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Programarea examenelor de competenţă lingvistică  

- engleză şi franceză medicală - 

pentru înscrierea la doctorat 

 

Examenele de limba engleză/ franceză medicală pentru eliberarea atestatelor de competenţă 

lingvistică în vederea înscrierii la doctorat se vor desfăşura la ora 13.00 după cum urmează:  

- Luni 22 iunie 2020  

- Marţi 23 iunie 2020 

- Miercuri 24 iunie 2020 

- Luni 29 iunie 2020 

- Marți 30 iunie 2020 

- Miercuri 1 iulie 2020 

- Joi 2 iulie 2020 

 

 Candidaţii români aflaţi în România vor susţine examenul la Facultatea de Medicină, Bd. 

Eroii Sanitari nr. 8, sector 5. 

Examenul constă în susţinerea unei probe scrise. Amfiteatrele vor fi afişate la avizierul Disciplinei de 

Limbi Moderne in ziua examenului. 

 

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu foi albe, cu legitimaţia de serviciu (eliberată de spital) şi cu 

dovada achitarii taxei de examen in valoare de 100 lei. 

Detalii plată taxă: 

Beneficiar:  UMF „Carol Davila” – București 

Cod fiscal: 4192910                                                                                                             

Cont:  RO72BTRLRONINCS000771401 Banca Transilvania 

Observații: Cod de plata, Nume și prenume CANDIDAT 

Cod plată: PCOMP20R 

 

Participarea la examen se face numai pe bază de programare telefonică între orele 10.00-13.00 de 

luni 15 iunie 2020 până vineri 19 iunie 2020. Persoană contact: Asist.univ.dr. Ionela Ganea 

0723.64.54.32 

 Candidaţii români aflaţi în străinătate care nu se pot deplasa din cauza Sars-cov2 vor 

putea susţine examen online numai la limba engleză pe platforma Google Classroom 

(primirea şi rezolvarea formularului) şi Google Meet (pentru supravegherea video şi audio pe 

durata desfăşurării probei) numai miercuri 1 iulie 2020 ora 11.00. Codul Google 

Classroom: sb2nlsn 

Pentru înscrierea la doctorat se pot folosi certificatele de competenţă lingvistică valabile (TOEFL, 

IELTS, DALF) vizate de Disciplina de Limbi Moderne sau atestatele de la Disciplina de Limbi 

Moderne obţinute cu maximum 2 (doi) ani anterior acestui examen. 

 

Atestatele au o valabilitate de 2 (doi) ani calendaristici în cadrul UMF „Carol Davila”. La sfârşitul 

perioadei de examene, atestatele vor fi trimise la Rectorat, coala Doctorală. 


