
Anunț privind admiterea la studii 
universitare nivel II – master – 

Sesiunea 1 - IULIE 2022 

1. LOCURI MASTER 

Program studii – master 
Durata de 

studiu/nr. credite 

Nr. locuri 

finanţate 

de la buget 

Nr. locuri 

cu taxă 

Nr. total 

locuri 

Biofizică medicală și 

biotehnologie celulară 

4 semestre 

120 credite 

15 20 35 

Cercetări și intervenții 

operaționale în managementul 

serviciilor medico-sociale și al 

sănătății publice 

4 semestre 

120 credite 

25 5 30 

  

2. CALENDAR  ÎNSCRIERI SESIUNEA 1 – SE DESFĂȘOARĂ ONLINE 

Program studii – master Data LINK DE ÎNSCRIERE 

Biofizică medicală şi 

biotehnologie celulară 
4-8 iulie 2022 https://forms.gle/V7VEgGwG3xrfAsce7 

Cercetări și intervenții 

operaționale în 

managementul serviciilor 

medico-sociale și al sănătății 

publice 

4-8 iulie 2022 

 

https://forms.gle/VqLnmJdjTXRS6LPn6 

 

  
Formulare înscriere online:  

- Se vor putea accesa începând cu data de 4 iulie 2022, ora 08:00; 
- Finalizarea perioadei de înscriere va fi în data de 08 iulie 2022, ora 16.00 
- Pentru completarea formularelor este necesar un cont Gmail. 
 

https://forms.gle/V7VEgGwG3xrfAsce7
https://forms.gle/VqLnmJdjTXRS6LPn6


3. CALENDAR  EXAMENE  

Program studii – master Data proba 

Biofizică medicală şi biotehnologie celulară 
 14 iulie 2022                                   

ONLINE 

Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul 

serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice 
 25 iulie 2022                                   

ONLINE 

  

4. Taxa de înscriere este de 200 lei și se poate achita la Banca Transilvania, în contul: 
RO72BTRLRONINCS000771401 

 Banca Transilvania 
 Cod Fiscal:      4192910 
 Beneficiar:       U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti 

 La detalii plată trebuie să apară numele și prenumele candidatului, taxă înscriere 
master, Facultatea de Medicină 

 5. Scutire taxa înscriere 

 copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat 
(până la vârsta de 26 ani ai candidatului) 

o adeverinţa pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate; 
 candidaţi orfani de ambii părinţi; 

o certificatele de deces ale părinţilor (până la vârsta de 26 ani ai 
candidatului); 

 candidaţi instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial; 
o adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial; 

 copiii din familiile afectate de catastrofe naturale; 
o adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe 

naturale 
 eroii revoluţiei române şi copiii acestora; 

o documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei”; 

 6. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE (scanate în format PDF): 

1. Cererea tip de înscriere, completată şi semnată de către candidat; 
2. Carte de identitate sau paşaportul valabil; 
3. Certificatul de naştere; 
4. Diploma de bacalaureat; 
5. Diploma de licenţă şi Supliment la diploma; 



6. Certificat de căsătorie sau document de schimbare a numelui – (dacă este 
cazul); 

7. Adeverinţă medicală care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de 
vedere medical; 

8. Fotografie color tip buletin; 
9. Dovada achitării taxei de înscriere; 
10. CV motivațional. 

  

 


