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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

"CAROL DAVILA" – BUCUREȘTI 

R E C T O R A T   

Direcţia Generală Secretariat Universitate 

Serviciul Studenţi Străini 

METODOLOGIA DE ADMITERE  LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

- FACULTATEA DE MEDICINĂ  

 MODULUL DE LIMBA ENGLEZĂ – ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 

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.

La programul de studiu – Medicină - în limba engleză – reglementat sectorial în Uniunea Europeană, durata studiilor 

este de 6 ani, iar numărul de credite necesar a fi obținute este de 360.  

La programul de studiu cu predare în limba engleză candidații sunt admiși prin concurs de dosare (prin evaluarea 

performanțelor școlare și a realizărilor personale). 

La admiterea, prin concurs de dosare (prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale), pot aplica 

cetăţeni români, cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din 

Confederatia Elveţiană şi cetăţeni din state terţe UE. 

Condiția minima, 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 

efectuarea 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. Pentru anul I – 2019/2020 s-au aprobat 300 de locuri, cu taxă în valută (link) 

https://strn.umfcd.ro
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Pe toată perioada studiilor activitățile de predare (cursuri) se desfășoară în limba engleză. Datorită nevoii de 

comunicare cu pacienții, stagiile clinice se desfășoară în limba română, în toți anii de studii. 

Competența lingvistică a candidaților trebuie dovedită, în mod obligatoriu, prin existența la dosar a unor documente 

justificative, conform uneia dintre cele două condiții: 

1. Prin depunerea la dosar a unui certificat de competență lingvistică, recunoscut internațional;

Certificatele trebuie să prezinte mențiunea explicită a nivelului de limbă (nivel minim B2, conform Cadrului 

European Comun de Referință pentru Limbi Străine). ANEXA 3 ; Sunt scutiți de prezentarea certificatului de 

competență lingvistică cetățenii care au absolvit studiile liceale într-o unitate de învățământ în care limba de 

predare este limba engleză;  

2. Examen de limba engleză, susținut la Departamentul de Limbi Moderne, Facultatea de Medicină. Pentru

susținerea acestui examen se va achita o taxă de 400 € (țări NON-UE)

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO19RNCB0090000509620007 

COD SWIFT: RNCBROBU 

/ echivalentul în lei a 400 € (țări UE) 

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

  BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO87RNCB0090000509620141 

       COD SWIFT: RNCBROBU 

SAU 

Cash la casieria Universității - Rectorat 

La această opțiune rugăm candidații să facă o programare prealabilă la Serviciul Studenți Străini, trimițând un 

e-mail la adresa studentistraini@umfcd.ro și chitanța de plată. Orarul examenelor ANEXA 8. 

PENTRU CETĂȚENII UNIUNII EUROPENE, SEE, CE 

ȘI CETĂȚENII ROMÂNI 

Modalitatea de depunere a candidaturii : 

1. Candidatul va accesa platforma U.M.F. "Carol Davila" București (link) și va încărca toate documentele menționate

 mai jos (verificați criteriile de selecţie proprii, stabilite de universitate, și completați tabelul cu informațiile cerute - 

ANNEX 6 + ANNEX 10. 

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

mailto:studentistraini@umfcd.ro
http://inscrierestudstraini.umfcd.ro/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-3-2019-2020.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-8-2019-2020.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-6-completa-finala.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_2019_2020/Anexa-10-%E2%80%93-Grila-de-conversie-a-notelor-%C8%99i-calificativelor-la-nivel-preuniversitar.pdf
https://strn.umfcd.ro


3 
 

3. După validarea dosarului, se vor trimite prin poștă sau se vor depune personal dosarele de aplicație, IN 2 

EXEMPLARE, 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. 

 

Termenul de înscriere on-line și depunere dosare 
 

Inscriere on-line __06.05.2019 – 20.07.2019 

Depunere dosare __20.05.2019 – 31.07.2019 

 

Dosarele depuse la Serviciul Studenți Străini sau trimise prin poștă vor fi verificate, din punct de vedere al 

concordanței tuturor documentelor încărcate pe platformă și depuse fizic. 

 
Comisia de evaluare, numită prin Decizie a Consiliului de Administrație, va evalua dosarele, pe baza unor criterii de 

selecție generale la nivel de universitate, acordând un punctaj în conformitate cu Grila de evaluare. 

 
Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Dosarele incomplete sunt procesate, dar nu sunt eligibile 

pentru evaluare. Serviciul Studenți Străini transmite documentele Ministerului Educației Naționale pentru a solicita 

eliberarea atestatului de recunoaștere a studiilor. Dacă dosarul d-vs este complet și sunteți declarat eligibil, Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor va elibera un ATESTAT, care vă conferă dreptul să urmați studii 

universitare de licență în România.  

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de recunoașterea studiilor de către 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Nerecunoașterea de către Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, a studiilor dumneavoastră, 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. 

 Orice neconcordanță între datele oficiale ale candidatului și cele introduse în platforma de 

înscriere on-line duce la eliminarea candidatului. 

 

Documentele necesare pentru obtinerea atestatului de recunoaștere a studiilor, ce va permite 

înscrierea la concursul de admitere pentru evaluarea performanțelor școlare și realizărilor 

personale: 

 

ATENȚIE: cetățenii români, care au diplomă de Bacalaureat românească, depun dosarul într-un singur exemplar, 
nu au nevoie de recunoașterea studiilor. 
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1. Anexa 1 și 2 se printeaza/semneaza in 2 exemplare din aplicația on-line, dupa introducerea datelor personale 

(link); 

2. Certificat de competență lingvistică internațional nivel minim B2, nu mai vechi de 2 ani, sau certificat de 

competență lingvistică, obținut de la Departamentul de Limbi Moderne, Facultatea de Medicină, din cadrul 

universității noastre (ANEXA 3); Sunt scutiți de prezentarea certificatului de competență lingvistică cetățenii care 

au absolvit studiile liceale într-o unitate de învățământ în care limba de predare este limba engleză;  

3. Cerere tip pentru recunoaștereaa studiilor efectuate în străinătate ( țări UE – ANEXA 4 ), se printeaza/semneaza 

in 2 exemplare din aplicația on-line, dupa introducerea datelor personale (link); 

4. diplomă liceu (valabilă în România) – traducere legalizată în limba română;  

VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA (ANEXA 7) 

5.  Foaie matricolă (situaţie şcolară cu note) – traducere legalizată în limba română, (în situaţia şcolară să se 

regăsească discipline ca: Biologie, Fizică, Chimie, Fizică-Chimie, Stiințele vieții, Matematică); 

6. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018-

2019, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvent, 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 - copie şi traducere legalizată în 

limba română;  

7. certificatul de naștere – 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 –  traducere legalizată în limba română; 

9. paşaport / I.D. – copie; 

10. chitanța taxei pentru procesarea dosarului, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI, plătibilă în contul de mai jos: 

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București  

BANCA: Banca Comercială Română  

CONT: RO87RNCB0090000509620141  

COD SWIFT: RNCBROBU  

SAU  

Cash la casieria Universității - Rectorat 

11. 4 fotografii recente; 

12. Alte documente, dacă este cazul 

Exemplu: Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis 

– adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT 

din S.U.A., etc. - copie şi traducere legalizată, cu excepția actelor de studii în limbile engleză, franceză, spaniolă 

şi italiană 

13. Chitanța taxei de evaluare dosar de 50 de lei – copie – pentru Ministerul Educatiei Nationale. 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/Formulare%20MEN/RO/11a_cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2017.doc
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-3-2019-2020.pdf
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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Taxa de 50 de lei se poate achita în lei la casieria MEN - CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 

şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul: 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cod de identificare fiscală: 13729380 
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB 
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX 
Cod SWIFT: TREZROBU 
Cod BIC: TREZ 

Taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul: 

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale 
Cod de identificare fiscală: 13729380 
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului 
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077 
Cod SWIFT: RNCBROBU 
Cod BIC: RNCB 

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se 

face viramentul bancar. 

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN, numele titularului actului 

de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)! 

 

Autentificarea actelor de studii supuse recunoaşterii/echivalării 

1. pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise 

anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite 

de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original; 

2. pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ 

recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de 

studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state 

member UE fiind exceptate; 

3. pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor 

fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara 

de provenienţă;  

NOTE :   

- supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul 

Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și 

Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde 

nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea 

viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă; 

- scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este 

parte sau pe bază de reciprocitate. 

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

 

https://www.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_Identificare_Fiscal%C4%83
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Bucuresti/structura/trezorerie/trezorerie_bucuresti/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346
https://www.edu.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod_de_Identificare_Fiscal%C4%83
https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_9362
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346
http://www.bnro.ro/
http://ctice.md:8082/verif/
https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=ac07bee3-b770-4f12-8a3c-ce81cd0cfa5a
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41
https://www.mae.ro/node/6869
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Admiterea se realizează prin concurs de dosare (prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale), la 

care pot candida cetăţeni din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din 

Confederația Elveţiană și cetățeni români. În conformitate cu Legea 316/2006, toți cetățenii menționați mai sus au 

dreptul la acces la studii în aceleași condiții ca și cetățenii români. 

 
Criterii de departajare ……… ANNEX 6 + ANNEX 10……………………. 
 
Analiza dosarelor de concurs se va realiza, de către Comisia de evaluare, ce va fi numită prin Decizie a Consiliului de 

Administratie, care va evalua dosarele acordând un punctaj în conformitate cu Grila de Evaluare. Selecția 

candidaților va fi făcută în ordine descrescătoare a punctajului. 

 
In urma evaluării dosarelor, se va realiza ierarhia candidaților, se vor afișa pe site-ul universitatii (www.umfcd.ro) 

listele provizorii cu candidații potential admiși. Rezultatele selecției nu pot fi contestate. Prin selecționarea dosarului 

dumneavoastră, universitatea nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește înscrierea efectivă la studii.  

 

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 certificatului de competență lingvistică; 

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

ministerul de resort; 

- semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare. 

 
Candidații admiși vor trebui să confirme decizia de înscriere, prin dovada achitării taxei de școlarizare și a semnării 

contractului de înscriere în perioada  09 – 30.09.2019, direct la Serviciul Studenți Străini. 

 

Taxa de școlarizare 

Taxa de şcolarizare aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 

2019/2020, este echivalentul în LEI a 6.000 EURO/an și va fi plătită astfel: 

BANCA   BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO87RNCB0090000509620141 

COD SWIFT: RNCBROBU 

SAU  

CASIERIE Cash la casieria Universității – Rectorat 

 
Taxa de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2019/2020, se poate plăti și în trei tranşe (50 % 

- la înscriere – taxă nerambursabilă,  25% - 15 ianuarie a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă, 25% - 15 

aprilie a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă);  

 

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-6-completa-finala.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_2019_2020/Anexa-10-%E2%80%93-Grila-de-conversie-a-notelor-%C8%99i-calificativelor-la-nivel-preuniversitar.pdf
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Neplata taxelor de școlarizare, conform metodologiei, pe toată durata studiilor, va duce la suspendarea calității de 

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

 
FOARTE IMPORTANT: Pe instrumentul de plată trebuie să apară numele studentului pentru care se achită taxa. 
 
Rezidența în România pe durata studiilor 

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 Imigrări – strada Nicolae Iorga nr. 29, București. Serviciul studenți străini îi 

va consilia din acest punct de vedere. 

 

 

PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE TERȚE UNIUNII EUROPENE 
 

 
Modalitatea de depunere a candidaturii : 

Termenul de înscriere on-line și depunere dosare 
 

Inscriere on-line __06.05.2019 – 20.07.2019 

Depunere dosare __20.05.2019 – 31.07.2019 

concordanței tuturor documentelor încărcate pe platformă și depuse fizic. 

 
Comisia de evaluare, numită prin Decizie a Consiliului de Administrație, va evalua dosarele, pe baza unor criterii de 

selecție generale la nivel de universitate, acordând un punctaj în conformitate cu Grila de evaluare. 

 
Serviciul Studenți Străini, va înainta Ministerului Educației Nationale - DGRIAE, lista candidaților selectați pentru 

eliberarea Scrisorii de Acceptare la studii.  

1. Candidatul va accesa platforma U.M.F. "Carol Davila" București (link) și va încărca toate documentele 

menționate mai jos (verificați criteriile de selecţie proprii, stabilite de universitate, și completați tabelul cu 

informațiile cerute – ANNEX 6 + ANNEX 10. 

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

documentele lipsă. 

3. După validarea dosarului, se vor trimite prin poștă sau se vor depune personal dosarele de aplicație, IN 2 

EXEMPLARE, pe adresa : UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ″CAROL DAVILA″ BUCUREȘTI – RECTORAT – 

SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI (BUCUREȘTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37 SECTORUL 2).  

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

 

 
Dosarele depuse la Serviciul Studenți Străini sau trimise prin poștă vor fi verificate, din punct de vedere al 

http://inscrierestudstraini.umfcd.ro/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-6-completa-finala.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_2019_2020/Anexa-10-%E2%80%93-Grila-de-conversie-a-notelor-%C8%99i-calificativelor-la-nivel-preuniversitar.pdf
https://strn.umfcd.ro
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Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de obținerea Scrisorii de Acceptare 

la studii. 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. 

 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 în 

România, ce va permite înscrierea la concursul de admitere pentru evaluarea performanțelor 

școlare și realizărilor personale: 

 

 

1. Anexa 1 și 2 se printeaza/semneaza in 2 exemplare din aplicația on-line, dupa introducerea datelor personale 

(link); 

2. Certificat de competență lingvistică internațional nivel minim B2, dar NU mai vechi de 2 ani, sau certificat de 

competență lingvistică, obținut de la Departamentul de Limbi Moderne, Facultatea de Medicină, din cadrul 

universității noastre ( ANEXA 3); Sunt scutiți de prezentarea certificatul de competență lingvistică cetățenii care 

au absolvit studiile liceale într-o unitate de învățământ în care limba de predare este limba engleză;  

3. Cerere tip pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare ( țări Non UE –ANEXA 5 ), se printeaza/semneaza in 2 

exemplare din aplicația on-line, dupa introducerea datelor personale ( link ); 

4. diplomă liceu (valabilă în România) – traducere legalizată în limba română; 

 VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA  ( ANEXA 7). 

5. Foaie matricolă (situaţie şcolară cu note) – traducere legalizată în limba română, (în situaţia şcolară să se 

regăsească discipline ca: Biologie, Fizică, Chimie, Fizică-Chimie, Stiințele vieții, Matematică);  

6.          Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2018-

2019, pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvent, 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 - copie şi traducere legalizată în 

limba română;  

7. Acte care atestă domiciliul stabil în străinătate / I.D. (țări Non-UE) – (adeverință de la Primăria sau de la 

Prefectura orașului de domiciliu) – traducere limba română; 

8.   Certificatul de naștere – traducere legalizată în limba română; 

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-3-2019-2020.pdf
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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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. Paşaport valabil minim 6 luni de la data depunerii dosarului – copie; 

11. Certificat de cazier judiciar – traducere în limba română;  

12. 4 fotografii; 

13. Chitanța taxei pentru procesarea dosarului, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI, plătibilă în contul de 

mai jos: 

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București  

BANCA: Banca Comercială Română  

CONT: RO87RNCB0090000509620141  

COD SWIFT: RNCBROBU  

SAU  

Cash la casieria Universității - Rectorat 

 

Admiterea se realizează prin concurs de dosare (prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale), la 

care pot candida cetăţeni din state terțe Uniunii Europene.  

 
 
Criterii de departajare ……… ANNEX 6 + ANNEX 10…………………. 
 
Analiza dosarelor de concurs se va realiza de către Comisia de evaluare, ce va fi numită prin Decizie a Consiliului de 

Administratie și va evalua dosarele acordând un punctaj în conformitate cu Grila de Evaluare. Selecția candidaților va 

fi făcută în ordine descrescătoare a punctajului acumulat. 

 
In urma evaluării dosarelor, se va realiza ierarhia candidaților, se vor afișa pe site-ul universitatii (www.umfcd.ro) 

listele provizorii cu candidații potential admiși. Rezultatele selecției nu pot fi contestate. Prin selecționarea dosarului 

dumneavoastră, universitatea nu își asumă nicio obligație în ceea ce privește înscrierea efectivă la studii.  

 
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 certificatului de competență lingvistică; 

- 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. 

Candidații admiși vor trebui să confirme decizia de înscriere, prin dovada achitării integrale a taxei de școlarizare și a 

semnării contractului de înscriere în perioada 09 – 30.09.2019, direct la Serviciul Studenți Străini. 

 
 
 
 

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUD_STR_2019_2020/ANNEX-6-completa-finala.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2019/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_2019_2020/Anexa-10-%E2%80%93-Grila-de-conversie-a-notelor-%C8%99i-calificativelor-la-nivel-preuniversitar.pdf
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Taxa de școlarizare 
 

Taxa de şcolarizare aplicabilă candidaților nou înmatriculați, prin analiza dosarelor personale, în anul universitar 

2019/2020, este de 6000 EURO și va fi plătită la bancă: 

 

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO19RNCB0090000509620007 

COD SWIFT: RNCBROBU 

 
Taxa de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2019/2020, se achită integral și este taxă 

nerambursabilă;  

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

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 

 

 

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

student. Pentru redobândirea 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 Educației Naționale – 

Direcția Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene și a achitării integrale a taxei de studii .  

 

Dispoziții finale 

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

conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (cu modificările și completările ulterioare), Ordinele şi 

Instrucţiunile M.E.N. şi Hotărârilor Senatului U.M.F. CAROL DAVILA – Bucureşti. 

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 înscriere (link) și la aviziere, pentru conformitate. 

 

 

http://umfcd.ro/
http://inscrierestudstraini.umfcd.ro/
https://strn.umfcd.ro



