
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași 

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

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

 

Modul de desfășurare a admiterii la D.P.P.D. – studenți 

perioada 12 – 29 septembrie 2022,  

orele 10.00 – 14.00, sala CH 8C, et. III-turn 

(de luni până vineri) 

IMPORTANT!  

Admiterea pentru anul universitar 2022 - 2023 se va desfășura prin depunerea dosarului 

de concurs și susținerea interviului de către candidați în baza cărții de identitate, la comisia de 

admitere.  

Candidații care nu depun toate documentele la dosarul de concurs sau acestea nu 

respectă cerințele din Procedura de admitere vor fi declarați respinși la concursul de admitere 

și vor fi înlocuiți cu candidați aflați pe lista de așteptare. 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Procedura de admitere 

(https://dppd.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/06/Procedura-admitere-2022-2023-contine-

actele-si-formularele-necesare-admiterii.pdf) 

Pentru înscriere, parcurgeți pașii următori: 

 

1 

 

 

Vă prezentați la Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecția Mediului, sala CH 8C, et. III-

turn cu:  

 Dosarul de înscriere (dosar plic de carton, pe coperta căruia veți transcrie 

informațiile cuprinse în modelul oferit pe:  

https://dppd.tuiasi.ro/wp-content/uploads/2022/05/Model-de-completare-pe-

coperta-dosarului-plic-studii-de-LICENTA.pdf) 

 Cartea de identitate (original și copie) 

 Certificatul de naștere (original și copie) 

 Certificatul de căsătorie (original și copie – dacă este cazul) 

 Cererea de  înscriere completată și semnată (https://dppd.tuiasi.ro/wp-

content/uploads/2022/06/Procedura-admitere-2022-2023-contine-actele-si-

formularele-necesare-admiterii.pdf#page=9) 

 Adeverință de la facultate pentru studenții anului II (în anul univ. 2022-2023), 

completată conform procedurii de admitere 

 Pașaport, în cazul cetățenilor străini (original și copie) 

 Certificat de competență lingvistică – după caz, conform procedurii de admitere 

2 Susțineți interviul conform Anexei 2 din Procedura de admitere (https://dppd.tuiasi.ro/wp-

content/uploads/2022/06/Procedura-admitere-2022-2023-contine-actele-si-formularele-

necesare-admiterii.pdf#page=8). 

3 După interviu, veți primi/solicita comisiei numărul dosarului de înscriere. 
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4 Pe data de 30.09.2022, verificați dacă ați fost admis, consultând lista de pe site-ul 

departamentului  www.dppd.tuiasi.ro, la rubrica Admitere 

(https://dppd.tuiasi.ro/admitere/), după numărul dosarului de înscriere obținut la pasul 3. 

5 Dacă ați fost admis, achitați taxa de înmatriculare de 20 lei, în perioada 01.10 -  

15.10.2022, la orice bancă conform anunțului “Precizări cu privire la achitarea 

taxei de înmatriculare studenți” afișat pe site-ul departamentului www.dppd.tuiasi.ro, 

la rubrica Admitere (https://dppd.tuiasi.ro/admitere/). 

6 Candidații admiși în regim cu taxă la facultate, vor achita pentru DPPD (pe lângă taxa de 

înmatriculare) cel puțin prima tranșă din taxa de școlarizare (adică 100 de lei) în perioada 

01.10 - 31.10.2022, la orice bancă conform anunțului “Precizări cu privire la achitare 

taxă școlarizare studenți” afișat pe site-ul departamentului  www.dppd.tuiasi.ro, la rubrica 

Admitere (https://dppd.tuiasi.ro/admitere/). 

7 În perioada 01.10 – 31.10.2022, veți semna actul adițional la contractul de studii al 

facultății, dovadă a înscrierii la Modulul psihopedagogic la DPPD.  
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