
 

 

 

CERTIFICATE DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ  

PENTRU STUDENȚI ERASMUS+ (outgoing) 

 

Certificatele de competență lingvistică (engleză, franceză, germană) pentru 

studenții Erasmus vor fi eliberate prin intermediul Centrului LINGUATEK de 

către cadrele didactice titulare ale Colectivului de Limbi Străine, DPPD. 

 

Studenții vor intra în posesia certificatelor la sediul biroului de RELAȚII 

INTERNAȚIONALE, în urma testării competențelor lingvistice, pentru care 

vor achita o taxă de 30 RON. 

 

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: LINGUATEK-test limbă straină  
                                                    (mentiune obligatorie) 

 

Dovada plății taxei de evaluare se va păstra de catre student, care va completa 

pe foaia de test rezolvată și returnată cadrului didactic pentru evaluare, lângă 

nume și prenume, Nr și Seria chitanței. 

Certificatele sunt valabile 1 an de zile de la data eliberării.  
 

 

 

Studenții sunt rugați să contacteze profesorii de Limbi Străine pentru testare, după cum 

urmează:  

 

Facultatea de Arhitectură:  

conf. univ. dr. Mariana Mantu (engleză) – mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039  

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 



 

 

 

Facultatea de Automatică și Calculatoare:  

conf. univ. dr. Daniela Panainte (engleză) – daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 

0743025868 

 

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”:  

conf. univ. dr. Daniela Panainte (engleză) – daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 

0743025868 

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

lect. univ. dr. Lucia Tudor (germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

 

Facultatea de Construcții și Instalații:  

lect. univ. dr. Lucia Tudor (engleză, germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

 

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial:  

conf. univ.dr. Mariana Mantu (engleză) – mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039 

lect. univ. dr. Lucia Tudor (germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației:  

conf. univ. dr. Daniela Panainte (engleză) – daniela-lucia.ene@academic.tuiasi.ro, 

0743025868 

asist. univ. dr. Ioana Baciu (engleză) – ioana.baciu@academic.tuiasi.ro 

 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului:  
conf. univ. dr. Mariana Mantu (engleză) – mantu_mariana@yahoo.com, 0746130039  

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

lect. univ. dr. Lucia Tudor (germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

 

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată:  
asist. univ. dr. Ioana Baciu (engleză) – ioana.baciu@academic.tuiasi.ro 

lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (franceză) – evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

 

 

 



 

 

Facultatea de Mecanică:  
lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (engleză) – evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

asist. univ. dr. Ioana Baciu (franceză) – ioana.baciu@academic.tuiasi.ro 

 

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor:  
lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (engleză) – evagrinad@yahoo.com, 0741349883 

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

lect. univ. dr. Lucia Tudor (germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

 

Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor:  
lect. univ. dr. Evagrina Dîrțu (engleză) – evagrinad@yahoo.com, 0741349883  

conf. univ. dr. Doina Mihaela Popa (franceză) – doina-mihaela.popa@academic.tuiasi.ro / 

doinamihaelapopa@yahoo.fr, 0722624234 

lect. univ. dr. Lucia Tudor (germană) – lucia-alexandra.tudor@academic.tuiasi.ro, 

0723673066 

 

 


