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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

COMUNICAT DE PRESĂ 

4 septembrie 2019 
 

 

SESIUNEA A DOUA DE ADMITERE LA UMF IAȘI, SEPTEMBRIE 2019  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează o nouă sesiune de 

admitere în septembrie 2019 pentru următoarele locuri și specializări: 

- La Facultatea de Medicină, specializarea Nutriție și dietetică - 11 de locuri cu taxă în 

lei și două pentru candidați cu liceul în mediul rural. 

- La Facultatea de Medicină Dentară, specializarea Tehnică dentară - 23 de locuri cu 

taxă în lei, un loc pentru rromi și 3 pentru candidați cu liceul în mediul rural. 

- La Facultatea de Farmacie, au rămas neocupate 28 locuri bugetate + 79 cu taxă în lei, 4 

pentru candidați cu liceul în mediul rural și 2 locuri pentru rromi. 

- La Facultatea de Bioinginerie Medicală, specializarea Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare - 15 locuri cu taxă în lei și două pentru români de pretutindeni – Republica 

Moldova, bugetate, fără bursă. 

Tematica şi bibliografia, Disciplinele de concurs şi Metodologia examenului de Admitere – 

sesiunea iulie 2019 rămân valabile şi pentru sesiunea din septembrie 2019. 

 

Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2019 

- Perioada înscrierilor: 05-06 septembrie 2019;  

- Testul grilă: 09 septembrie 2019; 

- Depunere și rezolvare contestații: 10 septembrie 2019. 

https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Documents/Concurs%20admitere%20-%20romani%20(test%20grila)/sesiunea%20septembrie%202019/Anunt%20nr.%20locuri%20admitere%20septembrie%202019.pdf
https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/concurs-de-admitere.aspx
https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Pagini/concurs-de-admitere.aspx
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Taxe de înscriere pentru examenul de admitere: 

- Farmacie - 350 de lei 

- Nutriție și Dietetică, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie și recuperare - 250 de lei 

Taxele de înscriere sunt nerembursabile.  

Taxa de înscriere se achită la casieria UMF Iași (str. Universității nr. 16, corpul Facultății de 

Farmacie, parter) sau în contul deschis la BRD SA Iași: 

IBAN: RO52BRDE240SV02421982400, CF: 4701100 

Cod Taxă: 1593 

Cod facultate:  

- Facultatea de Medicină – 0101, pentru specializarea Nutriție și Dietetică,  

- Facultatea de Medicină Dentară – 0201, pentru specializarea Tehnică Dentară,  

- Facultatea de Farmacie - 0301,  

- Facultatea de Bioinginerie Medicală – 0401. Pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie 

și recuperare. 

Se va menționa că suma reprezintă c/v taxă înscriere concurs admitere, sesiunea septembrie 

2019, pentru specializarea unde dorește să se înscrie candidatul, precizându-se numele și 

prenumele acestuia.  

Documentul ce dovedește achitarea taxei se va depune în original la dosarul de înscriere. 

 

Etapele înscrierii: 

1. completare formular de înscriere online (termen limită – 6 septembrie 2019, ora 13.00) 

2. depunere dosar de înscriere în perioada 5-6 septembrie, în intervalul orar 9.00-14.00, la 

centrele de înscriere amenajate pentru fiecare facultate: 

- pentru Medicină (secretariatul Facultății de Medicină, str.Universității nr. 16); 

- pentru Facultatea de Bioinginerie Medicală (secretariatul Facultății de Bioinginerie Medicală, 

str. Mihail Kogălniceanu nr. 9-13); 

- pentru Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie - în sala Rockefeller, Institutul 

de Anatomie. 

Pentru candidații care nu au acces la internet, s-au pus la dispoziție calculatoare la Biblioteca 

UMF Iași (str. Vasile Alecsandri nr. 7), unde pot completa aceste formulare în perioada 5-6 

septembrie, în intervalul orar 9-13. 

 

Admiterea la a doua facultate 

Admiterea la a doua facultate se adresează absolvenților învățământului superior de stat din 

România care doresc să urmeze a II-a facultate în regim cu taxă în lei la toate specializările 

Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie și Bioinginerie Medicală. UMF Iași scoate la 

concurs un număr de 33 de locuri cu următoarea distribuție pe specialități: 

https://admitere.umfiasi.ro/
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- Medicină – 10 locuri 

- Asistență Medicală Generală – 7 locuri 

- Nutriție și Dietetică – 2 locuri 

- Medicină Dentară – 4 locuri 

- Tehnică Dentară – 2 locuri  

- Farmacie – 4 locuri 

- Bioinginerie – 2 locuri 

- Balneo-fiziokinetoterapie și recuperare – 2 locuri 

 

Concursul de admitere pentru a doua facultate este pe bază de dosare și are următorul 

calendar: 

- Perioada înscrierilor: 18-20 septembrie 2019; 

- Analiza dosarelor: 23 septembrie 2019; 

- Afișarea rezultatelor provizorii: 24 septembrie 2019; 

- Depunere contestații: 25 septembrie 2019; 

- Soluționare contestații și afișare rezultate: 26 septembrie 2019.  

 

Conținutul dosarului de înscriere precum și grila de evaluare a dosarelor pot fi găsite în 

Metodologia examenului de Admitere. 

 

*** 

 

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), de Consiliul Internațional al Decanilor Facultăților de Medicină de Expresie Franceză (CIDMEF) și 

de Confederaţiei Decanilor Facultăţilor de Medicină Dentară de Expresie Total sau Parţial Franceză (CIDCDF). Dintre cei 11.455 

de studenți, masteranzi, doctoranzi și rezidenți ai săi (8.821 studenți, 332 masteranzi, 368 doctoranzi și 2.321 rezidenți), 2.573 provin 

din 50 de țări altele decât România.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași este cotată în topurile Times Higher Education World University 

Rankings, Times Higher Education New Europe, U Multirank, URAP (University Ranking by Academic Performance), Shanghai 

ARWU (Academic Ranking of World Universities) 

 

https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Concurs%20de%20admitere/01%20-%20Metodologia%20proprie%20pentru%20concursul%20de%20admitere%202019%20aprobata%20in%20Senat.pdf

