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Specializarea 

Proba de concurs și notare Calculul mediei de 
admitere 
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Medicină 

 

 

 

Medicină 
 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-
a) - 6 puncte 
 - 30 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a) – 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

 
Medicină  
(în limba engleză) 

  Medicină  
  (în limba franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de  
(cinci). 

 

 

Asistenţă medicală 
generală 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

Asistenţă 
medicală     
generală (Lugoj) 

   
   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 
la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

 

Balneofiziokinetot
erapie şi 
recuperare 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

 

 

Nutriţie şi dietetică 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor: 
- 50 de întrebări Biologie (clasa a XI -
a) – 9 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la proba scrisă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 
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Medicină 
dentară 

 

 

 

Medicină dentară 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-
a) - 6 puncte 
 - 30 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a) -– 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

   
  Medicină dentară 
  (în limba engleză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

 

Tehnică dentară 

 Probă practică de 
îndemânare  

Media generală de admitere este 100% media 
concursului practic. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

 
  Asistenţă de   
  profilaxie 
  stomatologică 

 Probă practică de 
îndemânare  

Media generală de admitere este 100% media 
concursului practic. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 
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Farmacie 

 

 

 

Farmacie 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 
care cuprinde: 
- 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a 
si a X-a) – 6 puncte 
- 30 de întrebări Chimie organică 
(clasa a X-a şi a XI-a)– 3 puncte 
 

 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

 

Farmacie (în limba 
franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin însumarea 
punctelor obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 
un punct din oficiu. 
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci). 

Asistență de 
farmacie (Lugoj) 

   
   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza mediei de 
la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

 


