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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 MEN nr. 6102/2016 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2016/2017, actualizat
pentru învățământul universitar de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021.
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 2020, 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 26 septembrie 2020. 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 licenţă ai ciclului de studii universitare organizate conform Legii nr. 1/2011,
cu modificările ulterioare, absolvenţi de studii superioare cu diploma de licenţă ai ciclului de studii
universitare organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările ulterioare, absolvenţi cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ai studiilor de lungă durată organizate conform Legii învăţământului nr. 84/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute
de către direcţiile de specialitate, fiind absolvent de învăţământ superior cu diploma de licenţă în profilul
masterului.
Înscrierea candidatilor se va face exclusive on-line, dupa afisarea rezultatelor finale, în termen de 3
zile lucratoare, candidatii declarati admisi pe locurile „fara taxa” si ”cu taxa” vor aduce documentele in
original la secretariat pentru verificarea autenticitati lor in vederea procesarii inmatricularii acestora.
La admiterea pentru masterat pot candida şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene,
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de
lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor
efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul MEN
înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs a atestatului de recunoaştere a studiilor şi a unui certificat de competenţă lingvistică
pentru limba română, eliberat de către instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.
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 cu actele
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cerute pentru înscriere, dar poate fi admis la masterat la un singur program de studii pe locuri subvenţionate
de la bugetul de stat. Un candidat nu poate fi inmatriculat la mai mult de doua

programe de studii

concomitant, indiferent de ciclul de studii sau de instituția de învățămant.
Candidatul declarat admis la masterat la mai multe programe de studii 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 concursul de admitere pe locurile bugetate.
Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere, Consiliul de Administrație al
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 250 RON/candidat va fi încasată la Casieria U. M. F.
Craiova candidatul atașând chitanța în original la dosarul de înscriere
Cuantumurile taxelor de studii se stabilesc de către Senatul U.M.F. din Craiova şi se anunţă
candidaţilor cu cel puţin 15 zile înainte de începerea înscrierii la admitere.
U.M.F. din Craiova va aduce la cunoştinţa candidaţilor condiţiile 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:
1. Fisa de inscriere(se acceseaza pe site-ul universitatii in perioada inscrierilor)
2. Curriculum vitae;
3. Recomandare;
4. Diploma de Bacalaureat - original;
5. Diploma de licenta si foaia matricola - depuse in original sau in copie legalizata/certificata conform cu
originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru, iar în cazul in care candidatul este înscris la un
alt master, legalizarea va fi însoțită de o adeverința care sa specifice unde se afla depuse actele in original;
6. Certificatul de nastere in copie legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în
atribuții acest lucru;
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7. Copie a cartii de identitate / buletin de identitate;
8. Certificatul de casatorie sau alte acte in baza carora s-a produs o eventuala schimbare de nume in copie
legalizata/certificata conform cu originalul de către persoanele care au în atribuții acest lucru;
9. Chitanta doveditoare a achitarii taxei de inscriere in valoare de 250 RON;
10. Adeverinta de la locul de munca;
11. Adeverinta medicala(de la medicul de familie care sa ateste ca este clinic sanatos si nu se afla in evidente
cu boli cronice).
12. Adeverinta care sa ateste absolvirea unui alt master la forma buget/taxa (DACA E CAZUL).
13. Adeverinta de absolvire facultate la forma buget/taxa specificandu-se numarul de ani absolviti si la ce
forma(PENTRU MASTERATELE CARE AU ALOCATE LOCURI LA FORMA ''FARA TAXA'').
14. Propunerea de dezvoltare a carierei candidatului(propunerea se redactează în format scris de către
candidat pe maxim 10 pagini si se semneaza de candidat) și prezentare PowerPoint a propunerii pe CD.
15. Media de absolvire a facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de
studiu) calculată de candidat conform actelor de studii si semnată de acesta.
Depunerea inițială a dosarelor se va face în sistem on-line în perioada 19-23 septembrie 2020.
Numai candidații declarați admiși vor depune OBLIGATORIU in termenul stabilit de Secretariate
documentele în original, comunicat prin afișare pe site-ul instituției.
Înmatricularea candidatilor admiși nu se va putea face în condițiile inexistentei dosarului cu acte în original
la secretariat.
Mentiuni speciale
•

pentru candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate - Propunerea de dezvoltare a
carierei candidatului și prezentarea PowerPoint a propunerii pe CD este unul dintre principalele
criterii de departajare a candidaţilor.

•

pentru candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate -Media de absolvire a
facultății(media aritmetică dintre media de licență și media de absolvire a anilor de studiu) este unul
dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

•

pentru candidatii la Masterul Managementul Serviciilor de Sanatate - vor avea prioritate candidații
care au absolvit o facultate din cadrul Universitatii de Medicină și Farmacie din Craiova

•

la înscriere, comisiile de admitere pot solicita documente suplimentare justificative pentru
documentele depuse la dosar(dacă este cazul).

Actele într-un exemplar se vor pune în dosar de plastic cu sina si prima fila transparenta, avand postit-uri
numerotate(1-15) pentru fiecare punct din lista de acte.
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Actele de studii care se solicita a se pune in original, NU se vor perfora/plastifia etc., ci se vor atașa în dosar
într-o folie protecție documente de plastic. Documentele originale lastifiate, perforate etc sunt nule.

Foarte important!
Absolvenții Facultăților de Medicină, Medicina dentară, Farmacie care au făcut toți anii de facultate la
forma ”buget” nu se pot înscrie decât pe locurile la forma”cu taxa”.

Acte suplimentare care se vor putea cere la înscriere:

a) certificat competenta lingvistica (solicitat numai cetăţenilor străini).
b) atestat de recunoaştere a studiilor (solicitare numai pentru cetăţenii care au studiat în străinătate).
Actele într-un exemplar se vor pune în dosare de plastic cu şină şi prima filă transparentă.
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.
Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea corespunzătoare anului universitar
2019/2020 pot prezenta la înscriere în sesiunea imediat următoare examenului de licenţă 2020 în locul
diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ în care se menţionează: 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 întocmeşte liste nominale ale candidaţilor înscrişi, în
ordine alfabetică, pe care le afişează, după aprobarea Comisiei de Admitere, la loc vizibil, cu cel puţin 24 de
ore înainte de începerea concursului propriu-zis.
Orice eventuală 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 concursului, 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 rezultatelor.

Regulament de organizare a admiterii la studiile universitare de masterat - UMFCV.

II.

DESFĂŞURAREA,

VERIFICARE

ŞI

NOTAREA

PROBEI

7

DE

CONCURS

Desfăşurarea concursului
Concursului concursul constă într-o analiză riguroasă desfășurată în data de 26 septembrie 2020 de
către comisia de concurs a dosarelor candidaților si a documentației depuse și notarea lor de către membrii
acesteia care se va afişa cel mai târziu luni 28 septembrie 2020 ora 14,00 pe site-ul instituției.
Nota va fi cuprinsă în intervalul 1-10.
Orice încercare de fraudă sau presiune asupra comisiei dovedită în timpul concurs se sancţionează cu
eliminarea candidatului respectiv din concurs, menţionându-se în toate documentele “eliminat din concurs”,
consemnându-se în Procesul verbal al Comisiei de concurs, semnat de catre toti membrii comisiei, candidatul
în culpă si alți 2 candidati alesi aleatoriu din sala de 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 pe pagina web a institutiei.
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 Naționale.
Modalitatea de concursul de admitere constă într-o probă unică tip concurs de dosare.
În cazul candidaţilor aflaţi pe ultimul loc în condiţii de medii egale se vor aplica drept criterii de
departajare media de absolvire a facultăţii( media ritmetica dintre media anilor de studii și media de licență).
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 la locurile ”fără taxă”(dacă e cazul), admişi la locurile ”cu taxă”( se va bifa de candidat
la inscriere daca se opteaza pentru un loc ”cu taxa” în cazul in care nu se ocupa un loc ”fara taxa”) , și
respinşi cu medie sub media minimă de admitere la locurile ”cu taxă”.
Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu prin decizia rectorului universităţii.
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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 masteratului respectiv.
În caz de note de admitere egale cu ultimul admis nu este permisă depăşirea numărului de locuri
aprobat de Ministerul Educaţiei și Cercetarii. 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. din Craiova
şi aduse la cunoştinţă candidaţilor în timp util.

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 pe adresa de e-mail
a secretariatul masteratului respectiv, în termen de 24 de ore începând cu ora şi data afişării rezultatelor
sesiunii de admitere, între orele 10,00-14,00.
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 masteratului și pe pagina web.

V. DISPOZIŢII FINALE
*

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2020/2021 este stabilită prin Ordin al Ministerului
Educaţiei Naționale 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 2020, indiferent dacă aceştia au făcut cerere sau nu pentru ocuparea unui loc cu taxă. După data de
15 noiembrie 2020 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 afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără
perceperea unor taxe, se vor elibera dosarele candidaţilor respinşi sau celor care renunţă la locul obţinut prin
admitere, constând în documentele originale depuse la înscriere.
Prezenta metodologie intră în vigoare începând anul universitar 2020-2021 şi a fost aprobată în
şedinţa Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova.

