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I. NORME DE ORGANIZARE
Potrivit principiului autonomiei universitare, concursul de admitere la Masterat la
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova se organizează pe baza prezentelor
reglementări, în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 4061/15. 04. 2011 privind criteriile generale
de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de
doctorat pentru anul 2011/2012.
Nu constituie criterii de interzicere a participării candidaţilor la concursul de admitere, ori
criterii de selecţie: sexul, religia, rasa, apartenenţa politică (inclusiv a membrilor de familie),
apartenenţa la organizaţii legal constituite ori a căror activitate nu încalcă legile statului român, sau
bolile cronice care nu prezintă risc pentru colectivitate, inclusiv HIV-SIDA.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
În anul 2011, concursul de admitere la masterat, pentru anul I, se va organiza în luna
septembrie.
Concursul de admitere în anul I de studii se va desfăşura pe data de 25 septembrie 2011 cu
începere de la ora 10,00.
Eventualele locuri rămase neocupate se gestionează la nivelul fiecărei universităţi potrivit
regulamentelor proprii.
Se pot înscrie la concursul de admitere pentru masterat, cetăţenii României care sunt
absolvenţi de studii superioare cu diploma de licență ai ciclului de studii universitare organizate
conform Legii nr. 288/2004, cu modificările ulterioare, absolvenți cu diplomă de licenţă sau
echivalentă ai studiilor de lungă durată organizate conform Legii învățământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi absolvenții studiilor efectuate în străinătate şi
recunoscute de către direcțiile de specialitate, fiind absolvent de învățământ superior cu diploma de
licenţă în profilul masterului.
La admiterea pentru masterat pot candida şi cetățeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, statelor aparținând Spațiului Economic European şi Confederației Elvețiene, în aceleași
condiții prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
Recunoașterea studiilor efectuate de către aceștia în afara României se va realiza de către direcția
de specialitate din cadrul MECTS înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere,
fiecare candidat având obligația de a prezenta la înscrierea la concurs a atestatului de recunoaștere a
studiilor şi a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către
instituțiile abilitate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe specializări de masterat
din cadrul U.M.F. Craiova sau din instituţii de învăţământ superior dacă depune în timp util dosarul
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cu actele cerute pentru înscriere, dar poate fi admis la masterat la un singur program de studii pe
locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidatul declarat admis la masterat la mai multe specializări va opta pentru programul de
studii la care doreşte să fie subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor în original (diploma de
licenţă sau echivalenta acesteia), în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor. Neprezentarea
actelor în original în termenul stabilit duce automat la trecerea candidatului, declarat admis, pe
locuri cu taxă.
Absolvenţii de studii superioare de lungă durată în cadrul unei instituţii de învăţământ
superior particular au dreptul să urmeze al doilea program de studii de master în instituţiile de
învăţământ superior de stat pe locurile finanţate de la buget, în urma reuşitei la admitere pe locurile
bugetate.
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, Biroul Senatul Universităţii de
Medicină şi Farmacie din Craiova stabileşte pentru fiecare program de studii de masterat o taxă de
înscriere. Taxa de înscriere în valoare de 150 RON/candidat va fi încasată pe bază de chitanţă, de
personalul numit prin decizia Rectorului şi se depune zilnic, pe baza de borderou, la Casieria
centrală a U. M. F. Craiova.
Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Biroul Senatului U.M.F. Craiova şi se
anunţă candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierii la admitere.
U.M.F. din Craiova va aduce la cunoștința candidaților condițiile şi documentele necesare
pentru înscriere prin afişarea la avizierul Masteratului şi pe pagina web a instituţiei.

Actele necesare la înscriere
Pentru înscrierea la concursul de admitere la masterat în anul I, candidaţii vor completa un
dosar care trebuie să conţină următoarele acte:
a) cerere de înscriere - formular tip - se ridică de la Secretariat sau de pe site-ul instituției
b) un Curriculum vitae actualizat
c) diploma de licenţă şi foaia matricolă în original
d) diploma de bacalaureat şi foaia matricola – copie legalizata
e) certificatul de naştere - copie legalizată
f) certificatul de căsătorie - copie legalizată, sau alte acte în baza cărora s-a produs o eventuală
schimbare de nume
g) copie a buletinului sau cărţii de identitate
h) adeverinţă de la locul de muncă
i) chitanţă doveditoare a achitării taxei de înscriere în valoare de 150 RON
j) recomandare.
k) certificat competenta lingvistica ( solicitat numai cetăţenilor străini)
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l) atestat de recunoaștere a studiilor (solicitare numai pentru cetăţenii care au studiat ăn
străinătate)
Actele într-un exemplar se vor pune în dosare de plastic cu şină şi prima filă transparentă, în
perioada 19-24 septembrie 2011, în intervalul orar 9,00-14,00, la secretariatele programelor de
master.
Pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind regimul actelor de studii în
România, toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din
certificatul de naştere.
Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunea corespunzătoare anului
universitar 2010/2011 pot prezenta la înscriere în sesiunea imediat următoare examenului de licență
2011, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituția de învățământ în care se
menționează: media generală de la examenul de licenţă, media anilor de studiu, termenul de
valabilitate şi faptul ca nu s-a eliberat diploma de licenţă.

Organizarea concursului de admitere
După încheierea înscrierii, comisia de admitere întocmește liste nominale ale candidaţilor
înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea Rectorului, la loc vizibil, cu cel
puţin 24 de ore înainte de începerea primei probe, precizându-se locul şi ora de desfăşurarea
concursului de admitere.
Orice sesizare a candidaţilor privind inexactitatea datelor precizate pe aceste liste se verifică
imediat, corecturile necesare efectuându-se direct pe listele afişate, cel mai târziu cu 2 ore înainte
de începerea probei, cu aprobarea Preşedintelui de Comisie. Dacă listele au fost înscrise la
calculator, aceste corecturi vor fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea
cataloagelor.

II. DESFĂŞURAREA, VERIFICARE ŞI NOTAREA PROBEI DE
CONCURS
Desfăşurarea probei de concurs
Programul de desfăşurare a probei de concurs se afişează cel mai târziu cu 24 de ore
înaintea începerii acesteia, indicându-se sălile în care au fost repartizaţi candidaţii, ziua şi ora
începerii. Candidaţii care nu se vor prezenta conform programării pierd dreptul de a susţine
concursul de admitere din sesiunea în care au fost înscrişi.
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Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea
de identitate.
Nota va fi cuprinsă în intervalul 1-10.
Orice încercare de fraudă dovedită în timpul desfăşurării probei de concurs se sancţionează
cu eliminarea candidatului respectiv din concurs, menţionându-se în toate documentele “eliminat
din concurs”.

III.

STABILIREA

ŞI

COMUNICAREA

REZULTATELOR

CONCURSULUI
Rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de comisia de admitere, se aduc
la cunoştinţa candidaţilor prin afişare.
Admiterea se face strict în limita locurilor stabilite prin Hotărâre de Guvern şi repartizate
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova prin Ordin al Ministerului Educaţiei, Cercetării
Tineretului şi Sportului.
Concursul de admitere constă într-o probă unică, tip grilă, cuprinzând subiecte din tematica
afişată.
În cazul candidaţilor aflaţi pe ultimul loc în condiţii de medii egale se va aplica ca şi criteriu
de departajare media de absolvire a facultăţii.
Admiterea la masterat se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere
obţinute de candidaţi, în limita numărului locurilor pentru care se organizează concurs, stabilite
pentru fiecare program de studii de masterat.
Rezultatele concursului de admitere se afişează în ordinea mediilor, pe liste distincte pentru
cei declaraţi admişi, respinşi cu medii peste media minimă de admitere şi respinşi cu medie sub
media minimă de admitere. Separat se vor întocmi liste cu candidaţii la al doilea program de studii
de master.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia rectorului
universităţii.
Actele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, se
restituie acestora gratuit, la cerere, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea acesteia, după
un program stabilit şi afişat de secretariatul Rectoratului.
În caz de note de admitere egale cu ultimul admis nu este permisă depăşirea numărului de
locuri aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În eventualitatea
existenţei mai multor candidaţi cu media egală cu cea a ultimului planificat, se va apela la criterii
de departajare aprobate de conducerea U.M.F. Craiova şi aduse la cunoştinţă candidaţilor.
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IV. DEPUNEREA ŞI REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR
Instituţia organizatoare este singura în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor şi
îşi asumă întreaga răspundere.
Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul concursului de admitere, se depun la
secretariatul Rectoratului, în termen de 24 de ore începând cu ora şi data afişării rezultatelor
sesiunii de admitere, în limita programului de lucru.
Termenul pentru rezolvarea contestaţiilor şi transmiterea răspunsului este de cel mult 2 zile
de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatului contestaţiilor se
face prin afişare la sediul Rectoratului.

V. DISPOZIŢII FINALE
Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2011/2012 este stabilită prin Ordin al
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pe baza cifrelor aprobate prin Hotărâre
de Guvern.
Locurile bugetate eliberate din diverse motive pot fi ocupate, în ordine descrescătoare de
candidaţi care au obţinut medii între 5,00(cinci) şi cea a limitei de admitere pentru locurile bugetate
până la data de 15 noiembrie 2011, indiferent dacă aceştia au făcut cerere sau nu pentru ocuparea
unui loc cu taxă. După data de 15 noiembrie 2011 pot fi ocupate de candidaţii din categoria celor
care şi-au depus cerere pentru ocupare unui loc cu taxă în termenul precizat (5 zile) şi au ocupat un
loc cu taxă.
După afișarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi
necondiționat, fără perceperea unor taxe, se vor elibera dosarele candidaților respinși sau celor care
renunță la locul obținut prin admitere, constând în documentele originale depuse la înscriere.
Prezenta metodologie intră în vigoare începând anul universitar 2011-2012 şi a fost
aprobată în ședința Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova din data de 18 iulie
2011.

