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Direcţia Generală Secretariat Universitate 
Serviciul Studenţi Străini 

APROBAT  APROBAT 
C.A. din 17.01.2023 SENAT din 19.01.2023 

METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ÎN 
LIMBA ROMÂNĂ  LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

“CAROL DAVILA” din BUCUREŞTI 
ÎN ANUL - I - AN UNIVERSITAR 2023/2024 

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; 

 OMEC 4151/24.04.2020 de modificare a OMEN 3473/17.03.2017 

 OMEC 5736/13.10.2020 de modificare a OMEN 3473/17.03.2017 

 OMEC 4241/2020 

 OMEC 4205/2020 

 Regulamentul privind activitatea profesională a studenților. 

În UMF „Carol Davila” București, pentru ciclul de studii universitare de licență, înscrierea se 

organizează pe domenii de licență la următoarele specializări: 

a. specializări cu reglementare sectorială în U.E.

- Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)

- Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)

- FMAM – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b. specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata destudii 3 ani)

- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
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- Tehnică Dentară

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 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 Universităţii hotărăşte, cu aprobarea Ministerului Educației, numărul maxim de 

locuri disponibile. 

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ 

Prima etapă – Solicitarea pentru obținerea Scrisorii de Acceptare la studii in România, emisă de către 

Direcția Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educației din 

România. 

ATENTIE! 

CETĂȚENII STRĂINI CARE AU ABSOLVIT ANUL PREGĂTITOR 2022/2023 ȘI VOR SĂ SE ÎNSCRIE LA 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ  VOR APLICA DE ASEMENEA ON-LINE. 

- Candidatul va accesa platforma UMF ″CAROL DAVILA″ BUCUREȘTI (link) și va încărca toate

documentele solicitate (scanate în PDF).

- Dosarele  candidaților  depuse  on-line  sunt  supuse  verificării  de  către  Serviciul  Studenți

Străini. Dacă dosarul este complet, candidatul primește un e-mail de validare. În cazul în care dosarul

este incomplet, candidatul primește un e-mail prin care i se solicită corecția.

- După ce se introduc datele personale în machetă și se primește validarea, se vor depune

personal dosarele de aplicație, la UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE   ″CAROL DAVILA″

BUCUREȘTI – RECTORAT – SERVICIUL STUDENȚI STRĂINI (BUCUREȘTI, STR. DIONISIE LUPU, NR. 37

SECTORUL 2), conform Calendarului.

Înmatricularea  la  programele  de  studii  universitare  de  licență  din  cadrul  universității  este 

condiționată de obținerea Scrisorii de Acceptare la studii.
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Recunoașterea studiilor liceale este efectuată de către Direcția Generală Relaţii Internaţionale si 

Afaceri  Europene  din  cadrul  Ministerului  Educației  din  România.  În  urma  evaluării  dosarelor, 

conform reglementărilor legale în vigoare, de către universitate, se va comunica  ME – DGRIAE lista 

candidaților  propusi  pentru  eliberarea  Scrisorii  de  Acceptare  la  studii  universitare  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. 

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 printează din aplicatia on-line, dupa

introducerea datelor personale, se verifică, se semnează, se scanează și se încarcă în aplicație (link);

2. Fişă de înscriere la studii universitare de licenţă – se aplică fotografia în locul specificat, se

printează din aplicația on-line, după introducerea datelor personale, se verifică, se semnează, se

scanează și se încarcă în aplicație (link);

3. Copie certificat de naştere + traducere în limba română legalizată la notariat (se vor încărca scanate

ca document unic);

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

legalizată la notariat (se vor încărca scanate ca document unic);

5. Copie paşaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează

candidatul;

6. Diplomă liceu sau a echivalentului acesteia, autentificată de către autoritățile de resort din

țara emitentă + traducere în limba română legalizată la notariat (se vor încărca scanate ca

document unic)  - sau

Adeverință oficială care ține loc de diplomă și care conține rezultatele ce vor fi înscrise în

viitoarea diplomă pentru absolvenții anului curent + traducere în limba română legalizată la notar

(se vor încărca scanate ca document unic);

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

7. Copie foaie matricolă cu toți anii de liceu (situaţie şcolară cu note) + traducere în limba română

legalizată la notariat (se vor încărca scanate ca document unic).  În situaţia şcolară trebuie să se

regăsească disciplinele Biologie, Fizică, Chimie, Fizică-Chimie, Stiințele vieții, Matematică;

https://inscrierestudstraini.umfcd.ro/inscriere/?lang=en
https://inscrierestudstraini.umfcd.ro/inscriere/?lang=en
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI/ANEXA%207%20-%20LISTA%20DIPLOMELOR%20VALABILE%20IN%20ROMANIA.pdf
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8. Cetățenii din ISRAEL vor fi înmatriculați numai dacă fac dovada  unui punctaj de minim 500 la

testul psihometric oficial susținut în ISRAEL; (se va depune, cel mai târziu în luna septembrie la

înscriere); 
9. Cunoaşterea limbii române se certifică 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, pentru care se achită o taxă de 400 €;

- acte doveditoare care să ateste că au absolvit cel puţin  p atru ani de studii în România

într-o şcoală acreditată cu predare în limba română;

10. 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 în limba română legalizată la

notariat;

11. 2 fotografii recente;

12. Dosar plic

13. Taxă procesare dosar, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI se achită în contul cu cardul 
bancar, prin intermediul unui procesator de plăți online, în platforma de admitere.

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO87RNCB0090000509620141 

COD SWIFT: RNCBROBU 
x) Diploma de liceu în original, se va depune la dosar cel mai târziu la data semnării Contractului

de studii.

Candidaţii care promovează examenul de Bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar

2022/2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă oficială 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 în limba română legalizată la notariat.

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 

2023/2024 SUNT: 

- 7500 €/AN  8000 €/AN *(conform deciziei Senatului Universității din 28.03.2023);

- 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.

Edit
Cross-Out

Edit
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Taxele de școlarizare, vor fi plătite la bancă (BCR) cu cardul bancar, prin intermediul unui procesator 
de plăți online, în platforma de admitere.

BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO19RNCB0090000509620007 

COD SWIFT: RNCBROBU 

FOARTE IMPORTANT: Pe dovada de plată trebuie să apară numele corect (conform pașaportului) 
al studentului pentru care se achită taxa. 

Taxele de şcolarizare, pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023/2024, se vor plăti 

integral sau în trei tranşe:          -      50% - la înscriere (taxă nerambursabilă); 

- 25% - la 01 martie a fiecărui an universitar (taxă nerambursabilă);

- 25% - la 01 mai a fiecărui an universitar (taxă nerambursabilă).

Neplata taxelor de școlarizare la termenele menționate mai sus, va duce la suspendarea calității 

de student. Pentru reluarea calității de student se va percepe o taxă de 100 €. 

Rezidența în România pe durata studiilor 

Cetățenii străini din țările terțe Uniunii Europene au nevoie de viză de studii eliberată de Ambasada 

României din țara de origine. Viza se eliberează în baza Scrisorii de Acceptare la studii emisă de către 

Ministerul  Educaţiei  -  Direcția  Generală  Relaţii  Internaţionale  și  Afaceri  Europene  și  a  achitării 

integrale a taxei de studii.  Viza de studii este valabilă 90 de zile, perioadă în care cetățenii străini 

sunt obligați să obțină permis de ședere în scop de studii, eliberat de Inspectoratul General pentru 

Imigrări (https://portaligi.mai.gov.ro). 

Etapa a doua - inscrierea la studii - este condiționată de: 

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

precizarea termenului la care va prezenta diploma de liceu în 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 Educației;

- semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare.

Înscrierile   ( depunerea documentelor ) se fac numai personal, cu prezentarea paşaportului şi a

documentelor menţionate mai sus, confom calendarului.

Dispoziții finale

Cele menţionate mai sus sunt valabile pentru studenţii care se vor înscrie în anul I – 2023/2024 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.

https://portaligi.mai.gov.ro/
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În cazul în care vor interveni alte modificări legislative, Senatul universitar le va transpune printr-o 

hotărâre afișată pe site-ul universităţii (http://umfcd.ro)  pe platforma de înscriere (link) și la 

avizierele Serviciului studenți străini. 

*Notă: conform deciziei Senatului Universității din 28.03.2023.

http://umfcd.ro/

