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S-a aprobat Metodologia de Admitere 2018 

 

În ședința din 16 ianuarie 2018, Senatul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. 

Popa” din Iași a aprobat Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere în UMF Iași în 2018.  

Admiterea la studii de licență în Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, 
pentru toate ciclurile universitare (atât pentru locurile finanțate de  bugetul de stat cât și pentru 
locurile cu taxă) se realizează numai prin concurs de admitere, în limita locurilor aprobate 
pentru anul respectiv. Numărul de locuri aprobat va fi publicat imediat după primirea Ordinului 
Ministerului Educației Naționale. 

Concursul de admitere se organizează de către UMF Iași pe domenii de licență, la următoarele 
specializări:  

- Medicină (durata studiilor 6 ani) 
- Medicină Dentară (durata  studiilor 6 ani) 
- Farmacie (durata studiilor 5 ani) 
- Asistență Medicală Generală (durata studiilor 4 ani), 
- Nutriție și Dietetică (durata studiilor 3 ani) 
- Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare (durata studiilor 3 ani) 
- Tehnică Dentară (durata studiilor 3 ani) 
- Bioinginerie (durata studiilor 4 ani). 
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Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licență va avea loc sub forma unui 
test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a 
mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obținută la testul grilă, iar 10% media de la 
bacalaureat. 
Disciplinele de concurs sunt următoarele: 

 Pentru specializările: Medicină și Medicină Dentară - Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia 
omului) – obligatoriu și Chimie Organică sau Fizică – la alegere. 

 Pentru specializarea Farmacie - Chimie Organică – obligatoriu și Biologie Vegetală sau Biologie 
clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) – la alegere. 

 Pentru specializările: Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară, Nutriție și Dietetică – la 
alegere între Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia omului) sau Chimie Organică. 

 Pentru specializarea Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare - Biologie clasa a XI-a (Anatomia și 
Fiziologia omului) 

 Pentru specializarea Bioinginerie – la alegere între Matematică sau Biologie clasa a XI-a 
(Anatomia și Fiziologia omului) 
 

Facultate 
Nr. 

materii 

Nr. total 
de 

întrebări 

Număr întrebări 
materie principală  

Număr întrebări a 
doua materie 

obligatorie stabilită de 
candidat la alegere 

 Medicină 
 Medicină Dentară 2 90 

54 (60%)* 
(Biologie clasa a XI-a) 

36 (40%) 
(Chimie Organică sau 

Fizică) 

 Farmacie 2 75 
45 (60%) 

(Chimie Organică) 
30 (40%) 

(Biologie Vegetală sau 
Biologie clasa a XI-a) 

 Bioinginerie  1 
45 

45 (100%) 
(Biologie clasa a XI-a) 

- 

10 
10 (100%) 

(Matematică) 

 Asistență 
Medicală 
Generală 

1 
50 

50 (100%) 
(Biologie) 

- 
45 

45 (100%) 
(Chimie Organică) 

 Balneo-
fiziokinetoterapie 
și recuperare  

1 45 
45 (100%) 
(Biologie) 

- 

 Nutriție și 
dietetică 

 Tehnică dentară 
1 

45 
45 (100%) 
(Biologie) 

- 

40 
40 (100%) 

(Chimie Organică) 

* Procentul din paranteză reprezintă ponderea numărului de întrebări din caietul de teză. 
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„Metodologia proprie a UMF Iași privind organizarea și desfășurarea Concursului de 

Admitere 2018 nu s-a modificat față de cea din anul precedent: se mențin aceleași 

discipline de examen pentru testul grilă și aceeași pondere a notei obținute la examenul de 

bacalaureat. Anul trecut, în 2017, am avut o concurență bună la Medicină, la Bioinginerie 

precum și la specializările de trei ani: Asistență Medicală Generală, Tehnică Dentară și 

BFKT. Însă, față de admiterea din anul trecut, pentru acest an îmi doresc să crească 

concurența la toate specializările pe care le oferă Universitatea.”  a declarat Prof.Univ. Dr. 

Viorel Scripcariu, Rectorul UMF Iași 

Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în UMF Iași în 

2018 poate fi găsită, integral, aici : 

http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Metodologia%20proprie%20

a%20concursului%20de%20admitere%20-%202018.pdf  

În cadrul aceleiași ședințe din 16 ianuarie, Senatul UMF Iași a mai aprobat și Metodologia proprie 

de admitere a românilor de pretutindeni în 2018 

(http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Metodologia%20proprie%2

0de%20admitere%20a%20romanilor%20de%20pretutindeni%20-%202018.pdf ) și Metodologia 

proprie pentru concursul de admitere prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor 

personale ale candidaților, pentru programele de studii cu predare în limba română, engleză 

sau franceză pe locuri cu taxă în valută, în anul universitar 2018-2019 (urmează să se afișeze 

pe site-ul UMF Iași în secțiunea dedicată studiilor în limbile engleză și franceză) 

Vă recomandăm consultarea periodică a secţiunii Admitere 2018 de pe site-ul UMF Iași pentru a fi 

la curent cu informaţiile oficiale privind numărul de locuri aprobat, calendarul de concurs etc. 

 

*** 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost fondată în 1879, fiind una dintre cele mai 

vechi instituții de învățământ superior din România. UMF Iași face parte din Grupul celor 12 Universități de Educație 

și Cercetare Avansată. Cele patru facultăți – Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea 

de Farmacie și Facultatea de Bioinginerie Medicală – sunt acreditate de Asociația Română de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS) iar managementul educațional instituțional este certificat de forul european de 

evaluare European University Association (EUA) - Institutional Evaluation Programme (IEP) și de Consiliul 

Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF). Dintre cei 11.444 de studenți, 

masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.508 studenți, 321 masteranzi, 359 doctoranzi și 2.256 rezidenți), 2.634 

provin din 79 de țări altele decât România, ceea ce face Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași cea mai cosmopolită instituție de învățământ superior din estul Europei.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este singura instituţie de învăţământ medical românesc 

cotată în topul realizat de Times Higher Education World University Rankings 2017-2018. La indicatorul 

vizibilitatea academică la nivel internațional, UMF Iași se situează pe primul loc în țară și în primele 500 de universități 

din lume (locul 428). 


