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METODA  DE  SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTERAT 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE A CANDIDAŢILOR CU ACEEAŞI MEDIE 

 

Nr. 
crt. 

Facultatea Metoda de selecţie 
Criterii de departajare 

1 2 4 5 

1.  

Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

A. Domeniul Ingineria Sistemelor 
 

MA = 0,6*MF + 0,4*MC 
 

Unde 
MA – media la concursul de admitere 

MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

MF – media examenului de finalizare a 
studiilor universitare (licență sau diploma) 

A. Domeniul Ingineria 
Sistemelor 

 
 
 

Nota obținută la susținerea lucrării 
de licență / diplomă 

B. Domeniul Calculatoare și tehnologia 

informației 

 
MA = 0,6*MF + 0,4*MC 

 
Unde 

MA – media la concursul de admitere 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 
MF – media examenului de finalizare a 
studiilor universitare (licență sau diploma) 

B. Domeniul Calculatoare și 

tehnologia informației 

 

Nota obținută la susținerea lucrării 

de licență / diplomă 

2.  

Facultatea de Inginerie 
Chimică şi Protecţia 

Mediului 

Cursuri cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă 
 

MA =  0.7 MF+0.3 MC 
 

unde: 
 

MF = media ex. de finalizare a studiilor 
universitare 

MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

Nota obţinută la susţinerea 
lucrării de licenţă/diplomă 

3.  

Facultatea de 
Construcţii şi Instalaţii 

 
MA = 0,5 MF + 0,5 MC 

unde: 
 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

Media   examenului de finalizare a 
studiilor de licenţă/diplomă 

4.  
 

Facultatea de 
Construcţii de Maşini 

şi Management 
Industrial 

 
MA = 0,8 MF + 0,2 MC 

 
unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

 
 
1. Media obținută la susținerea 
examenului de diploma/licență 
2. Media generală de absolvire a 
anilor de studii la ciclul de 
diplomă/licență 
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5.  

Facultatea de 
Electronică, 

Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

MA = 0.8 MF + 0.2 MC 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

1. Nota la proba de evaluare a 
cunoştinţelor generale şi de 
specialitate  
 2. Nota la susţinerea proiectului 
de diplomă/licenţă 

6.  

Facultatea de Inginerie 
Electrică, Energetică şi 

Informatică Aplicată 

 
MA = 0.7 MF+ 0.3 MC 

 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 
 

Nota obţinută la susţinerea lucrării 
de licenţă/diplomă 

7.  

Facultatea de 
Hidrotehnică, Geodezie 

şi Ingineria Mediului 

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 
 

1. Nota la proba de evaluare a 
cunoştinţelor generale şi de 
specialitate din cadrul examenului 
de finalizare a studiilor de 
licenţă/diplomă. 
 2. Nota la susţinerea proiectului 
de diplomă/licenţă 

8.  

Facultatea de Mecanică 

 
 

MA = 0,8*MF + 0,2*MC 
 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 
 

1. MF 
2. MC 
3. Nota la Proba de evaluare a 

cunoștințelor fundamentale și de 
specialitate  

4. Media de școlarizare a studiilor 
universitare de licență  

9.  

Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Materialelor 

 
MA = 0,5 MF + 0,5 MC 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 
 

Media examenului de 
diplomă/licență 

10.  

Facultatea de Textile – 
Pielărie şi Management 

Industrial 

 

MA = 0.7 MF + 0.3 MC 

unde: 
MF = media examenului de finalizare a 
studiilor universitare 
MC = media la verificarea cunoştinţelor 
specifice domeniului de studiu 

Media susţinere lucrare de 
diplomă 
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UNIVERSITATEA  TEHNICĂ "GHEORGHE  ASACHI"  DIN  IAŞI 
 

CERERE   DE   ÎNSCRIERE 
la concursul  de  admitere  2019 sesiunea  iulie / septembrie 

 
1. Facultatea ____________________________________________________________ 

2. Domeniul şi programul de studiu (inclusiv opţiunea buget sau taxă) 

a)   e)   

b)   f)   

c)   g)   

d)   h)   

3. Forma de învăţământ pentru care optează:   cu frecvenţă       cu frecvenţă redusă          .      

4. Media la examenul de finalizare a studiilor de licenţă / lungă durată:   _________________ 

5. Date despre cei care:   

a) Nu au mai fost studenţi la master Declaraţie: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

b) au absolvit altă facultate la master: Universitatea şi facultatea: ______________________________ 

_____________________________Anul absolvirii: ___________ Tipul finanţării: la buget    taxă    ‘ 

c) sunt studenţi la master:  Anul de studii ________ media: ________ la  buget      taxă     . 

d) au fost studenţi la master: Universitatea şi facultatea: _____________________________________ 

_______________________________anii universitari_____________________ Nr. de semestre finanţate 

de la buget: ___________________ 

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) 

   

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

   

3.  Prenumele    

4.  
Iniţialele tatălui/ 
mamei2    

5.  CNP3  

6.  Data naşterii   Anul Luna Ziua 

7.  Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/ Tara4 Localitatea 

8.  Sexul  F          M     . 

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

10.  Starea socială6 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 
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Alte cetăţenii   

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul   

12.  Etnia7    

13.  Domiciliul stabil 

Ţara:  Judeţul8/ (Tara9): 

Localitatea:  

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

  
  

14.  
Actul de identitate / 
Documentul de călătorie11 

Seria:  Numărul: 

Eliberat de:  Data eliberării: 

Perioada de valabilitate  

15.  
Alte date personale ale 
candidatului 

Telefon:  Adresa 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.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   

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) 
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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 studenţii 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 
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 de Master, Programe de studiu cu predare în limba engleză 

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

English-taught master’s studies 
 

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

 

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: Structural Engineering 

  

Faculty of Automatic Control and Computer Engineering 
Study programme: Systems and control 

  

Faculty of Automatic Control and Computer Engineering 
Study programme: Distributed systems and WEB technologies 

  

Faculty of Chemical Engineering and Environmental Protection 
Study programme: Environmental management and sustainable energy 

  

Candidatul va completa opțiunile cu cifre de la 1 la 8, în ordinea preferinţei (1 – programul de studiu pentru 
care există cel mai crescut interes, 8 – 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 8, in his / her preference order (1 – the 
greatest interest, 8- the lowest interest). The blank cells will be marked with ---. 
 

2. Media la examenul de finalizare a studiilor de licență / lungă durată: ___________  
      Average grade at the bachelor’s studies exam / long term studies: ________  
 
3. Date despre cei care / Information about applicants who: 

a) Nu au mai fost studenţi la master / have never been students at a master programme    

Declaraţie / Declaration: ______________________________________________________ 

b) Au absolvit altă facultate la master / have graduated another master programme at another 

faculty: Universitatea şi facultatea / University and the faculty: 

____________________________________________________________ 

Anul absolvirii/Year of graduation: _______  la buget / budgeted place          cu taxă / tuition 

fee-paying       .     

c) Sunt studenţi la master / are university students at a master study programme: Anul de studii / 

Academic year: ______media /average grade:___ la buget / budgeted place                cu taxă 

/ tuition fee-paying         .     

d) Au fost studenţi la master / have been university students at a master study programme: 

Universitatea şi facultatea / University and the faculty _________________________ 

_____________________________ anii universitari / academic years_______________ 

Număr de semestre finanțate de la buget / Number of semesters state funded    . 
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Date solicitate conform Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011 art. 201 
Required data according to the Romania Law of 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  
Initials of father’s/ mother’s first 
name2 

   

5.  
CNP3 

Personal identification number3  

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 / Țara4 
County 
 
 

Localitatea 
City / Town/Village 
 
 

8.  
Sexul  
Sex 

 F          M     . 

9.  
Starea civilă5 : 
Civil status5 : 

 Căsătorit(ă)    .  
 Married 

 Necăsătorit(ă)           . 
 Single 

Divorţat(ă)        Văduv(ă)              . 
Divorced             Widow(er) 

10.  
Starea socială specială6 
Special social status6 

 Orfan de un părinte                       sau de ambii părinţi     . 
 Orphan of one parent      or          bereaved of parents      .  

 Provenit din case de copii    .  
 Come from orphan asylum 

Provenit din familie monoparentală    . 
Come from single parent family 

11.  
Cetăţenia 
Citizenship 

Română, cu domiciliu în România / în 
străinătate 
Romanian, with residence in Romania / 

abroad 

  

Alte cetăţenii 
Other citizenships  

  

Cetăţenie anterioară, dacă este cazul 
Previous citizenship, if applicable 

  

12.  Etnia7 / Etnicity7    

13.  
Domiciliul stabil 
Permanent residence 

Ţara: 
Country: 

 Judeţul8 / Țara9: 
 Country / Country: 

Localitatea: 
City / Town / Village:  

 

Adresă (stradă, număr, bloc, 
scară, etaj, apartament, 
sector)10 
Complete address10 

  
  

14.  
Actul de identitate / 
Documentul de călătorie11 

Seria 
Series 

 Numărul: 
 Number: 
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Identity card / travel 
document11 

Eliberat de: 
Issued by: 

 Data eliberării: 
 Date of issue: 

Perioada de valabilitate 
Validity 

15.  
Alte date personale  
Other personal data 

Telefon, e-mail 
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. Date privind pregătirea anterioară a candidatului12 (absolvent de liceu) 
Section I.2. Data about the academic background of the candidate12 (secondary school graduate) 

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: 

 

Judeţul: 
County: 

 

Localitatea: 
 City / Town / Village: 

 

Filiera /  
Profilul/ Profile  
Domeniul /Field 

 

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 

 

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 
The 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) 

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate 
(DGRIAE - acorduri bilaterale / CNRED / 
Direcţia cetăţeni străini din cadrul 
Ministerului Educației Naționale) 

Institution name that endorsed/ recognised 
the diploma (DGRIAE - bilateral agrrements/ 
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Other observations (for 
the candidates who 
graduated the previous 
studies abroad) 

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)13 

 

 Secţiunea I.3. Date privind pregătirea anterioară a candidatului 14 (absolvent de ciclu de învățământ 
universitar) 
Section I.3. Data about the previous background of the candidate14 (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 

 

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 
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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)15 
Number / Series of the document of  diploma 
recognition / equivalency (issued by DGRIAE / 
CNRED)15 

 

 
 
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 

Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

If applicable (for example come from single parent family) 
3 Sau alt cod de identificare personală pentru candidaţii străini. 
  Or another identity document (only for the foreign candidates). 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
  Only for foreign candidates. 
5 Poate să nu fie declarată. 
  It may be not declared. 
6 Se aplică doar candidaților cu o situație socială specială  
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 
  Only for Romanian candidates (it may be not declared). 
8 Numai pentru candidații români. 

Only for Romanian candidates. 
9 Numai pentru candidații străini. 

Only for foreign candidates. 
10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
  It is required for both Romanian and foreign candidates. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru 
studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE / SEE). 
   Travel document is required only for foreign candidates (identity document for the citizens of UE / SEE or passport for 
other foreign citizens). 
12Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea / 
echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 
(CNRED) – Ministerul Educației Naționale / Direcţia cetăţeni străini din cadrul Ministerului Educației Naționale), care permit 
înscrierea în învăţământul superior. 
 For the foreign candidate who wants to study in Romania, it is required only the document which certifies the recognition / 
equivalence of the previous studies (document which is issued by CNRED within Romania Ministry of Education / the 
Direction for foreign citizens within MEN). This document allows the candidate to enroll to higher education study 
programmes. 
13Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate şi pentru candidaţii străini.  
 Applicable for the Romanian candidates who graduated the previous studies abroad and for the foreign candidates. 
14 Se aplică și pentru candidații străini. 

Applicable for the foreign candidates, too. 
15 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. 
 

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: dreptu l 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.  
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”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 data base, and to be transferred to other organizations 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 persons’ 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 these data, with later changes or completions, such as: the right to be informed, to have access at these data,  
to operate on these 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, 
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