the diploma 

Tipul diplomei (diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă) 
Type of diploma awarded 
(baccalaureate diploma or 
equivalent diploma) 

 

Seria 
Series 

 

Numărul 
Number 

 

Emitentul  
Awarding institution 

 

Anul emiterii 
Year of issuance 

 

Numărul foii matricole care 
însoţeşte actul de studii 
Number of the transcript of 
records issued with the 
diploma 

 

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

Other observations 
(for candidates who 
graduated the 
previous studies 
abroad) 

Vizarea/Recunoaşterea 
diplomei prezentate (DGRIAE 
- acorduri bilaterale / CNRED 
/ Direcţia cetăţeni străini din 
cadrul Ministerului Educației 
Naționale) 
Institution that endorsed / 
recognised the diploma 
(DGRIAE - bilateral 
agreements / CNRED / 
Direction for foreign citizens 
within Romanian Ministry of 
Education) 
 

 

Număr / Serie act de 
recunoaştere / echivalare 
(eliberat de DGRIAE / 
CNRED)8 
Number / Series of the 
document of diploma 
recognition / equivalency 
(issued by DGRIAE / 
CNRED)8 

 

 Secţiunea I.2.b Date privind pregătirea anterioară a candidatului 9 (absolvent de ciclu de 
învățământ universitar) 
Section I.2.b Data about the previous background of the candidate9 (undergraduate studies 
graduate) 

1 Studiile 
universitare 
absolvite 
 

Information 
about the 
graduation of 
undergraduated 
studies 

Ţara: 
Country: 

 

Judeţul: 
County: 

 

Localitatea: 
City / Town / Village: 

 

Instituţia unde a absolvit 
Name of the Institution where 
he/she graduated 

 

Facultatea 
Faculty 

 

Domeniul  / Profilul 
Field / Profile 
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Programul de studiu / 
Specializarea 
Study programme / 
Specialisation 

 

Titlul obţinut 
Academic title 

 

Forma de învăţământ (ZI / FR / 
ID / Seral) 
Type of study programme (Full 
time/ Part time / Distance 
learning/ Evening classes) 

 

Forma de finanţare a studiilor 
(buget / taxă) 
Type of studies financing (state 
funded / tuition fee-paying) 

 

Nr. de semestre finanţate de la 
buget 
Number of semesters state 
funded 

 

Durata studiilor (ani) 
Length of studies (years): 

 

Anul absolvirii  
Year of graduation: 

 

2 Datele de 
identificare ale 
actului de studii 
 

Information 
about the study 
document 

Tipul – denumirea (diplomă / 
diplomă de licență / echivalentă) 
Type and name ( diploma / 
undergraduate diploma / 
equivalent) 

 

Seria 
Series 

 

Numărul 
Number 

 

Emitentul 
The awarding institution 

 

Anul emiterii 
Year of issuance 

 

Numărul suplimentului la diplomă 
/ Numărul foii matricole care 
însoţeşte actul de studii 
Number of diploma’s supplement 
/ Number of the transcript of 
records issued with the study 
document 

 

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

Other 
observations 
(for the 
candidates who 
graduated the 
previous 
studies abroad) 

Vizarea/Recunoaşterea diplomei 
prezentate (DGRIAE - acorduri 
bilaterale / CNRED / Direcţia 
cetăţeni străini din cadrul 
Ministerului Educației Naționale) 
Institution name who endorsed/ 
recognized the diploma (DGRIAE 
- bilateral agreements/ CNRED / 
Direction for foreign citizens 
within Romanian Ministry of 
Education) 

 

Număr / Serie act de 
recunoaştere / echivalare 
(eliberat de DGRIAE / CNRED)10 
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Number / Series of the 
document of  diploma 
recognition / equivalency (issued 
by DGRIAE / CNRED)10 

 
1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
  In the moment of application or after any change of personal data (if applicable). 
2 Sau alt cod de identificare personală pentru candidaţii străini. 
  Or another identity document (only for the foreign candidates). 
3 Poate să nu fie declarată. 
  It may be not declared. 
4 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
  Only for Romanian candidates (it may be not declared). 
5 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
  It is required for both Romanian and foreign candidates. 
6 Numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE / 
SEE). 
   It is required only for foreign candidates (identity document for the citizens of UE / SEE or passport for other foreign citizens). 
7Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea / echivalarea 
studiilor anterioare (document eliberat de Direcţia cetăţeni străini din cadrul Ministerului Educației Naționale / CNRED din cadrul Ministerului 
Educației Naționale), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
 For the foreign candidate who wants to study in Romania, only the document which certifies the recognition / equivalence of the previous 
studies is required (document which is issued by the Direction for foreign citizens within MEN / CNRED within MEN). This document allows 
the candidate to enroll in higher education study programmes. 
8Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate şi pentru candidaţii străini.  
 Applicable for Romanian candidates who have graduated the previous studies abroad and for foreign candidates. 
9 Se aplică și pentru candidații străini. 
Applicable for the foreign candidates, too. 
10 Aplicabil  pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidații străini. 
Applicable for the Romanian candidates who graduated the previous studies abroad and for the foreign candidates. 

 

I, the undersigned, ________________________________________________________, declare that I 
agree to respect the deadlines imposed by the Admission Calendar on submission of the original 
documents. 
 

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 Regulamentul (UE) 216/679 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.  

 

Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi is registered as an operator of personal data, having the number 10463. Operations with 
personal registrations have the aim to carry out university services in the purpose of the university main activity, respectively education and 
culture. 

Through your voluntary transmission of any personal data or information, you give your consent to the university to collect, register, 
store and process these data into the university database, and to be transferred to other organisations with whom the university has legal 
commitments. 

Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi respects all the legal obligations related to personal data processing. Accordingly, the 
university respects all the rights provided in the person’s favour, which are aimed at personal data processing by Regulation (UE) 216/679 
for the persons’ protection, concerning the processing of personal data and the free circulation of those data, with later changes or 
completions, such as: the right to be informed, to have access to this data, to operate on this data, to opposite, the right not to be 
ammendable to an individual decision and to appeal against. If you want to exercise these rights, please address to the Rectorate of the 
university, 67, Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron Street, 700050 – Iaşi. 

 

                 Numărul chitanţei de plată a taxei de înscriere şi data: _____________________________ 

 

    Number and date of the receipt of payment of the enrolment fee : _____________________ 

 

Data:     Semnătura candidatului,   Verificat, 
 

Date: _____________________            Signature of the candidate,                                  Verified by, 
 
 



 

NOTE:  All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned 

in Section V,  otherwise your request will not be processed. The application must be submitted in 2 copies. 

 

Anexa 2 A 

 

          Nr. Ref…………….. 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION  
 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE  

GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS 

28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street,010168 Bucharest 

Tel. (+4021) 4056200; 4056300 
 

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 
                  (APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES) 

                    ( Se completeaza cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ A completer en majuscules) 

 

 

 
1. NUMELE_______________________________________________PRENUMELE__________________________________________________________ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

 
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT) 

 

 
3. LOCUL SI DATA NASTERII  Tara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LOCALITE)                                               (DATE/DATE)      Z        Z         L         L        A        A         A        A 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        Y         Y        Y ) 

 
 

4. PRENUMELE PARINTILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMES DES PARENTES) 

 

 
5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                 F  

 

 
6. STAREA CIVILA :                                    CASATORIT(A)                   NECASATORIT(A)                       DIVORTAT (A)                    VADUV(A) 
                                                                                                (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     (WIDOW9ER)/VEUV(VEDF)) 

 
 

7.CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE_________________________________CETATENII ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 

 

 
8. DOCUMENT DE CALATORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SERIE)                                                         (NO/NO) 

 

 

ELIBERAT DE TARA:__________________________ LA DATA                                                                                      VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALADITY/EXPIRANT LE) 

 

 
9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : TARA _______________________________ LOCALITATEA__________________________________________ 
(ACTUAL PERMANENT RESICENCE/DOMICILE            (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 

PERMANENT ACTUEL) 

 

 
10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE MUNCA____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 

 

11. The  complete address where the Ministry of Education  can send you the Letter ofAcceptance_____________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

12. MOTIVATIA DEPLASARII IN ROMANIA ( PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)   

 
 

                   STUDII (STUDIES) 

 

  

    

     

     

     

     

 



 

NOTE:  All the fields are mandatory, must be completed and have to be accompanied by the documents mentioned 

in Section V,  otherwise your request will not be processed. The application must be submitted in 2 copies. 

 

 

I. Education Background 
 

Name and Location of the Secondary School 

/ University 

Date of Admission / Date of 

Completion 

Type of Certificate issued 

   

   

II. Studies applied in Romania 

 

Studies applied 

in Romania 

 

Branch 

/Speciality 

 

High School/ 

University 

 

Language of 

instruction 

I apply for the Romanian 

language course (For YES 

you have to mention the 

University) 

YES NO 

Secondary, in 

the grade 
     

Undergraduate      

Master      

Specialization      

Doctorate      
 

 

III. Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor) 

Language Writing Speaking Institution that issued 

the certificate 
Romanian    
    
    

 

IV. Statement of the applicant 
       I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as 

well as those for social life. 

       I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be payed, in free 

currency, in advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses. 

       I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. 
 
 

V. Annex  
1. Photocopy and authenticated translation of the certificate of studies; 

2. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and  for 

those wishing to continue studies started in other countries (photocopy and authenticated translation) 

3. Photocopy and authenticated translation of the birth certificate; 

4. Photocopy of the passport; 

5. Medical certificate (translated in a language widely spread internationally). 
 

On my arrival in Romania I should submit the original documents. 

Date ………………………….       Signature ……………………. 
 
 

 

 
____________________________________________            _______________________________________ 

____________________________________________ _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                       
     AUTHORITY ONLY                                                                                                                                                           RESERVE AUTORITES 

         

  

REZERVATA AUTORITATILOR 

OBSERVATII 

(OBSERVATION) 



NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés et doivent être accompagnés par les documents 

mentionnés à la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit être soumise dans 2 

exemplaires.  

 

Anexa 2 B 

 

          Nr. Ref…………….. 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 

DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE  

DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES  
28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street, 010168 Bucharest 
Tel. (+4021) 4056200; 4056300 
 

 

 

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII 
                  (DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES) 

                    (Se completează cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ A completer en majuscules) 

 

 

 
1. NUMELE_______________________________________________PRENUMELE__________________________________________________________ 
(SURNAME/NOMS)                                                                                                                    (GIVEN NAMES/PRENOMS) 

 

 
2. NUMELE PURTATE ANTERIOR__________________________________________________________________________________________________ 
(PREVIOUS SURNAMES/NOMS PORTE ANTERIEUREMENT) 

 

 
3. LOCUL SI DATA NASTERII  Tara__________________________Localitatea_______________________Data                                                                      
(DATE AND PLACE OF BIRTH/                  (COUNTRY/PAYS)                                            (PLACE/LOCALITE)                                               (DATE/DATE)      Z        Z         L         L        A        A         A        A 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE                                                            ( D       D        M        M       Y        Y         Y        Y ) 

 

 
4. PRENUMELE PARINTILOR______________________________________________________________________________________________________ 
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMES DES PARENTES) 

 
 

5. SEXUL (SEX/SEXE) :                      M                                 F  

 
 

6. STAREA CIVILA :                                    CASATORIT(A)                   NECASATORIT(A)                       DIVORTAT (A)                    VADUV(A) 
                                                                                                (MARRIED/MARIE)                          (SINGLE/CELIBATAIRE)                              (DIVORCED/DIVORCE)                     (WIDOW9ER)/VEUV(VEDF)) 

 

 
7.CETATENIA (CETATENIILE) ACTUALE_________________________________CETATENII ANTERIOARE__________________________________ 
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))                                                                                   (PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES) 

 
 

8. DOCUMENT DE CALATORIE :            TIPUL______________________________SERIE_________________________ NR._______________________ 
(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE)   (TYPE/TYPE)                                                                        (SERIE/SERIE)                                                         (NO/NO) 

 

 
ELIBERAT DE TARA:__________________________ LA DATA                                                                                      VALABILITATE_________________ 
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)                                                (DATE OF ISSUE/A)        Z         Z         L         L        A        A         A        A            (VALIDITY/EXPIRANT LE) 

 

 

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : TARA _______________________________ LOCALITATEA__________________________________________ 
(ACTUAL PERMANENT RESICENCE/DOMICILE            (COUNTRY/PAYS)                                                                   (PLACE/LOCALITE) 

PERMANENT ACTUEL) 

 

 

10. PROFESIA________________________________________________LOCUL DE MUNCA____________________________________________________ 
(PROFESSION/PROFESSION)                                                                                                     (WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL) 

 

 

11. L`adresse complete à l`aquelle l`université peut envoyer la Lettre d`acceptation _______________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
12. MOTIVATIA DEPLASARII IN ROMANIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)   

 

 
                       STUDII (ÉTUDES) 

 

 

 

  

    

     

     

     

     

 



NOTE: Tous les champs sont obligatoires, doivent être complétés et doivent être accompagnés par les documents 

mentionnés à la Section V, sinon votre sollicitation ne sera pas analysée. La demande doit être soumise dans 2 

exemplaires.  

 

I. Études 
 

Nom et adresse du Lycée  / Université Date d’Admission / Date de 

Finalisation 

Type de Certificat reçu 

   

   

II. Option d’études en Roumanie 

 

Option 

d’études en 

Roumanie 

 

Domaine 

/Spécialité 

 

Lycée / 

Université 

 

Langue 

d’enseignement 

Je désire suivre le cours 

préparatoire de langue 

Roumaine (Pour OUI il 

faut mentionner 

l’Université) 

OUI NON 

Pré-

universitaire, 

classe 

     

Universitaire      

Master      

Spécialisation      

Doctorat      
 

 

III. Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible) 

Langue Écrit Parlée Institution qui a émis le 

certificat 
Roumain    
    
    

 

IV. Déclaration du solliciteur 

Je me suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des écoles et 

des universités, ainsi que les règles de cohabitation sociale. 

J’ai pris note que la valeur des taxes d’études peut être changée pendant l’année d’études et qu’il faut les payer, 

en devise étrangère, 9 mois en avance pour les cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels.  

Je comprends et j’accepte que toute information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma 

disqualification. 
 

V. Annexes  
1. Photocopies et traductions légalisées des certificats d’études;  

2. La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour les solliciteurs des études postuniversitaires et 

pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays (photocopies et traductions légalisées). 

3. Photocopie et traductions légalisée de l’acte de naissance; 

4. Photocopie du passeport; 

5. Certificat médical (traductions légalisées dans une langue de circulation internationale). 
 

 

 À mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original. 

  

Date ………………………….           Signature ……………………. 
 

 
 

 

____________________________________________            _______________________________________ 
____________________________________________ _______________________________________ 

                                                                                                                                                                                       

     AUTHORITY ONLY                                                                                                                                                           RESERVE AUTORITES 
         

REZERVATA AUTORITATILOR 

OBSERVATII 

(OBSERVATION) 


	PO.DID_.05_E8R9-Procedura-Admitere-licenta
	PO.DID_.05-A1-Metoda-selectie
	PO.DID_.05-A2-Conditii-speciale-de-admitere_final
	PO.DID_.05-F1-Cerere-inscriere_licenta
	PO.DID_.05-F2-Application-form
	PO.DID_.05-F3
	PO.DID_.05-F4

