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MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

                  Aprobată în ședința Senatului 

                                                                                                            din data ___________________ 

 

METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020 – 2021 

(aprobată în şedinţa Senat din 22.01.2020)  

CU COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC 

 

METODOLOGIA PROPRIE 

 

Art. 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la masterat se face în conformitate cu: 

-   Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi 

postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 369/2013 care aprobă metodologia privind acreditarea 

domeniilor de studii universitare de Master pe baza programelor de studii de master acreditate; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat; 

            - Hotărârea Guvernului României nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării; 

            - Hotărârea Guvernului României nr. 641/2019 care aprobă acreditarea domeniilor de studii 

universitare de master, a programelor de studiu şi a numărului maxim de studenţi pentru anul 2019-2020; 

            - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 146/2014 care aprobă procedura specifică de 

evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de master acreditate; 

            - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/2016 privind cadrul general de organizare şi 

desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.  

− Ordinul Ministrului Educației și Cercetării 4020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile  

legale în domeniul învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României; 

− Adresa M.E.C. 8880/07.04.2020, privind asigurarea desfăşurării optime a activităţii cu  

respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în domeniu, inclusiv 

hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă urmărind cu prioritate asigurarea 

prevenţiei şi reducerea riscului de îmbolnăvire. 

− Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 6102/15.12.2016, cu modificările și completările  

ulterioare, pentru aprobarea Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de 

licenţă, de master şi de doctorat.  
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− Ordinul M.E.C. nr. 4205/06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa Ordinului  

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și de doctorat. 

- Actualizare denumire Ministerul Educaţiei Naţionale (M.E.N.) în Ministerul Educaţiei şi  

Cercetării (M.E.C.). 

 

Art 2. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se realizează în domeniile de 

studii universitare de masterat acreditate, la programele de studii legal înfiinţate în cadrul instituţiei de 

învăţământ superior, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în concordanță cu măsurile luate de 

autorităţi la nivel național, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 3. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat se  organizează pe programe de 

studii în două sesiuni, astfel: 

-sesiunea iulie 2020  -  pentru programele de master de la Facultatea de Bioinginerie Medicală; 

-sesiunea septembrie 2020 - pentru programele de master de la Facultatea de Bioinginerie 

Medicală, Facultatea de Medicină şi Facultatea de Medicină Dentară. 

 

Art 4. Se pot înscrie la concursul de admitere la studii universitare de masterat: 

a. Absolvenţi cu diploma de licenţa ai ciclului I de studii universitare în conformitate cu Legea nr. 

1/2011; 

  b.  cu diplomă de licenţă  ai ciclului I şi II de studii  universitare, oferite comasat, într-un  

program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, în 

conformitate cu Legea nr. 1/2011; 

c. Absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, 

obţinută în conformitate cu Legea 84/1995 şi Legea 288/2004. 

d. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 

European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, 

inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Pentru înscriere  la acest concurs cetăţenii din ţările 

menţionate mai sus necesită recunoaşterea studiilor efectuate în afara României. Aceasta recunoaştere se 

va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de 

înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la 

înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor. 

e. Cetățenii statelor care nu aparțin Comunității Europene (non–UE), în conformitate cu protocolul 

precizat anual de către M.E.C. se pot înscrie la concurs doar pentru locurile cu taxă în valută. 

f. Cetățenii de etnie romă pentru care se alocă, cu acordul M.E.C., din numărul de locuri finanţate 

de la bugetul de stat, un număr de locuri prin decizia anuală a Rectorului, după aprobarea Consiliului de 

Administraţie. Neocuparea locurilor acordate etniei rome, prin neânscriere/neprezentare sau 

neîndeplinirea condiţiilor de medie va conduce la ocuparea acestor locuri de către ceilalți candidaţi în 

ordinea strict descrescătoare a mediei finale. 

Art 5. (1) Pe locurile finanţate de la bugetul de stat pot concura numai persoane care nu au mai 

beneficiat de loc bugetat la un alt program de masterat. 

(2) Un candidat admis poate urma un singur program de masterat pe loc finanţat de la bugetul de 

stat. Un al doilea program poate fi urmat doar în regim cu taxă. Candidatul admis la mai multe programe 

de studii pe locurile fără taxă este obligat să opteze, în momentul confirmării locului, pentru programul de 

studii la care doreşte să fie finanţat de la bugetul de stat, la o singură instituţie de învăţământ superior şi la 

o singură facultate.  
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(3) Absolvenţii de studii universitare de licenţă cu 300/360 de credite de studii transferabile, 

precum şi absolvenţi ai studiilor universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 

obţinută până la absolvirea primei promoţii de studii universitare de licenţă, menţionată în Legea 84/1995 

şi Legea nr. 288/2004 care au achitat taxa de şcolarizare pe întreaga durată a studiilor, pot urma cursurile 

ciclului II – studii universitare de master, în regim bugetat. 

 

Art. 6. (1) Taxa de înscriere pentru concursul de admitere este în valoare de 300 lei. Taxa de 

înscriere este nereturnabilă. 

(2) Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau 

pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere. 

Sunt scutite de plata taxei următoarele categorii de candidați, până la vârsta de 26 de ani:                 

a. copiii orfani de ambii părinţi; 

b. candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; 

c. angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. 

Popa” din Iași. 

(3) Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de 

candidați. Aprobarea scutirii se face de către comisia de admitere. 

 

Art. 7. Procedura de înscriere la concurs:  

  Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, accesând platforma dedicată 

concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro conform calendarului Concursului de admitere la 

programele de master.  

Actele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse în copie, on-line (scanate), în secțiuni 

specifice din platforma dedicată concursului de admitere: 

a. Cerere de înscriere pentru programul de master pentru care candidează (generată ȋn aplicaţie), 

cu menționarea ordinii opțiunilor 

b*. Diploma de bacalaureat  

c*. Diploma de licenţa sau Adeverinţa de atestare a promovării examenului de licenţă cu 

menţionarea mediei la examenul de licenţă şi a mediei multianuale.  

Important: Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare 

vor prezenta o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).  

d. Suplimentul la Diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte Diploma de licenţă, exclusiv pentru 

candidații ce au finalizat studiile înainte de 2019  

e*. Certificat de naştere, 

f. Certificat de căsătorie (unde este cazul), 

g. Carte de identitate (sau adeverință de la Serviciul Evidența Populației în cazul pierderii actului 

original) în termen de valabilitate pentru toată perioada concursului de admitere   

h.  Curriculum Vitae  

i.  Dovezi care să susțina participarile la activităţile trecute în C.V. - (publicaţii, adeverinţe 

voluntariat, diplome participari la conferinte, recomandări, etc.). 

j. Adeverinţa medicală tip, de la medicul de familie, specificându-se faptul că respectivul candidat 

se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice.  

k. Dovada achitării taxei de înscriere, 

l. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai fost înscris la un alt master bugetat (pentru 

candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate),  

http://www.umfiasi.ro/
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m. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii 

străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română (nivel B2) 

eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către Centrul de Limbi 

Moderne al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în baza susținerii testului 

pentru obținerea certificatului de competență lingvistică conform specificaţiilor afişate pe site-ul UMF 

“Grigore T. Popa” din Iaşi. 

n. pentru cetățenii români sau străini care au absolvit studiile de licență în afara României 

documentul eliberat de C.N.R.E.D./M.E.C. care atestă că diploma de licenţă obținută în statele membre 

ale Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene 

sau în alte state îi conferă candidatului accesul la studii de master. 

o*. pentru candidații absolvenți, în anul 2020, ai U.M.F."Grigore T. Popa" din Iași, actele marcate 

cu * vor fi transferate de la secretariatul facultății la secretariatul Masterat, fără a fi nevoie de prezența 

fizică a candidatului. 
p. Consimţământ înscriere admitere – Anexa 1 

După validarea de către candidat a aplicației pentru înscrierea la concursul de admitere, 

informațiile completate nu mai pot fi modificate și nu mai pot fi aduse completări la actele din dosarul on-

line de concurs, excepție făcând solicitarea expresă din partea comisiei de verificare a eligibilității 

dosarului. 

Candidatul își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre 

documentele digitale/scanate şi cele originale, precum şi cu privire la corectitudinea și veridicitatea 

datelor și a documentelor din dosarul de concurs on-line încărcat pe platforma dedicată concursului de 

admitere. În acest scop candidatul va completa – Anexa 2. 

 

Art. 8.  Modalitatea de verificare și evaluare a candidaților:  

(1) Dosarele vor fi verificate de către Secretariatul Prorectoratului Masterate din punct de vedere al 

autenticității documentelor și existenței tuturor documentelor cerute la Art 7.  

Evaluarea dosarelor se efectuează de către comisia de evaluare, formată din cadre didactice.  

         (2) Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a mediei, calculată astfel: 

 

1. Interviu 40 % din ponderea notei finale, care va fi apreciat cu note de la 1 la 10 

Interviul se va desfășura online, folosind platforma Microsoft Teams. Secretariatul 

Prorectoratului Masterate va solicita Centrului de Comunicații să genereze adrese de e-mail 

provizorii pentru toți candidații înscriși la admiterea la programele de Master.  

Aceste adrese de e-mail vor fi comunicate candidaților în termen de maxim 24 de ore 

înainte de desfășurarea interviului. 

Secretariatul Prorectoratului Masterate va genera liste cu candidații înscriși și, în funcție de 

numărul de candidați înscriși, va aronda o periodă temporală în care candidații vor fi apelați de 

către Comisia de concurs, prin intermediul platformei Microsoft Teams, pentru a participa la 

interviu. 

Candidații au obligația de a avea condițiile optime de conexiune online pentru a putea 

participa la interviu. De asemenea, pe tot parcursul interviului candidații trebuie să mențină 

deschise conexiunile audio și video cu Comisia de concurs. 

 

         2. Analiza dosarului : 60% din ponderea notei finale 

 

         (3) În analiza dosarului se iau în calcul următoarele: 

- media de la examenul de licenţă     - 30%                                                                    

- media multianuală - 50%                                                                                             

- alte activităţi (voluntariat, activitate anterioara in domeniul ales)  - 20% 
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         (4) În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc (bugetat sau cu 

taxă), se utilizează criterii de departajare, ȋn ordine, după cum urmează: 

- nota de la examenul de licenţă, 

- media multianuală de la studiile de licenţă, 

- media de la examenul de bacalaureat. 

 

          (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor 

finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu, care 

nu au mai urmat un alt master bugetat. 

          (6) Eventualele contestaţii se depun on-line prin completarea Anexei nr. 3 în termen de 24 de ore de 

la data şi ora afișării pe site-ul www.umfiasi.ro  a rezultatelor. Contestaţiile sunt rezolvate de către 

Comisia de soluționare a contestaţiilor în termen de maxim 24 ore de la încheierea termenului de 

depunere a acestora. Decizia Comisiei de soluționare a contestaţiilor este postată pe site-ul 

www.umfiasi.ro și este definitivă. 

           (7) Confirmarea locului 

 Candidații admiși pe locuri fără taxă/cu taxă trebuie să confirme în scris locul prin completarea fișei 

de înscriere, semnarea contractului de studii și achitarea taxei de înmatriculare, până la data de: 

           -  10 august 2020 (admitere sesiune iulie 2020) 

           -  28 septembrie 2020 (admitere sesiune septembrie 2020),  

 În momentul confirmării locului, se depun la secretariatul Departamentului Studii Universitare 

Ciclul de Studii Învățământ Clinic și Masterat următoarele acte: 

           - Fișa de înscriere în anul I (care va fi postată pe site-ul Universității www.umfiasi.ro, ACADEMIC, 

Programe de studii, Programe de Masterat) 

           -  dovada achitării taxei de înmatriculare reprezentând confirmarea locului ocupat, 200 lei, ȋn 

original, 

           - Contractul de studii completat şi semnat ȋn original, în dublu exemplar (care va fi postat pe site-ul 

Universității www.umfiasi.ro, ACADEMIC, Programe de studii, Programe de Masterat), 

           - diploma de bacalaureat care atestă finalizarea studiile liceale ȋn original (pentru candidaţii care 

pot opta pentru locurile bugetate), pentru locuri cu taxă - se va prezenta o copie a diplomei de bacalaureat 

însoţită de originalul acesteia pentru certificarea conformităţii, 

           - diploma de licenţa în original (pentru candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate), pentru 

locuri cu taxă se va prezenta o copie a diplomei de licență/Adeverinţa de atestare a promovării 

examenului de licenţă cu menţionarea mediei la examenul de licenţă şi a mediei multianuale, însoţită de 

originalul acesteia pentru certificarea conformităţii,  

            - suplimentul la diplomă/foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă - în original (pentru 

candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate), pentru locuri cu taxă - se va prezenta o copie după 

suplimentul la diplomă/foaia matricolă, însoţită de originalul acesteia pentru certificarea conformităţii, 

           - copie după certificatul de naştere şi căsătorie, dacă este cazul, însoţite de originalul acestora 

pentru certificarea conformităţii, 

            - Declaraţie notarială din care să rezulte că nu a mai făcut sau nu s-a înscris la un alt master 

bugetat (pentru candidaţii care pot opta pentru locurile bugetate) în original, 

http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
http://www.umfiasi.ro/
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           - 2 fotografii tip legitimaţie 3.5 x 2.5 cm. 

 

 

Art.9. a) Admiterea la programul de studii de master ca urmare a desfășurării concursului, se face 

strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere ( în limita numărului de locuri bugetate și 

cu taxă) pentru fiecare program de studii .  

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul 

U.M.F.”Grigore T. Popa” din Iași, specificându-se ora și data afișării. 

b) Media generală minimă de admitere pentru studiile universitare de master este 6 (şase). 

  

Art.10. Concursul de admitere din sesiunea septembrie pentru locurile rămase neocupate în 

sesiunea iulie se organizează respectând prezenta Metodologie de desfășurare a Concursului de admitere - 

Sesiunea Iulie, diferență făcând doar calendarul de desfășurare. 

 

Art.11. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au 

obligaţia să depună, până la data 25 septembrie 2020 actele de studii în original, la Secretariatul 

Prorectoratului Studii Universitare Ciclul de Studii Învățământ Clinic și Masterat. 

 

Art.12. Taxele de școlarizare 

În conformitate cu art. 3 din OUG nr. 133 din 14 septembrie 2000 privind învăţământul 

universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, cuantumul 

taxelor de școlarizare se stabileşte de Senatul Universității în funcţie de costurile specifice şcolarizării. 

Cuantumul taxei se anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea examenului de admitere.  

 

Art. 13. Dispoziții finale 

Orice modificare a normativelor privind Metodologia de admitere la studii universitare de masterat 

atrage după sine modificarea prezentei metodologii.  

 

                        RECTOR,                                                                         

 

        Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu                                                    

 

Prorector,  

Prorectorat Studii Universitare Ciclul de Studii 

Învățământ Clinic și Masterat 

 

Prof. Univ. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza 

 

 

Avizat OFICIUL JURIDIC, 

Cons.jur.Vasilica Mirela Iacob 

 

 

 

 
 Redactat, 
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