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Admitere la UMF Iași, sesiunea septembrie 2018  
 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează o nouă sesiune a concursului 
de admitere, în luna septembrie 2018, pentru locurile rămase neocupate la categoriile: candidați „Români 
de pretutindeni”, candidați din mediul rural, specializarea Nutriție și Dietetică - locuri cu taxă în lei și 
locurile rămase neocupate la specializarea Farmacie. 
 

Facultatea 
Programul de studii 

universitare de licență 

FĂRĂ TAXĂ 

TAXĂ 

(lei) 
Locuri 

bugetate 

Locuri 

pentru 

candidați 

Rromi 

Locuri 

pentru 

candidați 

din mediul 

rural 

Locuri pentru 

„Români de 

pretutindeni” 

Rep. Moldova 

Facultatea de 

Medicină 

Medicină - - - 3 - 

Asistență Medicală 

Generală 
- - - - - 

Nutriție și Dietetică - - 1 - 10 

Facultatea de 

Medicină 

Dentară 

Medicină Dentară - - 2 - - 

Tehnică Dentară - - - - - 

Facultatea de 

Farmacie 
Farmacie 21 1 4 - 90 

Facultatea de 

Bioinginerie 

Medicală 

Bioinginerie - - - 2 - 

Balneofiziokinetoterapie 

și Recuperare 
- - - - - 
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A doua sesiune de admitere va fi organizată după următorul calendar: 
 

- 3 – 5 septembrie 2018 – perioadă de înscrieri; 
- 7 septembrie 2018 – testul grilă; 
- 6 – 7 septembrie 2018 – analiza dosarelor românilor de pretutindeni; 
- 8 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii; 
- 10 septembrie 2018 – depunerea contestațiilor; 
- 11 septembrie 2018 – analiza contestațiilor; 
- 12 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor finale. 

 
Tematica şi bibliografia, Disciplinele de concurs şi Metodologia examenului de Admitere - sesiunea iulie 
2018 rămân valabile şi pentru sesiunea din septembrie 2018: 
http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/teste_grila_iulie_2018.aspx  
http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Pagini/Admitere_romani_pretutindeni.aspx  
 
 
32 de locuri pentru absolvenții de învățământ superior  

care doresc să urmeze a doua facultate în regim cu taxă (în lei) 

 

 

Facultatea Programul de studii universitare de licență 

Numărul de locuri 

(cu taxă în lei) a 

doua facultate 

Facultatea de Medicină 

Medicină 10 

Asistență Medicală Generală 7 

Nutriție și Dietetică 2 

Facultatea de Medicină 

Dentară 

Medicină Dentară 3 

Tehnică Dentară 2 

Facultatea de Farmacie Farmacie 4 

Facultatea de 

Bioinginerie Medicală 

Bioinginerie 2 

Balneofiziokinetoterapie și Recuperare 2 
 
Calendarul concursului de admitere pentru absolvenții de învățământ superior care doresc să urmeze a 
doua facultate în regim cu taxă (în lei) este următorul: 
 

- 3 – 5 septembrie 2018 – perioadă de înscrieri; 
- 6 – 9 septembrie 2018 – analiza dosarelor candidaților; 
- 10 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor provizorii; 
- 11 septembrie 2018 – depunerea contestațiilor; 
- 12 septembrie 2018 – analiza contestațiilor; 
- 12 septembrie 2018 – afișarea rezultatelor finale. 

 
Metodologia de desfășurare a concursului pentru absolvenții de învățământ superior care doresc să urmeze 
a doua facultate în regim cu taxă (în lei):  
http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Metodologia%20proprie%20a%20conc
ursului%20de%20admitere%20-%202018.pdf  - pg 12-14 
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*** 

 

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 11.759 de studenți, 

masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.717 studenți, 317 masteranzi, 341 doctoranzi și 2.384 rezidenți), 2.581 

provin din 50 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 Times Higher Education World University Rankings 2017-2018 și Times Higher Education 2018 New 

Europe. 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). 

 

 


