
ANUNȚ MASTER MEDICINĂ 2022 
 

Facultatea de Medicină anunță organizarea admiterii la programele de master: 

 
- „CERCETĂRI ŞI INTERVENŢII OPERAŢIONALE ÎN MANAGEMENTUL 
SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE ŞI AL SĂNĂTĂŢII PUBLICE” 
 
- „BIOFIZICĂ MEDICALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ ” 

 

Interviul motivațional se va desfășura on-line, ţinând cont de situația epidemiologică legată de 

infecția cu COVID și va avea loc după următorul calendar: 

 

„BIOFIZICĂ MEDICALĂ ŞI BIOTEHNOLOGIE CELULARĂ”  
Sesiunea 1: înscriere: 4 – 8 iulie 2022 

                    proba: 14 iulie 2022 

 

Sesiunea 2: înscriere: 12 – 16 septembrie 2022 

                    proba: 20 septembrie 2022 

 

„CERCETĂRI ŞI INTERVENŢII OPERAŢIONALE ÎN MANAGEMENTUL 
SERVICIILOR MEDICO-SOCIALE ŞI AL SĂNĂTĂŢII PUBLICE” 

Sesiunea 1: înscriere: 4 – 8 iulie 2022 

                    proba: 14 iulie 2022 

 

Sesiunea 2: înscriere: 12 – 16 septembrie 2022 

                    proba: 20 septembrie 2022 

 

Candidații vor prezenta CV-ul și vor susține un interviu motivațional, proba fiind evaluată cu 

ADMIS/RESPINS. 

Candidații admiși vor ocupa locurile la buget sau taxă în funcție de media calculată astfel: 

- media anilor de studii (3 sau 4 ani) + media examenului de licență; suma se împarte la 2. 

Toate notele se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire. 

 

Se pot înscrie absolvenții cu diploma de licență (nivel 6 CEC) care au absolvit programme de 

studii de 3 sau 4 ani, conform avizului ANC: 

- la masterul “Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară” se pot înscrie 

candidați din domenii de licență corespunzând grupei de bază 2269 a COR, 

respectiv 226904 Bioinginer medical, 226905 Asistent medical (studii 

superioare), 226906 Fizician medical, 226912 Biochimist medical specialist, 

226913 Biolog medical specialist și 226914 Chimist medical specialist; 

- la masterul “Cercetări și intervenții operaționale în managementul serviciilor 
medico-sociale și al sănătății publice” se pot înscrie candidați licenţiaţi ai ciclului I de 

învǎţǎmânt superior provenind din domenii de licență ca: sănătate, drept, știinţe administrative, 

sociologie, asistenţă social, psihologie, știinţe ale educaţiei, știinţe ale comunicării, relaţii 

internaţionale, știinţe politice, economie, contabilitate, administrarea afacerilor, cibernetică, 



statistică şi informatică economică, finanțe, management și marketing, kinetoterapie), 

interesați de ocupația ”Consultant sănătate publică”- cod ESCO 2422.6. 
Nu pot fi înscriși absolvenții cu diplomă de licență și master (nivel 7 CEC) care au 

absolvit programe de studii de 5 sau 6 ani. 

Candidații care au urmat un program de master la buget pot fi înscriși numai pe locurile 

cu taxă. 

Alte informații vor fi comunicate în timp util. 


