
Acte necesare pentru înscrierea la examenul de admitere 
la studii universitare de master 

 
- absolvenţi de studii universitare de licenţă promoţia 2017 -  

 
1. Fişa de înscriere tip care se completează on-line. Modelul fişei de înscriere va fi disponibil pe pagina web a 
facultăţii. 

ATENŢIE! Simpla completare on-line a fişei nu asigură înscrierea la concursul de admitere. 
Pentru finalizarea înscrierii este necesară depunerea dosarului complet la sediul facultăţii. 

 
2. Diploma de bacalaureat – original 
3. Diploma de bacalaureat – copie simplă 
4. Diploma de inginer (sau diplomă echivalentă acesteia) – original 
5. Diploma de inginer (sau diplomă echivalentă acesteia) – copie simplă 
Observaţii 

 Absolvenţii examenului de licenţă sesiunea iulie 2017 se pot înscrie şi cu adeverinţa de absolvire a 
facultăţii în original și copie simplă. 

 Candidaţii înscrişi în sesiunea iulie 2017 la mai multe facultăţi se pot înscrie cu o copie legalizată a 
adeverinţei de absolvire a facultăţii şi cu o adeverinţă din care să rezulte că actele în original sunt 
depuse la o altă facultate. 

 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 
şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat, 
eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din 
cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. 

6. Supliment la diplomă – original și copie simplă 
7. Certificatul de naştere – original și copie simplă 
8. Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul) - original și copie  simplă (certificat de 
căsătorie, hotărâre judecătorească etc.); 
9. Cartea de identitate – original și copie simplă 
10. Adeverința medicală emisă de medicul de familie (sau, după caz, de medicul specialist) care trebuie să 
includă, în mod explicit, mențiunea: „Nu este în evidență cu boli psihice și infecțio-contagioase”. 
Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.  
11. Două fotografii color 3 x 4 cm - decupate, cu numele candidatului scris pe spatele fiecărei fotografii 
12. Dosar plic completat conform modelului de pe site-ul facultății (Admitere master – Acte necesare) 
13. Candidații care plătesc taxa de înscriere trebuie să prezinte la înscriere 

Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (taxa de înscriere este de 200 lei) 
sau 
13. Candidaţii scutiţi de taxa de înscriere şi anume: 

ü copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionar; 
ü copiii personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionar; 
ü copiii orfani de ambii părinţi; 
ü candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; 
ü angajații sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. 

vor completa dosarul cu: 
(i) Cerere pentru scutire de taxă (existentă la comisia de înscriere) 
(ii) şi unul din următoarele acte 
ü adeverința de salariat a unuia din părinți eliberată de unitatea de învățământ (pentru cadrele 

didactice din învățământul preuniversitar, adeverința trebuie să fie vizată de Inspectoratul 
Şcolar) 

ü adeverință că unul din părinți a funcționat în învățământ (pentru candidații ai căror părinți s-au 
pensionat din învățământ);  

ü adeverință de salariat (a unuia din părinți), în cazul în care acesta este angajat al Universității 
tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi; 

ü adeverinţă de asistat social pentru cei din casele de copii şi din plasament familial;  
ü certificatele de deces ale ambilor părinți – original și copie simplă. 


