
Procedură privind admiterea pentru locurile cu taxă în valută, în  limba engleză, 
franceză sau română, anul I, an universitar 2015-2016 1 

 
 

   
1. Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente: 

  
a. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (click aici pentru 

document) Cererea trebuie completată la toate rubricile, în două exemplare, în original; 
 
b. Originalul diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia și două exemplare a 

copiei legalizate în original. Dacă e redactată în altă limbă decât franceză sau engleză este 
necesar traducerea legalizată în original, în două exemplare. 

 
c. foaia matricolă pentru clasele IX-XII și respectiv rezultatele examenului de 

bacalaureat – originalul copiei legalizate în două exemplare.  Dacă e redactată în altă limbă 
decât franceză sau engleză este necesar  şi traducerea legalizată în original, în două 
exemplare. 

 
Alte documente, obligatoriu necesare pentru următoarele țări: 
- Brazil – Vestibular 
- Chile - Prueba de selección universitaria 
- China - Chinese National University Entrance Examination (Gao Kao) 
- Cyprus – national exams for high-school (Pankypriakes exetaseis - Ypiresia Exetaseis) – 

minimum average 10 or Öğrenci Seçme Sınavı (national selection exam) 
- Columbia - Examen del estado 
- Ecuador - Cursos pre-universitarios 
- Greece-Panelladikes exetaseis(National exams for high-school)–minimum average 10 
- Iran - Peeshdaneshgahe (Pre-University diploma) 
- Japan – national admission test (senta shiken)  
- Republica Moldova - Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din 

Republica Moldova, în original, pentru diplome emise anterior anului 2008 
- Guinea - one-year foundation course 
- Peru - Curso preparatorio 
- Portugal - Provas de Ingreso 
- Spain - "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" 
- Sweden – certificate issued by Verket för högskoleservice related to the access at the 

university studies  
- S.U.A. – official results SAT or ACT issued through College Board or Department of 

Education 
- Turkey - ÖSS - Öğrenci Seçme Sınavı (national selection exam) 
- Venezuela - Prueba de Aptitud Academica 

1 CLARIFICARE -  Candidatul admis la UMF Iasi în anul I, prin acest proces de selecție, NU poate 
solicita ulterior înscrierea în an superior prin echivalarea studiilor efectuate anterior la o altă 
universitate. Pentru echivalarea studiilor există o altă procedură, iar cei interesați trebuie să urmeze 
etapele prevăzute de  Metodologia CRID – Recunoașterea și echivalarea studiilor universitare de 
licență (cf. Ordin 3223 / 8 feb.2012). 
 

                                                 

http://acte.edu.md/
http://acte.edu.md/
javascript:;
http://www.umfiasi.ro/Documents/Admitere%20straini%20RO%202015/Cerere-recunoastere-studii-admitere-licenta_2015.pdf
http://www.umfiasi.ro/Documents/Admitere%20straini%20RO%202015/Cerere-recunoastere-studii-admitere-licenta_2015.pdf


 
d. certificat de naştere- originalul copiei legalizate, în două exemplare. Dacă e redactată 

în altă limbă decât franceză sau engleză este necesar traducerea legalizată în două 
exemplare. 

  
e. copie după paşaport paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate valabil cel putin 6 luni 

după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii;   
 

     f. certificatul medical, care trebuie să cuprindă: 
 - dovada vaccinării pentru hepatita B; 
 - se află/ nu se află în evidenţă cu boli cronice; 
 - evaluarea stării psihice; 
 

g. chitanţă care atestă taxa de procesare a dosarului- vezi punctul 2. 
 
h. criteriile necesare selecţiei candidaţilor (anexa 1) probând cele înscrise cu acte     

doveditoare depuse în dosarul de înscriere. 
 
j. declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele personale 

(diploma de bacalaureat, foaia matricolă etc.) depuse la dosar sunt conforme și autentice. 
 
k. opis / check list al dosarului 

 
Observatii:  
- Documentele redactate în alte limbi decât limba engleză sau franceză vor fi 

traduse în limba română şi legalizate.  
- Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate 

cu Apostila Convenției de la Haga 
- Documentele cetăţenilor statelor terţe UE sau care nu sunt semnatare ale 

Convenției de la Haga trebuie autentificate de Ministerul Învățământului, 
Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României din ţara emitentă și 
Ministerul Afacerilor Externe din România sau Ministerul Învățământului, 
Ambasada României din ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din 
România. 
 

2. Taxa de procesare a dosarelor- 100 € (nereturnabil) şi comisioanele bancare se achită la 
una dintre următoarele bănci (candidaţii vor depune chitanţa la dosarul de candidatură):  
 ALPHA BANK 

 B-dul Independenţei nr. 7, Iaşi, România   
 Cont IBAN- RO23BUCUE01187022511EU98 
 Cod SWIFT- BUCUROBU 
 Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 

sau  
 BRD-GSG 

 Str. Anastasie Panu nr. 1B-2A, Iaşi, România   
 Cont IBAN- RO40BRDE240SV34042282400 
 Cod SWIFT- BRDEROBU  
 Beneficiar: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi 



 
3. Dosarul de candidatură va fi adus la Registratura Universității sau trimis prin poştă până 
la data de 10 august 2015 (data poştei) la adresa: Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Gr.T.Popa” Iaşi, strada Universităţii nr. 16, 700115 Iaşi, România. Nu se primesc dosarele 
trimise prin e-mail.  
 
Nu se acceptă completări ale dosarului înregistrat la Registratura Universității. 
Comisia de Evaluare poate solicita documente în completare la dosar, prin postarea 
informației pe site-ul Universității. 
 
4.Candidaţii transmit dosarele direct la U.M.F. Iaşi care evaluează dosarul și comunică 
Ministerului Educației și Cercetării Științifice – Direcția Generală Relații Internaționale lista 
persoanelor propuse pentru eliberarea scrisorii de acceptare. Această listă va fi însoțită, în 
mod obligatoriu, de o copie a cererilor pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii 
complete de solicitanți. Direcția Generală Relații Internaționale va emite Scrisoarea de 
acceptare la studii pe care o va transmite instituției de învățământ superior solicitante. 
 
5. Candidaţii cetăţeni ai ţărilor terţe Uniunii Europene trebuie să obţină viza de studii 
eliberată de Ambasada României din ţara de origine, viză eliberată în baza Scrisorii de 
Acceptare la studii emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale MEN din România.  
 
6. Pot opta la studii în limba engleză sau franceză şi cetăţenii români, respectând aceleaşi 
criterii inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 
           
7. Candidații care au obținut Adeverințe / Atestate de recunoaștere / Scrisori de Acceptare 
emise de CNRED / MECS în anii anteriori pot depune dosarul  de candidatură pentru a fi 
înscriși la studii în baza acestora. Nu mai este necesară trimiterea dosarului la MECS. 
 
În cazul în care se vor primi noi instrucţiuni din partea MECS, acestea vor fi comunicate și 
postate pe site-ul Universității.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 1 
 

Criterii de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile 
cu studiu pe cont propriu valutar 2015-2016 

 
Numele candidatului: 
 
Facultatea: 
 

Criteriul de selecţie Punctaj Autoevaluare Evaluare 
Comisie 
admitere 

Bacalaureat Internaţional (IB) promovat sau 
General Certificate of Education (GCE) cu nivel A sau O 

 
30 puncte 

  

Media notelor de la bacalaureat : 
- bacalaureat promovat 
 
- media la bacalaureat cuprinsă între 50 şi 59% (pentru 
ţările în care media de promovare a bacalaureatului 
reprezintă 50% din punctajul maxim) 
- media la bacalaureat cuprinsă între 60 şi 69% 
- media la bacalaureat cuprinsă între 70 şi 79% 
- media la bacalaureat cuprinsă între 80 şi 89 % 
- media la bacalaureat cuprinsă între 90 şi 100% 

 condiţie 
minimă 
(eliminatorie) 
 
3 puncte 
 
5 puncte 
10 puncte 
20 puncte 
30 puncte 

  

Susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor 
Biologie/Fizică/Chimie/ Matematică 

5 puncte X 
fiecare probă 

  

Olimpiade/concursuri şcolare: 
1.diplomă care atestă obţinerea premiului I, II, III la 
olimpiade şcolare  
 2. obţinerea premiului I, II sau III la concursuri şcolare : 

- faza națională 
- faza județeană                            

 
20 puncte / 
diplomă 
10 puncte / 
diplomă 
5 puncte /  
diplomă 

  

Diplomă de absolvire a studiilor: 
- universitare medicale 
- universitare nemedicale 

 
30 puncte 
5 puncte 

  

Medic rezident 30 puncte   
Certificat recunoscut international/act echivalent, care 
certifică cunoaşterea limbii (română, engleză sau 
franceză) în care urmează să studieze 

 
5 puncte 

  

Activitaţi extracurriculare susţinute prin documente 
justificative, experienţa profesionala în domenii conexe 
medicinei 

maxim 30 
puncte  

  

Prezentarea unei Scrisori de Recomandare de la liceul 
absolvit (profesori, conducere) 

5 puncte   

Total punctaj   
 

Semnătură evaluator:………………………….. 
 
 



 
OPIS DOSAR / CHECK LIST: 

  
[˅] Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii. Cererea trebuie 
completată la toate rubricile, în două exemplare. 
 
[ ] Diploma de bacalaureat în original sau echivalentul acesteia și două copii 
legalizate în original. Dacă e redactată în altă limbă decât franceză sau engleză 
este necesar traducerea legalizată, în două exemplare. 
 
[ ] Foaia matricolă aferentă studiilor efectuate – copie legalizată în două 
exemplare.  Dacă e redactată în altă limbă decât franceză sau engleză este necesar  
şi traducerea legalizată în două exemplare. 
 
[  ] Certificat de naştere- copie legalizată în două exemplare. Dacă e redactată în 
altă limbă decât franceză sau engleză este necesar traducerea legalizată în două 
exemplare. 
  
[  ] Copie după paşaport paginile 1,2,3,4 sau alt act de identitate valabil cel putin 6 
luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studiI.   
 

     [  ] Certificatul medical. 
  

     [  ] Chitanţă care atestă taxa de procesare a dosarului (100 €) . 
 

     [  ] Criteriile necesare selecţiei candidaţilor (anexa 1) probând cele înscrise cu acte 
   doveditoare depuse în dosarul de înscriere. Se vor enumera certificate / diplome   
depuse la dosar: 
  1................. 
  2................ 
  3................ 

 
     [  ] Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că documentele personale 
         (diploma de bacalaureat, foaia matricolă etc.) depuse la dosar sunt conforme și 
         autentice. 

 
    [  ] Opis / check list al dosarului 
 
 
 
Data..............      Semnătură candidat.................... 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ț I E 
 
 
 
 
 
Subsemnata / Subsemnatul....................................................................................,  
 
născut la data de .................., localitatea .........................., țara............................, 
 
domiciliat în țara......................, localitatea....................., str..................., nr........, 
 
posesor al CI / pașaport nr..................., seria.................., declar pe propria răspundere, 
 
sub incidența prevederilor legale în vigoare, că documentele personale depuse la 
 
dosarul de candidatură pentru admitere la Facultatea de..............................................,  
 
studiu în limba ................................, anul I, an universitar 2015/2016, sunt conforme 
 
cu originalul și autentice. 
 
 
 
 
 
Data...........       Semnătură candidat.................. 
 
 
 
    


