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R E C T O R A T          
Direcţia Generală Secretariat Universitate 
Biroul Studenţi Străini 

 
 

CONDIŢIILE 
 

PRIVIND ÎNSCRIEREA LA STUDII DE LICENŢĂ  
ÎN ANUL – I – 2016/2017  

LA FACULTATEA DE MEDICINĂ – MODULUL DE LIMBA ENGLEZĂ 
 

ÎNSCRIERILE LA STUDII DE LICENŢĂ, ÎN LIMBA ENGLEZĂ, SE FAC 
NUMAI PENTRU ANUL – I – DE  STUDIU 

 
La acest program pot aplica pentru înscriere la studii cetăţeni români, cetăţeni din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederatia Elveţiană şi cetăţeni străini din state 
terţe UE. 

Condiția minimă de aplicare este absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine, diploma obţinută  
să-i permită accesul la studii universitare în țara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educației 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România.  

Înscrierea la studii este condiționată de respectarea prevederilor legale privind criteriile minime 
necesare pentru urmarea unor studii universitare, precum și a prevederilor legislative care privesc rezidența în 
România pe durata studiilor. 

În fiecare an, Senatul Universității hotărăște, cu aprobarea ministerului de resort, numărul maxim de 
locuri disponibile. Pentru anul I – 2016/2017, numărul maxim de locuri este 275. 

 

PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR, IN VEDEREA OBŢINERII 
SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII SAU A ATESTATULUI DE 

ECHIVALARE A STUDIILOR, – este 15.06.2016 – 20.07.2016,                    
LA RECTORAT - Biroul studenţi străini; 

 
 
 
Pentru cetățenii din țările terțe Uniunii Europene echivalarea studiilor liceale este efectuată de 

către Direcția Generală Relaţii Internaţionale din cadrul Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice din România. Direcția Generală Relaţii Internaţionale emite o Scrisoare de Acceptare la studii 
care vă este indispensabilă pentru obținerea vizei de studii. 

In urma selecţiei, dosarele (numărul maxim de dosare/locuri) vor fi trimise la M.E.N.C.S., pentru 
eliberarea scrisorilor de acceptare la studii.  

Rezultatele selecţiei nu pot fi contestate. 
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Documentele necesare pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare: 
(toate documentele se vor depune în 2 exemplare) 
  
1. Cerere tip pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare completată cu majuscule la toate rubricile 

(www.edu.ro) → relaţii internaţionale → study in Romania; 
2. Copie xerox diplomă liceu + traducere legalizată în limba română; 
3. Copie xerox foaie matricolă (situaţie şcolară cu note) + traducere legalizată în limba română, 

(în situaţia şcolară să se regăsească obligatoriu materiile Biologie, Fizică, Chimie);  
4. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului 

universitar 2015-2016,  pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de 
către liceu, în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile 
obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată 
diploma de bacalaureat + original şi traducere legalizată în limba română; 

5. Declaraţie notarială, în limba română, cu termenul când va prezenta diploma de liceu, în 
original; 

6. Copie certificat de naştere + traducere legalizată în limba română; 
7. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate + traducere în limba română; 
8. Copie paşaport; 
9. Adeverinţă medicală care să ateste că, persoana ce va fi primită la studii, nu are boli 

contagioase sau alte afecţiuni incompatibile cu profesia de medic; 
10. 4 fotografi recente. 
11. Taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI. 

    (Taxa se achită la casieria Universităţii  -  Rectorat) 
        

 
ÎN CONFORMITATE CU HOTĂRÂREA M.E.N.C.Ş. MENŢIONĂM URMĂTOARELE: 

 

        În cazul candidaţilor din Republica Algeriană Democratică şi Populară, Republica India, Regatul 

Haşemit al Iordaniei, Republica Irak, Regatul Maroc, Republica Federală Nigeria și Republica Tunisiană vor 

fi acceptate dosarele celor cu rezultate foarte bune la învățătură, de exemplu: 

Calificativul A pentru cetățenii indieni și nigerieni; 

minim media 11 la Bacalaureat pentru cetățenii algerieni, marocani, tunisieni. 

 

În situația școlară din perioada liceului să se regăsească obligatoriu materiile, 

BIOLOGIE, FIZICĂ, CHIMIE . 

 

x) Diploma de liceu, în original, se va depune la dosar, cel mai târziu, la data 

înscrierii definitive la studii. 
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Pentru cetățenii Uniunii Europene studiile sunt recunoscute de către Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, organism al Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice din România. Universitatea înaintează documentele spre recunoaștere către Centrul Național de 
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.  

In urma evaluării dosarului la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este 
emis un Atestat care vă conferă dreptul să urmați studii universitare în România.  

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea 
studiilor de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor. Nerecunoașterea de către 
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalarea Diplomelor, a studiilor dumneavoastră ne împiedică să vă 
înmatriculăm.  

 
Documentele necesare pentru obţinerea Atestatului de echivalare şi recunoaştere a studiilor: 
(toate documentele se vor depune în 2 exemplare) 
 

1. Cerere / Application form / Demande completată cu majuscule la toate rubricile 
(www.cnred.edu.ro) → Recunoaşterea studiilor pentru înscrierea la studii superioare în 
România; 

2. Diploma de bacalaureat - copie legalizată; 
3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – copii; 
4. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului 

universitar 2015-2016,  pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu, 
în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, 
termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat + original şi 
traducere legalizată în limba română; 

5. Declaraţie notarială, în limba română, cu termenul când va prezenta diploma de liceu, în 
original; 

6. Documentul personal de identificare – copie: 
 paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau 
 alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al 
Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană; 

7. Copie certificat de naştere + traducere legalizată în limba română;  
8. Adeverinţă medicală care să ateste că, persoana ce va fi primită la studii, nu are boli 

contagioase sau alte afecţiuni incompatibile cu profesia de medic; 
9.      4 fotografi recente; 

 10. Taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI; 
  (Taxa se achită la casieria Universităţii  -  Rectorat)                

11. Dovada plăţii sumei aferente: 
 pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numele titularului 

diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii; 
 taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 LEI. 

Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-15) sau prin Ordin de plată / 

Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos: 

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
Cod Fiscal: 13729380 
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB 
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” din BUCUREȘTI 
___________________________________________________________________________ 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti 
Strada Dionisie Lupu nr. 37 Bucureşti, Sector 1, 020022 România, Cod fiscal: 4192910  

+40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 
www.umfcaroldavila.ro 

Cod SWIFT: TREZROBU 
Cod BIC: TREZ 
Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să 
fie valabilă! 
 
Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la 
Haga. 
 
Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi 
supralegalizate de către: 
 Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular 

al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau 
 Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi 

Ministerul Afacerilor Externe din România. 

Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 

Universidad, calificación Apto" din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general 

(Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga. 

 

Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri 

legalizate în limba română, în original. 

Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia. 

Nu se soluţionează dosarele care nu conţin: 
 toate documentele specificate în lista publicată; 
 formularul tipizat completat integral. 

Răspunsurile privind recunoaşterea studiilor 

 Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNRED titularului sau 
delegatului universității. 
 
Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare. 
 
 

x) Diploma de liceu, în original, se va depune la dosar, cel mai târziu, la data 
înscrierii definitive la studii. 
 

Toţi candidaţii, fără nici o excepţie, susţin testul de limba engleză.  
 
 

La sfârşitul anului II de facultate, studenţii străini, vor susţine un examen de limbă română (scris şi 
oral), urmând ca, numai după promovare, să continue studiile în anul III. Cetăţenii români, înscrişi la 
modulul de limba engleză, care nu au absolvit un liceu cu predare în limba română, vor susţine testul de 
limba română, după promovarea anului II de facultate. 

Examenul este necesar, întrucât la stagiile clinice, comunicarea cu pacienţii se va face în limba 
română. Pentru acest examen se va achita o taxă de 400 €. 
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1.   STUDIILE SE FAC NUMAI CU TAXĂ; 

2. EXAMENUL, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA STUDII, ÎN 

ANUL I – 2016/2017, SE SUSŢINE LA DISCIPLINA DE LIMBI MODERNE DIN 

CADRUL FACULTAŢII DE MEDICINĂ ÎN ZIUA DE 27.09.2016 ; ora 12; Pentru 

planificarea în vederea examenului de engleză, candidaţii vor prezenta la 

disciplina de limbi moderne, cu cel puţin 48 de ore înainte de examen, 

adeverinţă eliberată de biroul STUDENŢI STRĂINI – RECTORAT. 

3. Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5 (cinci). 

4. ÎNSCRIERILE ÎN ANUL I – 2016/2017 SE VOR FACE ÎN ORDINEA 

DESCRESCĂTOARE A MEDIEI OBŢINUTE LA EXAMENUL SCRIS, ÎN LIMITA 

LOCURILOR STABILITE DE SENATUL UNIVERSITĂŢII ŞI, SE FAC NUMAI 

PERSONAL, CU PREZENTAREA PAŞAPORTULUI SAU A CĂRŢII DE 

IDENTITATE. 

 

TAXELE ŞCOLARE, 

PENTRU STUDII DE LICENŢĂ, HOTĂRÂTE DE SENATUL UNIVERSITĂŢII, 

SUNT: 

1. 400 € pentru examenul de limba engleză care se vor plăti la B.C.R. pe baza adeverinţei 

eliberată de Biroul studenţi străini (candidaţii români vor plăti la Casieria Rectoratului 

echivalentul în lei a 400 €); 

2. 6000 €/AN  taxele de şcolarizare, pentru cei admişi, vor fi plătite la B.C.R., pe baza adeverinţei 

eliberată de Biroul studenţi străini (studenţii români admişi vor plăti la Casieria Rectoratului 

echivalentul în lei a 6000 €/an); 

3. Taxele de şcolarizare se vor plăti în trei tranşe (50 % - la înscriere – taxă nerambursabilă,    

25% - 01.03.2017 – taxă nerambursabilă, 25% - 01.05.2017 – taxă nerambursabilă) şi valoarea 

lor nu poate fi redusă; 

4. 250 € pentru examenele susţinute în sesiunea de restanţe din  septembrie 2016 (prevăzute în 

structura anului universitar); 

5. 500 € pentru orice examen (credit) susţinut după 03 octombrie 2016sau orice examen de 

diferenţă. 
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LA ACESTE TAXE NU SE APLICĂ REDUCERE CU 1/3. 

 
PERIOADA, PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDII DE LICENŢĂ, LA FACULTATEA 

DE MEDICINĂ MODULUL DE LIMBĂ ENGLEZĂ                                    
(DEPUNEREA DOSARULUI COMPLET) 
 
05 SEPTEMBRIE  -  23 SEPTEMBRIE 2016 

 Înscrierile , se fac numai personal, cu prezentarea paşaportului şi a documentelor 
menţionate mai sus. 

 
Cetățenii țărilor terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii, eliberată de Ambasada 

României în țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către Direcția 
Generală Relaţii Internaţionale.  

 
Cetățenii Uniunii Europene nu au nevoie de viză de studii în România. Ei trebuie să-și anunțe 

șederea pe teritoriul României la Inspectoratul General pentru Imigrării. Biroul studenți străini îi va consilia 
din acest punct de vedere. 

 
  Cele menţionate mai sus sunt valabile pentru studenţii care se vor înscrie în anul I – 2016/2017 şi 
sunt în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (cu completările ulterioare), Ordinele şi 
Instrucţiunile M.E.N.C.Ş. şi Hotărârile Senatului U.M.F. CAROL DAVILA – Bucureşti. 
 
 
PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL LA RECTORAT - BIROUL STUDENŢI 
STRĂINI (DIN BUCUREŞTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 1)  ESTE 
DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 12.30 - 15.00 
  

 

        BIROUL STUDENŢI STRĂINI 


