
1 
 

R E C T O R A T          

Direcţia Generală Secretariat Universitate 

Serviciul Studenţi Străini 

 

 

 

METODOLOGIA 
 

PRIVIND ÎNSCRIEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ                     
LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCUREŞTI 

ÎN ANUL – I –, ANUL UNIVERSITAR 2019/2020                                                                                                                                       
PENTRU CETĂŢENII STRĂINI DIN ȚĂRILE TERȚE UNIUNII EUROPENE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia proprie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti este realizată în conformitate cu: 

 Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;  

 OMEN 3473/17.03.2017; 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

 
Condiția minimă pentru a aplica la studiile de licență, este absolvirea unui liceu acreditat în țara de origine și a cărui 

diplomă să permită accesul la studii universitare în țara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educației 

Naţionale 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 Univesităţii hotărăşte, cu aprobarea ministerului de resort, numărul maxim de locuri disponibile.  

Denumire 
structură 

Specializarea Durata studiilor Nr. de credite 

Facultatea de 
Medicină 

Medicină 6 ani 360 

Facultatea de 
Medicină Dentară 

Medicină Dentară 6 ani 360 

Facultatea de 
Farmacie 

Farmacie 5 ani 300 

Facultatea de 
Moaşe şi Asistenţă 

Medicală 

Moaşe 
4 ani 240 

Asistenţă Medicală 
Balneofiziokinetoterapie 

şi recuperare 
3 ani 180 

Tehnică Dentară 3 ani 180 
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Modalitatea de depunere a dosarului de candidatură 

Prima etapă – obținerea Scrisorii de Acceptare la studii in România, emisă de către Direcția Generală Relaţii 

Internaţionale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației Naţionale din România.  

 

ATENTIE!  

CETĂȚENII STRĂINI CARE AU ABSOLVIT ANUL PREGĂTITOR 2018/2019 ȘI VOR SĂ SE ÎNSCRIE LA STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ, VOR APLICA ON-LINE, LA RÂNDUL LOR. 

 

Termenul de înscriere on-line și depunere dosare 

Inscriere on-line _-_06.05.2019 – 30.08.2019 

Depunere dosare  -_20.05.2019 – 06.09.2019 

 

Înmatricularea la programele de studii universitare de licență din cadrul universității, este condiționată de obținerea 

Scrisorii de Acceptare la studii.  

 
Recunoașterea studiilor liceale, este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale si Afaceri Europene din 

cadrul Ministerului Educației Naţionale din România. În urma evaluării dosarelor, conform reglementărilor legale în 

vigoare, de către universitate, se va comunica  MEN – DGRIAE lista persoanelor propuse pentru eliberarea Scrisorii de 

Acceptare la studii universitsre de licență. Neobținerea acesteia, face imposibilă înmatricularea. 

 

IMPORTANT! 

 Dacă numele și prenumele candidatului de pe diploma de bacalaureat nu sunt identice cu numele și prenumele 

care apar în certificatul său de naștere sau pașaport, candidatul este obligat să depună o notă explicativă 

notarială. 

-              Dosarele candidaților depuse on-line sunt supuse verificării, de către Serviciul Studenți Străini. Se va verifica

 

- După ce ați introdus datele personale în machetă, și ați primit validarea, se vor trimite prin poștă sau se vor 

depune personal dosarele de aplicație ÎN 2 EXEMPLARE ORIGINALE, pe adresa: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE  ″CAROL DAVILA″ BUCUREȘTI – RECTORAT – SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI (BUCUREȘTI, STR. DIONISIE 

LUPU, NR. 37 SECTORUL 2)  

Universitatea nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește operativitatea agentului poștal. 

 

dacă dosarul conține toate documentele menționate. Dacă dosarul este complet, veți primi un mesaj electronic prin 

care solicităm dosarele în formă fizică. Dacă dosarul este incomplet veți primi un mesaj de corecție, urmând să 

completați documentele lipsă. 

- Candidatul va accesa platforma UMF ″CAROL DAVILA″ BUCUREȘTI (link) și va încărca toate documentele
 
menționate mai jos, scanate.  

https://strn.umfcd.ro
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 Orice neconcordanță între datele oficiale ale candidatului și cele introduse în platforma de înscriere on-line duce 

la eliminarea candidatului. 

 

Documentele necesare pentru solicitarea eliberării Scrisorii de Acceptare la studii universitare de licență  

în România: 

1. Cerere tip pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare – se printeaza in 2 exemplare din aplicatia on-line, dupa 

introducerea datelor personale si se semneaza  ( link); 

2. Fişă de înscriere la studii universitare de licenţă – se printeaza in 2 exemplare din aplicatia on-line, dupa 

introducerea datelor personale si se semneaza  ( link); 

3. Copie certificate de naştere + traducere legalizată în limba română;  

4. Copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate + traducere în limba română; 

5. Copie paşaport; 

6. Copie diplomă liceu sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din țara emitentă 

+ traducere legalizată în limba română - sau 

Adeverință care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent + traducere 

legalizată în limba română 

VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA (ANEXA 7-apasă aici) 

7. Copie foaie matricolă (situaţie şcolară cu note) + traducere legalizată în limba română, (în situaţia şcolară trebuie 

să se regăsească disciplinele Biologie, Fizică, Chimie, Fizică-Chimie, Stiințele vieții, Matematică);  

8. Cunoaşterea limbii române se dovedeşte prin  prezentarea unuia din următoarele documente: 

- certificat de absolvire a anului pregătitor de limba română; 

- atestat de promovare a testului de limba română, eliberat în urma susținerii examenului de admitere la 

limba română, de către Disciplina Limbi Moderne a Facultății de Medicină din cadrul universității;  

- acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin patru ani de studii în România  într-o şcoală 

acreditată cu predare în limba română; 

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 + traducere legalizată în limba română; 

10. 4 fotografii recente; 

11. Dosar plic 

12. Taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI se achită în contul 

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO87RNCB0090000509620141 

COD SWIFT: RNCBROBU 

  SAU 

Cash la casieria Universității – Rectorat 

 

 

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-7-2019-2020.pdf
https://strn.umfcd.ro
https://strn.umfcd.ro
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x) Diploma de liceu, în original, se va depune la dosar cel mai târziu la data înscrierii definitive la studii. 

Candidaţii care au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2018/2019, pot 

prezenta, în locul diplomei de Bacalaureat, adeverinţă de absolvire 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 – adeverinţa originală + traducere 

legalizată în limba română. 

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

 

TAXELE DE ŞCOLARIZARE APLICABILE CANDIDAȚILOR NOU ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 SUNT: 

- 6000 €/AN ; 

- 400 € pentru testul de limba română; 

- 250 € pentru examenele susținute în sesiunea de restanțe;  

- 500 € pentru orice examen (credit) susținut sau pentru orice examen de diferență. 

 

Taxele de școlarizare, vor fi plătite la bancă (B.C.R.) 

 BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO19RNCB0090000509620007 

COD SWIFT: RNCBROBU 

FOARTE IMPORTANT: Pe instrumentul de plată trebuie să apară numele studentului pentru care se achită taxa. 

 

Taxele de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2019/2020,  se vor plăti integral sau în trei 

tranşe: -      50% - la înscriere (taxă nerambursabilă); 

- 25% - la 15 ianuarie a fiecărui an universitar (taxă nerambursabilă); 

- 25% - la 15 aprilie a fiecărui an universitar (taxă nerambursabilă). 

 
Neplata taxelor de școlarizare, conform metodologiei, pe toată durata studiilor, va duce la suspendarea calității de 

student. Pentru reluarea calității de student se va percepe o taxă de  300 lei. 

 

Rezidența în România pe durata studiilor 

 

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 Ministerul Educaţiei Naţionale - Direcția 

Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene și a achitării integrale a taxei de studii 
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Etapa a doua - inscrierea la studii - este condiționată de: 

- prezentarea, în original, a diplomei de liceu (sau declarație notariala, în limba română, cu precizarea 

termenului la care va prezenta diploma de liceu in original) și a atestatului de promovare a testului de limba română 

(acolo unde este cazul); 

- îndeplinirea condițiilor legale de înscriere, inclusiv recunoașterea și echivalarea studiilor liceale de către 

ministerul de resort (Ministerul Educației Naționale); 

- semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare. 

 

PERIOADA PENTRU ÎNSCRIEREA LA STUDII DE LICENŢĂ, ÎN LIMBA ROMÂNĂ (DEPUNEREA DOSARULUI COMPLET) 

09 SEPTEMBRIE  -  10 OCTOMBRIE 2019 

 

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

  

Dispoziții finale 

Cele menţionate mai sus sunt valabile pentru studenţii care se vor înscrie în anul I – 2019/2020 şi sunt în conformitate 

cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (cu completările ulterioare), Ordinele şi Instrucţiunile M.E.N. şi Hotărârile 

Senatului U.M.F. CAROL DAVILA – Bucureşti. 

 

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL                                                                                                                              

LA RECTORAT – SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI 

(DIN BUCUREŞTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 2) 

ESTE DE LUNI PÂNĂ JOI ÎNTRE ORELE 12.30 - 15.00 

 

 

 

 

 SERVICIUL STUDENŢI STRĂINI 

 

 

 

În cazul în care vor interveni alte modificări legislative Senatul universităţii va dispune, urmând ca  hotărârea să fie 

postată pe site-ul universităţii ( http://umfcd.ro ), pe platforma de inscreire ( (link) și la aviziere, pentru 

conformitate. 

 

 

 

http://umfcd.ro/
https://strn.umfcd.ro
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Examen de admitere la limba română pentru cetăţenii străini 

în vederea înscrierii în anul I – predare în limba română 

 
Examenul de admitere la limba română pentru cetăţenii străini care doresc să studieze în limba română va avea loc la 

sediul Disciplinei Limbi Moderne din clădirea Facultăţii de Medicină, Bd. Eroilor Sanitari nr. 8, în următoarele zile: 

 

- Marţi   10 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Joi   12 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Marţi   17 septembrie 2019 – ora 12.00 

- Joi   19 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Luni   23 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Marţi   24 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Joi   26 septembrie 2019 - ora 12.00 

- Luni   30 septembrie 2019 - ora 12.00 

 

Susţinerea examenului se face numai pe baza unei programări prealabile la sediul Disciplinei, unde candidaţii se vor 

prezenta personal de luni până vineri între orele 11.30-12.30 pentru a se programa la examen. Nu se fac programări în 

ziua examenului. 

 

Accesul în sala de examen se face pe baza următoarelor documente: paşaportul eliberat de ţara în baza cetăţeniei căreia 

s-au înscris şi adeverinţa eliberată de Serviciul Studenţi Străini. Candidaţii care nu au asupra lor aceste documente nu 

vor putea susţine examenul de limba română. 

 

Candidaţii care vor ajunge mai târziu faţă de ora începerii primei probe (proba scrisă) nu vor fi primiţi în sală şi, astfel, 

nu vor putea susţine examenul în ziua respectivă. 

 

Examenul constă în susţinerea a două probe: 

 

- Proba scrisă (eliminatorie). Notele se acordă de la 1 la 10, nota minimă de promovare este 5,00 (cinci). 

Candidaţii care nu promovează proba scrisă nu pot susţine proba orală. 

- Proba orală va fi susţinută în aceeaşi zi cu proba scrisă, la un interval de aproximativ 2-3 ore, de candidaţii 

care au obţinut minimum nota 5,00 la proba scrisă. 

 

Bibliografie: 

 

1. Olga Bălănescu, Limbaj medical românesc pentru străini, Editura Ariadna ’98, 1999. 

2. Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română – manual pentru studenţii străini, Editura 

Universităţii din Bucureşti, 1996/2003. 

3. Gheorghe Doca, Learn Romanian: Course for English Speakers, Editura Niculescu, 2008 

4. Andra Vasilescu (coordonator), Limba română ca limbă straină. Dosare pedagogice, Editura Universităţii din 

Bucureşti, 2006. 
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