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R E C T O R A T 
Direcţia Generală Secretariat Universitate 
Serviciul Studenţi Străini 

APROBAT,              APROBAT, 
C.A. din 17.01.2023      SENAT din 19.01.2023 

METODOLOGIA 
DE ADMITERE  LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

- FACULTATEA DE MEDICINĂ  -
MODULUL DE LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024 

Metodologia proprie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti este realizată în 
conformitate cu: 

    Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu completările ulterioare; 

    OMEN 3473/17.03.2017; 

    OMEC 4151/24.04.2020 de modificare a OMEN 3473/2017 

    OMEC 5736/13.10.2020 de modificare a OMEN 3473/2017 

    OMEC 4241/2020 

    OMEC 4205/2020 

    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. 

Admiterea la programul de studiu cu predare în limba engleză se realizează  prin concurs de dosare (prin 
evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale) pentru: 
- cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederația

Elveţiană și cetățenii români cu domiciliul in străinătate. În conformitate cu Legea 316/2006, toți cetățenii

menționați mai sus au dreptul la acces la studii în aceleași condiții ca și cetățenii români.

- cetățenii din state terțe U.E.

Concursul de dosare se va desfășura pe parcursul a două sesiuni, conform calendarului de desfășurare a 
admiterii ( link )

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/CALENDAR%20EN%202023.pdf
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Sesiunea I se adresează absolvenților de liceu din anii anteriori anului 2023 ( pot aplica si absolvenți de liceu 
2023 care au promovat examenul de bacalaureat/absolvire, cu rezultate finale) 
Recomandăm cetățenilor din state terțe U.E. (NON-UE) a căror intrare pe teritoriul României este condiționată 
de obținerea vizei de student, să aplice în sesiunea I, având în vedere că procesul de obținere a scrisorii de 
acceptare la studii si a vizei este de lungă durată. 
Sesiunea II se adresează absolvenților de liceu 2023 ( pot aplica si absolvenți de liceu din anii anteriori) 

Condiția minima pentru a aplica la studiile universitare 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 efectuarea 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. Pentru anul I – 2023/2024 s-au aprobat 300 de locuri ( sesiunea I – 150 locuri, sesiunea II – 
150 locuri) 

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 studiu. 

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 competență ligvistică (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 sau care au obtinut minim calificativul B2 in cadrul

examenului de bacalaureat.

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

UMFCD. Pentru susținerea acestui examen se va achita o taxă de 400 € (țări NON-UE) / echivalentul în lei a

400 € (țări UE). Programarea la examen se face prin transmiterea unui email însoțit de copie pasaport/ID și

de dovada achitării taxei de examen la adresa admission.english@umfcd.ro Programările pentru examen

se pot face doar în timpul sesiunii de admitere si cf ANEXA 8.

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%203%20EN%20-%202023.pdf
mailto:admission.english@umfcd.ro
https://umfcd.ro/en/wp-content/uploads/2023/ADMISSION_2023/LANGUAGE_TEST/EN_test.pdf
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DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE PENTRU CETĂȚENII UNIUNII 

EUROPENE, SEE, CE ȘI CETĂȚENII ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE 

Modalitatea de depunere a dosarului : 

1. Candidatul accesează platforma de înscriere a U.M.F. "Carol Davila" București la următoarea adresă 

web : (link) și va încărca toate documentele menționate (se completează criteriile de selecţie stabilite de 

universitate cu informațiile proprii solicitate în anexa 6-care va fi generată automat de platforma de înscriere, 

după parcugerea acestei).

2. Dosarele candidaților depuse online sunt supuse verificării, de către Serviciul Studenți Străini.

- Se va verifica dacă dosarul conține toate documentele menționate.

- În cazul în care dosarul este complet, candidatul primește un email de validare.

- În cazul în care dosarul este incomplet, candidatul primește un email prin care i se solicită corecția.

Completarea dosarelor cu documentele solicitate revine în întregime candidatului și trebuie efectuată în 
termenul legal de depunere, conform calendarului de admitere. Se admit maxim 3 corecții pentru fiecare dosar. 
Candidații care aplică în ultima zi își pot completa dosarele până la data de 03.07.2023, ora 15:00 (sesiunea I) 
respectiv 28.08.2023 ora 15:00 (sesiunea II). Nicio corecție efectuată după depășirea termenului de înscriere nu 
se mai ia în considerare. Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Dosarele incomplete sunt 
înregistrate, dar nu sunt declarate eligibile pentru evaluare. 

Comisia de evaluare numită prin Decizie a Consiliului de Administrație verifică dosarele,  acordând un 
punctaj în conformitate cu Grila de evaluare. 

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 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, însoțită de traducere în limba română, legalizată la notar.

https://fsa.umfcd.ro
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%206%20EN%202023-2024.pdf
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
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Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare 
și realizărilor personale: 

1. Anexa 1 (va fi generată automat de platformă la momentul aplicării)

2. Anexa 2 (va fi generată automat de platformă la momentul aplicării)

3. 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
UMFCD (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 sau care au
obtinut minim calificativul B2 in cadrul examenului de bacalaureat;

4. ADEVERINȚĂ SAU ATESTAT obținut de la Ministerul Educației   – Centrul Național de Recunoaștere și

Echivalare a Diplomelor din România  ht tps://www.cnred.edu.ro/

5. Diplomă liceu/ bacalaureat (valabilă în România) – traducere legalizată la notar în limba română;

VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA (ANEXA 7) 
Candidaţii   care  au   promovat   examenul de bacalaureat  în sesiunile  corespunzătoare  anului  școlar 
2022-2023, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvent eliberată de către liceu, 
în care trebuie menţionate obligatoriu, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al 
adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat - traducere în limba română legalizată la 
notar; 

6. Situația școlară (cu note) – traducere în limba română legalizată la notar (în situaţia şcolară să se 

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

7. Cetățenii români cu domiciliul in străinătate trebuie să facă dovada domiciliului stabil în străinătate: pașaport 

românesc cu domiciliul în străinătate/ID sau adeverință de la Primăria sau de l  a Prefectura orașului de 

domiciliu – traducere în limba română legalizată la notar;

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

9. Adeverinţă medicală care să ateste că persoana ce va fi înscrisă la studii nu are boli contagioase sau alte 
afecţiuni incompatibile cu profesia de medic, traducere în limba română legalizată la notar;

10. Paşaport / I.D. valabil

11. Dovada achitării taxei pentru procesarea dosarului, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI , plătită în 

contul bancar: 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 

Criterii de departajare  ANEXA 6

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%203%20EN%20-%202023.pdf
https://www.cnred.edu.ro/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANEXA%207%20-%20Lista%20diplomelor%20recunoscute%20de%20MEC%20conform%20OMEN_4151_2020.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%206%20EN%202023-2024.pdf
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
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Ierarhizarea candidaților va fi făcută în ordine descrescătoare a punctajului și se va afișa pe site-ul universitatii 
(www.umfcd.ro) sub forma listei provizorii cu candidații potențial admiși. 

Admiterea candidaților (  lista provizorie) nu este echivalentă cu înscrierea efectivă la studii în anul I. 

Înscrierea candidatilor admisi la studii este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții: 

- prezentarea dosarului complet (echivalentul letric al documentelor introduse în platformă), a diplomei

de liceu în original (sau o declarație pe proprie răspundere cu precizarea termenului la care va prezenta

diploma  de  liceu în  original  -traducere în  limba română  legalizată  la  notar) și  a  certificatului  de

competență lingvistică;

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

Ministerul Educației din România;

- semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare.

Candidații admiși sunt obligați să confirme locul prin achitarea taxei de școlarizare și a semnării contractului 
de studii conform calendarului prezentei metodologii. (link către calendar) 

Taxa de școlarizare 
Taxa de şcolarizare în anul universitar 2023/2024 este echivalentul în LEI la cursul BNR din ziua plății a 7500 
EURO/an universitar 8000€/an universitar*(conform deciziei Senatului Universității din 28.03.2023) și va fi 
achitată în următorul cont bancar: cu cardul bancar, prin intermediul unui procesator de plăți online, în 
platforma de admitere.

BANCA    BENEFICIAR : UMF "Carol Davila" București 

BANCA: Banca Comercială Română 

CONT: RO87RNCB0090000509620141 

COD SWIFT: RNCBROBU 

Taxa de şcolarizare pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023/2024 se poate plăti integral sau în 
tranşe (25 % - la admitere, în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor– taxă nerambursabilă, 25 % la 
începutul  anului universitar, la depunerea documentelor – taxă nerambursabilă, 25% - până la 01 martie a 
fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă, 25% - până la 01 mai a fiecărui an universitar – taxă 
nerambursabilă); 

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.

http://www.umfcd.ro/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/CALENDAR%20EN%202023.pdf
https://fsa.umfcd.ro
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DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE TERȚE 
UNIUNII EUROPENE 

Modalitatea de depunere a dosarului : 

1.Candidatul accesează platforma de înscriere a U.M.F. "Carol Davila" București la următoarea adresă web :

link și va încărca toate documentele menționate (se completează criteriile de selecţie stabilite de

universitate cu informațiile proprii solicitate în anexa 6 care va fi generată automat de platforma de

înscriere, după parcurgerea acesteia).

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

- Se va verifica dacă dosarul conține toate documentele menționate.

- În cazul în care dosarul este complet, candidatul primește un email de validare.

- În cazul în care dosarul este incomplet, candidatul primește un email prin care i se solicită corecția.

Completarea dosarelor cu documentele solicitate este obligația candidatului și trebuie efectuată în termenul 
legal de depunere, conform calendarului de admitere. Se admit maxim 3 corecții pentru fiecare dosar. Candidații 
care aplică în ultima zi își pot completa dosarele până la data de 03.07.2023, ora 15:00 (sesiunea I) respectiv 
28.08.2023 ora 15:00 (sesiunea II). Nicio corecție efectuată după depășirea termenului de înscriere nu se mai ia 
în considerare. Candidatul este declarat eligibil când dosarul este complet. Dosarele incomplete sunt 
înregistrate, dar nu sunt declarate eligibile pentru evaluare. 

Comisia de evaluare numită prin Decizie a Consiliului de Administrație a UMFCD verifică dosarele, 
acordând un punctaj în conformitate cu Grila de evaluare. 

Serviciul Studenți Străini va înainta Ministerului Educației - DGRIAE, lista candidaților selectați pentru 
eliberarea Scrisorii de acceptare la studii. 

Înmatricularea la programele de studii din cadrul universității este condiționată de obținerea Scrisorii 
de Acceptare la studii. Neobținerea acesteia nu permite 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, însotita de traducere în limba română, legalizată la notar.

https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
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Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare 
și realizărilor personale ( inclusiv documente pentru solicitarea eliberării Scrisorii de Acceptare la studii 
în România): 

1. Anexa 1 va fi generată automat de platformă la momentul aplicării);

2. Anexa 2 (va fi generată automat de platformă la momentul aplicării);

3. 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 UMFCD (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 sau

care au obtinut minim calificativul B2 in cadrul examenului de bacalaureat ;

4. Cerere tip pentru obţinerea Scrisorii de Acceptare ANEXA 5 (va fi generată automat de platformă la
momentul aplicării);

5. Diplomă liceu/ bacalaureat (valabilă în România) – traducere legalizată la notar în limba română;

VERIFICATI LISTA DIPLOMELOR VALABILE IN ROMÂNIA (ANEXA 7)

Candidații  care  au promovat  examenul  de bacalaureat  în sesiunile corespunzătoare anului școlar

2022-2023, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa de absolvent eliberată de către liceu,

în care trebuie menţionate obligatoriu, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al

adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat - traducere în limba română legalizată

la notar;

6. Situația  școlară  (cu  note)–  traducere  în  limba  română  legalizată  la  notar  (în  situaţia  şcolară  să  se

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

7. Cetățenii din Israel vor fi înmatriculați numai dacă fac dovada unui punctaj de minim 500 de puncte la 

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

în format letric;

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

Prefectura orașului de domiciliu) – traducere în limba română legalizată la notar;

9. Certificatul de naștere – traducere în limba română legalizată la notar;

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%203%20EN%20-%202023.pdf
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANEXA%207%20-%20Lista%20diplomelor%20recunoscute%20de%20MEC%20conform%20OMEN_4151_2020.pdf
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro
https://fsa.umfcd.ro


UMFCD: cod fiscal: 4192910, cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, banca: TREZORERIE sect. 2 
tel: +40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 

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 notar;

11. Paşaport valabil minim 6 luni de la 01.10.2023 – copie;

12. Dovada achitării taxei pentru procesarea dosarului, nerambursabilă, în valoare de 1000 LEI, plătită în contul 

bancar:  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 

Criterii de departajare  ANEXA 6 

Ierarhizarea candidaților va fi făcută în ordine descrescătoare a punctajului și se va afișa pe site-ul 
universitatii (www.umfcd.ro) sub forma listei provizorii cu candidații potențial admiși. 

Admiterea candidatilor (lista provizorie) nu este echivalentă cu înscrierea efectivă la studii în anul I. 

 Înscrierea candidaților admiși la studii este condiționată de îndeplinirea următoarelor condiții: 

- prezentarea dosarului complet (echivalentul letric al documentelor introduse în platformă), a diplomei

de liceu în original (sau o declarație pe proprie răspundere cu precizarea termenului la care va prezenta

diploma de liceu în original - traducere legalizată în limba română la notar) și a certificatului de

competență lingvistică;

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

Ministerul Educației din România;

- semnarea contractului de studii și achitarea obligațiilor financiare.

Candidații admiși sunt obligați să confirme locul prin achitarea taxei de școlarizare și a semnării contractului 
de studii conform calendarului prezentei metodologii. (link calendar)

https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/ANNEX%206%20EN%202023-2024.pdf
http://www.umfcd.ro/
https://umfcd.ro/wp-content/uploads/2023/STUDENTI_STRAINI/ADMITERE_2022/ADMITERE_STUDENTI_STRAINI_EN/CALENDAR%20EN%202023.pdf
https://fsa.umfcd.ro
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UMFCD: cod fiscal: 4192910, cont: RO57TREZ70220F330500XXXX, banca: TREZORERIE sect. 2 
tel: +40.21 318.0719; +40.21 318.0721; +40.21 318.0722 

Taxa de școlarizare 

Taxa de şcolarizare în anul universitar 2023/2024 este de 7500 EURO/an universitar 8000€/an 
universitar*(conform deciziei Senatului Universității din 28.03.2023) și va fi achitată în 
următorul cont bancar: 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 

Taxa de şcolarizare pentru studenții înmatriculați în anul universitar 2023/2024 se achită integral sau în tranşe 
(25% în termen de 5 zile de la primirea scrisorii de acceptare și este taxă nerambursabilă, 25 % la începutul 
anului universitar, la depunerea documentelor – taxă nerambursabilă, 25% - până la 01 martie a fiecărui an 
universitar – taxă nerambursabilă, 25% - până la 01 mai a fiecărui an universitar – taxă nerambursabilă); 

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– 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 candidații sunt obligați  să obțină  permisul de ședere în România eliberat 
de către Inspectoratul General pentru Imigrări (https://portaligi.mai.gov.ro). 

Dispoziții finale 

Cele menţionate mai sus sunt  valabile  pentru cetățenii străini care se vor înscrie în anul I de studii, anul 
universitar 2023-2024 şi sunt în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 (cu modificările și 
completările ulterioare), Ordinele şi Instrucţiunile M.E. şi Hotărârilor Senatului U.M.F. "CAROL DAVILA" – 
Bucureşti. 

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) 

*Notă: conform deciziei Senatului Universității din 28.03.2023

http://umfcd.ro/
Mxu
Cross-Out

Mxu
Cross-Out

https://fsa.umfcd.ro/
https://portaligi.mai.gov.ro/

