MINISTERUL EDUCAȚIEI

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România
www.umfiasi.ro

Aprobat în ședința Senatului
din data _________________
METODOLOGIE PROPRIE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
DE ADMITERE LA STUDII DE LICENTA PENTRU CANDIDATII
INTERNATIONALI ÎN UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
”GRIGORE T. POPA” DIN IAȘI PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022/2023
Admiterea la studii de licenţă prin evaluarea performanţelor școlare și a realizărilor
personale ale candidaţilor, pentru programele de studii cu predare în limba română,
engleză sau franceză, pe locuri cu taxă în valută la Universitatea de Medicină și
Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași în anul universitar 2022-2023 se face în
conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, dispoziţiilor ME și a
reglementărilor interne ale Universităţii, în concordanţă cu principiul autonomiei
universitare.
1. Misiunea Universităţii privind admiterea studenţilor internaţionali
Misiunea Universităţii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași este de a
crea premisele pentru un act educaţional de cea mai înaltă calitate printr-un
management academic modern orientat către libertatea de gândire și exprimare, mediu
de învăţare prietenos și colaborativ, centrarea predării pe obţinerea de competenţe și
abilităţi.
Procesul de admitere a studenţilor internaţionali în universitatea noastră este un proces
competitiv, echitabil și nediscriminatoriu, orientat pe crearea unui mediu multicultural
de învăţare și formare.
2. Legislaţia care stă la baza procesului de admitere
Organizarea și desfășurarea concursului de admitere se realizează în conformitate cu:
- prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările ulterioare;
- Ordinul MEN nr. 3473 / 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și
școlarizare a cetăţenilor străini începând cu anul școlar / universitar 2017-2018, cu
modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de
școlarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum și din cele care nu fac parte din
Spaţiul Economic European și din Confederaţia Elveţiană;
- Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și
specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituţiilor de
învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, cu modificările și completările
ulterioare, stabilite prin HG nr. 883/2021;
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- Ordinul MENCS nr. 6102/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru
aprobarea Metodologiei Cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare
de licenţă, master și de doctorat;
- Ordinul MEC nr. 4205 / 2020 privind modificarea unor prevederi din anexa
Ordinului MENCS nr. 6102 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, master și doctorat.
- Ordinul MEC nr. 3199/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi
de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării
ştiinţifice nr. 6.102/2016
3. Descrierea procesului de admitere
3.1. Condiţii generale
a. La procesul de selecție a candidaților internaționali pentru admiterea la
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași pot participa
candidați absolvenți ai studiilor preuniversitare liceale (vsau echivalent de liceu) din
ani predecenți și candidați ce se află în ultimul an de școlarizare preuniversitară
liceală (sau echivalent de liceu). Candidații ce se pot înscrie la procesul de selecție pot
fi:
- cetăţeni ai statelelor membre UE (altele decât România) și non-UE, pentru
programele de studii cu predare în limba română, engleză sau franceză;
- cetăţeni români, cu studii liceale efectuate în alte ţări decât România și domiciliu în
afara României, numai pentru programele de studii cu predare în limba engleză sau
franceză.
b. Pentru înscrierea în anul I universitar, candidații ce vor fi declarați admiși vor
trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- au documente care atestă cetăţenia statului respectiv;
- sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia,
conform reglementărilor ME, indiferent de anul absolvirii liceului;
- au depus dosarul conform calendarului postat pe site-ul UMF “Grigore T. Popa” din
Iași și în termenul stabilit prin prezenta Metodologie;
- au parcus toate etapele de evaluare prevăzute în prezenta Metodologie, în vederea
obţinerii acceptului de a studia la UMF “Grigore T. Popa” din Iași.
3.2. Documente necesare înscrierii la concursul de admitere
Documentele de mai jos se vor depune online pe platforma digitală dedicată, sub
formă de documente scanate.
Dacă documentele originale sunt emise în limba română, engleză sau franceză, sunt
necesare copii legalizate ale documentelor originale; dacă documentele originale sunt
emise în alte limbi decât cele de mai sus, sunt necesare copii ale documentelor
originale însoțite de traduceri legalizate, în limba română, engleză sau franceză.
Obligatoriu candidații trebuie să depună la dosar:
1. Cerere tip pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii (state non-UE)/
Atestatului de recunoaştere/echivalare a studiilor efectuate în străinătate (state UE);
2. Copie legalizată - autentificată de autoritățile de resort din țara emitentă - după
foile matricole ale ultimilor doi ani de studii preuniversitare cu excepția celui
terminal.
- Clasele a X-a și a XI-a pentru studii preuniversitare ce încep cu clasa a I-a și
se termină cu clasa a XII-a
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Clasele a XI-a și a XII-a pentru studii preuniversitare ce încep cu clasa a I-a și
se termină cu clasa a XIII-a;
Clasele a III-a și a II-a pentru studii preuniversitare ce încep cu clasa a XII-a și
se termină cu clasa a I-a.

Candidații vor fi declarați eligibili, doar dacă media celor doi ani de studii
preuniversitare luați în considerare este cel puțin echivalentă cu 6 în sistem
decimal. (transformarea rezultatelor din alte sisteme de evaluare școlară în
sistemul decimal se va face pe baza regulei de trei simplu; de exemplu pentru
sistemul de notare 1-20 vor fi luate în considerare mediile mai mari de 12, în timp
ce pentru sistemul de notare 1-100 vor fi luate în considerare mediile mai mari de
60).
3. Copie legalizată a certificatului de naştere;
4. Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (adeverință emisă de autoritatea
locală).
5. Copie după paginile 1, 2, 3 și 4 ale paşaportului valabil cel puţin 9 luni după
începerea anului universitar. În cazul candidaților din țări aparținând Uniunii
Europene pot depune în loc de copie după pașaport, copie după Cartea de identitate;
6. Copie legalizată ce atestă dovada schimbării numelui (dacă este cazul). Dacă
numele şi prenumele candidatului de pe actele de studiu nu sunt identice cu numele şi
prenumele care apar în certificatul său de naştere, candidatul este obligat să depună la
dosar o declarație notarială;
7. Copie a certificatului medical din țara de origine sau de domiciliu, care va cuprinde
următoarele elemente: evaluara stării psihice, prezența/absența de boli cronice,
prezența/absența de boli contagioase, prezența/absența de afecțiuni incompatibile cu
viitoarea profesie;
8. Certificatul de competenţă lingvistică, nivel minim B2, pentru limba în care optează
să studieze, conform Anexei 1- scanat.
Cetăţenii țărilor în care limba oficială este franceza (Franța, Republica
Democrată Congo, Canada, Madagascar, Coasta de Fildeş, Camerun, Burkina
Faso Niger, Senegal, Mali, Belgia, Rwanda, Ciad, Guineea, Haiti, Burundi,
Benin, Elveţia, Togo, Republica Centrafricană, Republica Congo, Gabon,
Comore, Guineea Ecuatorială, Djibouti, Luxemburg, Vanuatu, Seychelles,
Monaco) și engleza (Africa de Sud, Antigua și Barbuda, Australia, Bahamas,
Barbados, Belize, Botswana, Camerun, Dominica, Fiji, Filipine, Ghana,
Grenada, Guyana, India, Insulele Falkland, Insulele Marshall, Insulele
Solomon, Irlanda, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Malaysia,
Malta, Marea Britanie, Mauritius, Micronezia, Montserrat, Namibia, Nauru,
Nigeria, Noua Zeelandă, Pakistan, Palau, Papua Noua Guinee, Ruanda,
Samoa, Sfântul Cristofor și Nevis, Sfântul Vicențiu și Grenadine, Sfânta
Lucia, Sierra Leone, Singapore, Statele Unite ale Americii, Sudan, Swaziland,
Tanzania, Tonga, Trinidad și Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia,
Zimbabwe) sunt exceptaţi de la acestă cerinţă pentru programul de studiu în
limba respectivă.
Pentru programele de studiu în limba română candidaţii pot depune certificatul
de absolvire a anului pregătitor, în locul certificatului de competenţă
lingvistică.
9. Alte documente relevante pentru selecție:
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- certificat de voluntariat din cadrul Crucii Roșii/Semilunii Roșii, Medicins sans
Frontiers, etc. Nu se iau în calcul activități de voluntariat în sistem neinstituțional.
- scrisori de recomandare de la cadre didactice care pot oferi informaţii despre
parcursul educaţional liceal al candidatului, certificate oficial de instituţia de
învăţământ absolvită (maxim două scrisori),
- documente care să ateste experiența profesională în domenii medicale sau
paramedicale.
Lipsa acestora nu atrage respingerea candidaturii la concursul de admitere,
aceste documente fiind relevante doar pentru evaluarea și acordarea
punctajului candidaților.
10. Declarație pe propria răspundere care atestă conformitatea actelor depuse la dosar
(datată și semnată de către candidat) – modelul de declarație se descarcă de pe site-ul
UMF Iași
După finalizarea aplicaţiei de înscriere on-line la concursul de admitere încărcarea
altor documente sau adăugiri la documentele depuse se vor putea face exclusiv la
solicitarea comisiei de verificare.
3.3. Modalitatea de înscriere
Candidatul va accesa platforma U.M.F. “Grigore T. Popa” din Iaşi (www.umfiasi.ro)
la secţiunea Înscrieri studenți internaţionali și va încărca documentele scanate,
precizate la punctual 3.2. Platforma va permite încărcarea documentelor de către
candidați exclusiv în perioada menționată în calendarul de înscriere. Candidatul va
preciza Facultatea și programul de predare pentru care se înscrie. Dacă candidatul
dorește să aplice pentru mai multe facultăți/specializări de studiu, acesta va preciza
ordinea opțiunilor la înscrierea on-line (în rubrica specială).
Calendarul procesului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore
T. Popa” din Iași a candidaților internaționali este aprobat de Consiliul de
Administrație al universității și va fi publicat pe pagina de internet a acesteia.
Admiterea se bazează pe analiza dosarului depus de candidat.
Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 vor exista două perioade de înscriere:
- 7 februarie 2022 – 31 mai 2022
- 1 iulie 2022 – 15 iulie 2022.
În condițiile în care în prima perioadă de înscriere se vor ocupa toate locurile, cea de-a
doua perioadă de admitere va fi anulată.
Dacă după data de 31 mai 2022, mai rămân locuri disponibile, pentru locurile rămase
vacante se va organiza cea de-a doua perioadă de înscriere.
3.4. Modalitatea de admitere
Înscrierea la concursul de admitere a candidaților internaționali se face exclusiv online. Vor fi luate în considerare doar documentele încărcate în platforma electronică
de admitere.
Într-o primă etapă, va fi verificat, de către o comisie numită prin Decizie a Consiliului
de Administraţie, dacă fiecare dosar este complet și conține toate documentele
menționate la punctul 3.2. Toate dosarele complete vor fi transmise pentru procesul de
validare ce se va desfășura în cea de-a doua etapă. Dacă dosarul este incomplet, i se
va comunica candidatului prin mesaj e-mail că sunt necesare completări ale dosarului.
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În cazul în care candidatul nu completează dosarul până la termenul prevăzut de
calendarul concursului de admitere, dosarul este considerat respins.
Validarea dosarelor eligibile va fi efectuată de 2 evaluatori care vor acorda un punctaj
în conformitate cu Grila de evaluare. În cazul în care există diferenţe de punctaj între
cei 2 evaluatori, preşedintele comisiei va solicita reanalizarea dosarului, în prezenţa
evaluatorilor. Punctajul calculat pentru fiecare dosar va fi notat în fișa electronică de
înscriere on-line a fiecărui candidat.
În cursul primei perioade de înscriere, dosarele vor fi analizate, în ordinea cronologică
a încărcării pe platforma UMF Iași, iar comunicarea rezultatelor către candidați va fi
făcută pe măsura validării eligibilității dosarelor. În perioada 14 februarie – 31 mai
2022, dosarele depuse în fiecare săptămână vor fi analizate de comisia de verificare și
de cea de validare, la sfârșitul fiecărei perioade săptămânale va fi realizată o
actualizare a listei cu candidați declarați eligibili pentru admitere, listă ce va fi
publicată pe site-ul universității. În momentul în care vor fi ocupate toate locurile
aferente uneia dintre specializări, platforma va mai accepta maxim 100 de dosare
pentru specializarea respectivă, dar candidații vor fi informați că vor fi plasați pe o
listă de rezervă. Candidații de pe această listă vor putea fi declarați eligibili pentru
admitere, doar dacă unii dintre candidații declarați eligibili pentru admitere în primă
fază nu își vor securiza locul prin plata unei treimi din taxa aferentă primului an de
studiu la specializarea aleasă.
Candidații declarați eligibili pentru admitere în urma primei perioade de înscriere își
vor securiza locul, în maxim două săptămâni de la înștiințarea acestora prin e-mail,
prin achitarea unei treimi din taxa aferentă primului an de studiu la specializarea
aleasă.
În situația în care candidatul nu confirmă locul în maxim două săptămâni de la
momentul publicării listei cu candidați eligibili pentru admitere și nu încarcă în
platforma de admitere dovada achitării a 1/3 din taxa școlară, Universitatea consideră
candidatura respinsă, locul fiind acordat automat următorului candidat de pe lista de
rezervă aprobată.
Pentru dosarele depuse în perioada 1-15 iulie 2022, evaluarea dosarelor se va face
doar după încheierea perioadei de depunere. În această perioadă de admitere,
clasificarea candidaților se va face descrescător, în raport cu rezultatele obținute în
urma aplicării grilei de evaluare.
În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulţi candidaţi cu punctaj egal,
departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii, după caz:
a. media anilor de studiu, conform foilor matricole existente la dosar;
b. media obținută la biologie în anii de liceu în care acest obiect a fost studiat;
c. media obținută la chimie în anii de liceu în care acest obiect a fost studiat.
Un candidat declarat admis în anul I, la un program de studiu, conform opțiunilor
exprimate la înscrierea la concursul de admitere, nu poate opta pentru schimbarea
programului de studiu la care a fost admis.
Orice declarație pe proprie răspundere care nu este conformă cu realitatea are ca efect
eliminarea din concurs a candidatului.
3.5. Afișarea rezultatelor și încheierea procesului de admitere
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a. În urma evaluării dosarelor, depuse în prima etapă a admiterii, se va realiza ierarhia
candidaților pe facultăţi şi programe de studiu. Se vor afișa listele provizorii cu
candidații potențial admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, pe baza
primei opțiuni. De asemenea, vor fi realizate câte o listă de rezervă, cu 100 potențiali
candidați, pentru fiecare facultate și program de studiu.
Dacă după prima perioadă de admitere nu se completează listele de candidați eligibili
se va continua cu a doua etapă de selecție, la sfârșitul căreia vor fi alcătuite listele
finale de candidați eligibili, precum și o listă de rezervă, ce va conține 50 potențiali
candidați, pentru fiecare facultate și program de studiu.
b. Rezultatul selecției nu poate fi contestat.
Candidații declarați eligibili pentru admitere sunt obligați să încarce pe platforma de
admitere, conform calendarului de admitere aprobat de către Consiliul de
Administrație, dovada absolvirii examenului de bacalaureat (atestat /diploma de
bacalaureat) în copie legalizată (în limba română, franceză sau engleză) și foaia
matricolă aferentă ultimului an de studiu liceal, sub sancțiunea pierderii calității de
candidat eligibil.
Candidații declarați admiși pe lista finală (ca urmare a încărcării pe platformă a
dovezii absolvirii examenului de bacalaureat) vor trebui să achite celelalte 2/3 din
taxa școlară aferentă primului an de studiu în maxim 5 zile lucrătoare de la data
afișării pe site-ul universității a listei cu studenții admiși la studiu pentru anul I, an
universitar 2022-2023. Dacă acest lucru nu este realizat în termenul prevăzut conform
calendarului aprobat de către Consiliul de Administrație, candidatul își pierde calitatea
de admis, dar suma achitată pentru confirmarea locului nu se rambursează.
Consiliul de Administrație aprobă restituirea taxei de studii doar candidaților declarați
admiși care au achitat integral taxa și care nu primesc scrisoarea de acceptare /
atestatul de echivalare de la ME sau care nu primesc viza de studii. Candidații care nu
obțin viza de studii vor face dovada refuzului de la ambasadă.
În cazul în care unii candidați declarați admiși nu confirmă pe parcursul perioadei de
5 zile de la afișarea rezultatelor finale ale admiterii, vor fi contactați candidații aflați
pe lista de rezervă, în ordinea clasificării, solicitându-se achitarea, în termen de 5 zile
lucrătoare, a taxei corespunzătoare anului I de studiu, cu scopul finalizării procesului
de admitere. La sfârșitul acestei perioade de 5 zile procesul de admitere este declarat
finalizat.
Înscrierea în primul an de studii universitare se va face doar dacă candidatul prezintă,
în original, Diploma de Bacalaureat (sau echivalentul acesteia) și scrisoarea de
acceptare sau atestatul de recunoaștere/echivalare a studiilor efectuate în altă țară
decât România, emise de către Ministerul Educației. Dacă un candidat declarat admis
nu reușeste să obțină, în termenul prevăzut prin Regulamentul de studii universitare de
licență, documentele menționate mai sus, își va pierde calitatea de admis, dar taxa
achitată nu se returnează.
4. Obţinerea scrisorii de acceptare la studii / atestatului de recunoaştere /
echivalare a studiilor efectuate în străinătate
Scrisoarea de acceptare, respectiv Atestatul de recunoaştere / echivalare a studiilor
efectuate în străinătate, emise de ME, sunt documente, necesare și obligatorii pentru
accesul la studii în UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi a cetățenilor străini.
Secretariatul Rectoratului va trimite electronic la ME lista candidaţilor potențial
admiși în urma procesului descris mai sus, precum şi dosarele acestora (conform
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instrucțiunilor ME) în vederea obţinerii Scrisorii de acceptare / Atestatului de
recunoaştere/echivalare a studiilor efectuate în străinătate.
Autentificarea actelor de studii supuse
reglementată conform următoarelor cerințe
I.

II.

III.

recunoaşterii/echivalării

este

pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau
supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele
emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portalul ME) vor fi însoţite
de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din
Republica Moldova, în original;
pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga,
actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila
de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de
studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu
Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la
Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de
Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara
de provenienţă; supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor
Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în
ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă
și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul
Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni
diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România,
actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul
Afacerilor Externe din ţara emitentă;

În conformitate cu lista diplomelor de studii liceale recunoscute de ME pentru
înscrierea cetățenilor străini la studii universitare de licență, în vigoare și în
conformitate cu cerințele CNRED (Centrul Naţional de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor – http://www.cnred.edu.ro/), postate pe site la data aprobării prezentei
Metodologii, sunt acceptate următoarele acte: pentru Italia - adeverinţă de promovare
a examenului de bacalaureat din Italia; pentru Spania - Pruebas de Aptitud para el
Acceso a la Universidad, calificación Apto; pentru Suedia - adeverință emisă de
Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; pentru
SUA - Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din SUA
5. Înmatricularea studenţilor la studii
După obţinerea Scrisorii de acceptare / Atestatului de recunoaştere / echivalare a
studiilor efectuate în străinătate, emise de ME, candidatul se poate înscrie în termen
de 15 zile de la începerea anului universitar sau la o dată ulterioară, cu aprobarea
Consiliului de Administrație al UMF “Grigore T. Popa” din Iaşi şi poate frecventa
studiile la facultatea şi programul de studiu la care a fost declarat admis. Depăşirea
termenului atrage după sine imposibilitatea înmatriculării.
Pentru înmatriculare, 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 și Afaceri Europene din cadrul ME din România.
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La înmatriculare, candidaţii vor prezenta în original documentele prevăzute la punctul
3.2., precum și diploma de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), foile matricole
aferente tuturor anilor de studii lieceale, scrisoarea de acceptare în cazul în care
aceasta a fost eliberată candidatului la solicitarea acestuia și dovada achitării integrale
a taxei de școlarizare.
Candidații cetățeni din state terțe Uniunii Europene declarați admiși se pot înmatricula
în condițiile în care prezintă diploma de bacalaureat (recunoscută în conformitate cu
metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Educației) și a scrisorii de acceptare la studii universitare emisă de direcția
competentă a ME.
Secretariatul Facultăţii va verifica concordanţa între documentele depuse în
dosarul electronic și cele prezentate la înscriere; orice neconcordanţă poate
atrage după sine anularea procesului de înscriere la studii.
Candidatul declarat admis care a completat o declarație pe proprie răspundere ce nu
este conformă cu realitatea nu va fi înmariculat.
6. Dispoziţii finale
Prezenta metodologie poate suferi modificări ulterioare în funcție de reglementările
Ministerului Educației și a contextului pandemic actual, iar candidații au obligația de
a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care pot surveni și de a proceda în
consecință.
R E C T O R,
Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu

PRORECTOR,
Prorectorat Studii Universitare
Învățământ Clinic și Masterat

Ciclul

de

Studii

Prof. Univ. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza

AVIZ JURIDIC,
Cons. Jr. Vasilica Mirela Iacob

Întocmit,
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