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Simularea Concursului de Admitere: 7 martie și 15 mai 

S-au stabilit datele celor două sesiuni de simulare a concursului de admitere la Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași: 7 martie 2021 (duminică) și 15 mai 2021 

(duminică).  

Pentru prima sesiune, de pe 7 martie, care se va desfășura online, înscrierile au loc în perioada 

21 februarie – 5 martie. Formularul va fi disponibil din data de 21 februarie pe site-ul: 

https://simulare-admitere.ssmi.ro/. Acesta va fi deschis până pe 5 martie 2021, ora 23:59. 

Taxa de participare: 40 lei/ediție. 

Proiectul se află sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași, fiind 

realizat în colaborare cu Societatea Studenților Mediciniști Iași, Societatea Studenților Farmaciști 

Iași, Societatea Studenților Stomatologi Iași, Asociația Studenților Bioingineri Iași și Societatea 

Studențească de Chirurgie din România (filiala Iași). 

„Simularea concursului de admitere este un proiect educațional de succes, organizat 

impecabil, an de an, de către societățile studențești ale Universității. Viitorii candidați au 

https://simulare-admitere.ssmi.ro/?fbclid=IwAR2KpOgSyccy_rB6dzvU7-BXzWf0F9MvmbptjeHW3-eRXAXGRmDY9sesc_s
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ocazia de a-și testa cunoștințele și de a se obișnui cu atmosfera de concurs”, a declarat prof. 

univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din 

Iași. 

Scopul acestuia este de a-i ajuta pe candidați să se acomodeze cu atmosfera de examen, să-și 

testeze cunoștințele acumulate pentru concursul de admitere și să observe pe ce segment de 

materie trebuie aprofundat. Grupul țintă este reprezentat de elevii din clasele a XII-a (care 

studiază în învățământul secundar superior: licee și colegii) și de alte persoane care doresc să se 

înscrie la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (care au urmat un ciclu 

de învățământ secundar superior: liceu sau colegiu). 

Concursul simulat se poate da pentru următoarele specializări: 

• Medicină 

• Medicină dentară 

• Farmacie 

• Bioinginerie medicală 

• Asistență medicală generală 

• Nutriție și dietetică 

• Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare 

• Tehnică dentară 

• Asistență de profilaxie stomatologică 

• Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic 

• Audiologie și protezare auditivă 

Mai multe informații, AICI 

https://simulare-admitere.ssmi.ro/

