
 

 

 

TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ  

PENTRU ÎNSCRIEREA LA DOCTORAT 

 

Testul de competență lingvistică pentru înscrierea la doctorat va avea loc la 

Catedra de Limbi Străine din Corpul CH (Facultatea de Inginerie Chimică și 

Protecția Mediului), etaj 5, în data de: 

 

o 16 iulie 2021, ora 10.00 pentru candidații înscriși în sesiunea din iulie; 

o 17 septembrie 2021, ora 10.00 pentru candidații înscriși în ambele sesiuni. 

Pentru candidații care nu pot fi prezenți fizic va avea loc în paralel un test online. 

 

Absolvenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași din promoțiile 

2005 - 2021 [studii în sistem Bologna] sunt scutiți de susținerea acestui test. 

De asemenea, sunt echivalate certificatele internaționale de limba engleză, 

franceză, germană precum și cele eliberate de centrele culturale sau cele care 

funcționează în cadrul universităților acreditate, dacă sunt în termen de 

valabilitate.  

 

Pentru restul candidaților, taxa aferentă certificatului de competență lingvistică 

pentru înscrierea la doctorat este: 

- 80 lei pentru absolvenții Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași (din 

promoțiile anterioare anului 2005); 

- 100 lei pentru absolvenții altor universități. 

 

Achitarea taxei se poate face NUMAI prin transfer bancar efectuat la bănci 

comerciale sau la Poșta Română, după modelul următor: 

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași 

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX 

COD FISCAL: 4701606 

OBIECTUL PLĂȚII: Taxă susținere test limba straină doctorat – 

LINGUATEK 
                                               (mențiune obligatorie) 

La susținerea testului candidații vor face dovada plății acestei taxe. 



 

 

Certificatele sunt valabile 2 ani de la data eliberării.  
 

Candidații sunt rugați să sunt rugați să contacteze cu minimum o zi înainte 

profesorii titulari de Limbi Străine, după caz, pentru echivalare (este necesară o 

copie a certificatului) sau pentru a preciza dacă optează pentru varianta onsite sau 

online a testului.  
 

 

 

Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” 

o Limba engleză: conf. univ. dr. Mariana Mantu 

  mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare  

o Limba engleză: conf. univ. dr. Daniela Panainte  

  daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 0743025868 

 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”  

o Limba engleză: conf. univ. dr. Daniela Panainte  

  daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 0743025868 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 

Facultatea de Construcții și Instalații  

o Limba engleză: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

  lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial  

o Limba engleză: conf. univ. dr. Mariana Mantu 

  mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 

 

 



 

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației  

o Limba engleză: conf. univ. dr. Daniela Panainte  

  daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 0743025868 

o Limba engleză: asist. univ. dr. Ioana Baciu 

  ioana.baciu@academic.tuiasi.ro, 0740127737 

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului  

o Limba engleză: conf. univ. dr. Mariana Mantu 

  mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată 

o Limba engleză: asist. univ. dr. Ioana Baciu 

  ioana.baciu@academic.tuiasi.ro, 0740127737 

o Limba engleză: lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu 

  evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

 

Facultatea de Mecanică 

o Limba engleză: lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu 

  evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

o Limba franceză: asist. univ. dr. Ioana Baciu 

  ioana.baciu@academic.tuiasi.ro, 0740127737 

 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor 

o Limba engleză: lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu 

  evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor  

o Limba engleză: lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu 

  evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

o Limba franceză: conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa 

doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

o Limba germană: lect. univ. dr. Lucia Tudor 

    lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 0723673066 

 


