
Formularul PO.CSUD.02-F2 

UNIVERSITATEA  TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN  IAŞI 
 
 

FIŞA   DE   ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat - sesiunea ____________________________ 

 
 

1. Facultatea de _________________________________________________________________________ 

2. Domeniul ____________________________________________________________________________ 

3. Forma de doctorat _____________________________________________________________________ 

 

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

 

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

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

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

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

7 Locul naşterii Ţara de origine Judeţul/  
Tara 4 Localitatea 

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

10 
Starea socială 6 
specială 

Orfan de un părinte      sau de ambii părinţi    

Provenit din case de copii   Provenit din familie monoparentală  

11 Cetăţenia 

Română, cu domiciliul în România/ în străinătate  

Alte cetăţenii  
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul  

12 Etnia 7  

13 Domiciliul stabil 

Ţara: Judeţul 8/ (Tara 9): 
Localitatea:  
Adresă (stradă, număr, 
bloc, scară, etaj, 
apartament, sector) 10 

 

14 
Actul de identitate / 
Documentul de călătorie 11 

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

15 
Alte date personale ale 
candidatului 

Telefon,  

 
Adresă de e-mail 

 

16 
Candidat care se încadrează în 
categoria persoanelor cu 
dizabilităţi 

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

 

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



1 
Studiile preuniversitare 
absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit  
Ţara: Localitatea: 

Judeţul: 
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 
(DGRIE - acorduri bilaterale / DGISERSD-
MECTS) 

 

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

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

1 
Studiile universitare 
absolvite 

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

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

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

Durata studiilor (ani): Anul absolvirii: 

2 
Datele de 
identificare ale 
actului de studii 

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

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

3 

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

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

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

1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monparentală) 
3 Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 
4 Numai pentru candidaţii străini. 
5 Poate să nu fie declarată. 
6 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
7 Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 



8 Numai pentru candidaţii români. 
9  Numai pentru candidaţii străini. 
10 Se solicită şi pentru studenţii străini. 
11 Documentul de călătorie numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/ SEE sau paşaport pentru stduenţii străini cu altă 
cetăţenie decât UE/ SSE). 
12 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/ echivalarea studiilor 
anterioare (document eliberat de DERD), care permit înscrierea în învăţământul superior. 
13 Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini. 
14 Se aplică şi pentru candidaţii străini. 
15 Idem 13. 
 

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

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

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

 

DECLARAŢIE – Declar pe propria răspundere că nu am mai beneficiat de finanţare de 
la bugetul de stat pentru studiile universitare de doctorat. 
 
 
 
 

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

Data:     Semnătura candidatului,    Verificat, 
 

___________________         _________________________ 

 


