
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) 

Sediu: Facultatea de Inginerie Chimică si Protecţia Mediului, et.III-turn 

Desfășurare admitere la D.P.P.D. – studenți 

perioada 01 și 04 – 06 octombrie 2021, 

în limita locurilor disponibile !

IMPORTANT! Admiterea pentru anul universitar 2021-2022 se va desfășura prin depunerea 

dosarului de concurs și susținerea interviului de către candidat în baza cărții de identitate la 

comisia de admitere, cu păstrarea distanței de 1,5 m față de comisie și purtarea măștii de protecție 

(numărul maxim de persoane care pot fi în sală este limitat). Candidaţii care nu depun toate 

documentele la dosarul de concurs vor fi declarați respinși la concursul de admitere și vor fi 

înlocuiți cu următorii candidați. 

1 

Te prezinți cu dosarul de înscriere la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia 

Mediuluim, conform programării din pagina următoare. Dosarul de înscriere 

care trebuie sa conțină: actele personale în original şi copie, cererea de înscriere 

completată (formularul F1a), cuprinse în Procedura de admitere. Pe dosar vei scrie 

datele din fișierul “dosar plic - model completare studenți la licență”.  

Formularele le poți descarca de pe site-ul departamentului www.dppd.tuiasi.ro, 

rubrica Admitere din Procedura de admitere. 

2 Comisia de admitere verifică dosarul de înscriere. Dacă lipsesc documente sau nu 

sunt conforme cu Procedura de admitere, dosarul va fi respins. 

3 Susții interviul conform Anexei 2 din Procedura de admitere. 

4 După interviu, vei primi/soliciți comisiei numărul dosarului de înscriere. 

5 Pe data de 07.10.2021, te verifici dacă ai fost admis în lista de pe site-ul 

departamentului www.dppd.tuiasi.ro, rubrica Admitere, după numărul dosarului 

de înscriere. 

6 Dacă ai fost admis, achiţi taxa de înmatriculare de 20 lei până pe data de 

15.10.2021 la orice bancă conform anunţului “Precizari cu privire la achitarea 

taxei de înmatriculare studenți” afişat pe site-ul departamentului 

www.dppd.tuiasi.ro, rubrica Admitere. 

7 Candidații admiși în regim cu taxă la facultate, achită pentru DPPD cel puțin 

prima tranşă din taxa de şcolarizare 100 lei până pe data de 31.10.2021 la orice 

bancă conform anunţului “Precizari cu privire la achitare taxă școlarizare studenți” 

afișat pe site-ul departamentului www.dppd.tuiasi.ro,  rubrica Admitere. 

8 În perioada 10.10 – 31.10.2021 vei semna actul adițional la contractul de studii al 

facultății. 

Înscrierile au loc în corpul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului



Data Interval orar Sala 

   

01 octombrie 2020 10.00 - 12.30  
 
 
 
CH8C, et.III - turn 

 13.00 - 15.30 

04 octombrie 2020 10.00 - 12.30 

 13.00 - 15.30 

 16.00 - 17.00 

05 octombrie 2020 10.00 - 12.30 

 13.00 - 15.30 

 16.00 - 17.00 

06 octombrie 2020 10.00 - 12.30 

 13.00 - 15.30  
 


