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RESPONSABILITATEA JURIDICĂ A  

PERSONALULUI MEDICAL 

                                                ADMITERE 

                                                             26.09.2023 

1. Calendar admitere: 

 Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2023, după 

următorul calendar: 

 în perioada 18.09.2023-22.09.2023 – înscrierea candidaților prin completarea on-line a fişei de 

înscriere și depunerea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariat, respectiv verificarea 

conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii; înscrierile din data de 

22.09.2023 se finalizează la ora 14.00;  

 26.09.2023 – concurs de admitere; 

 26.09.2023 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul 

Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro; 

 27.09.2023 – depunerea contestaţiilor si rezolvarea acestora 

  27.09.2023 – publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului de admitere, la 

avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro; 

 28-29.09.2023 - confirmarea locului obținut prin depunerea, la secretariat, a chitanței care atestă 

plata taxei de confirmare și a contractelor de studii, depunerea de către candidații admiși la buget și 

cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene a 

diplomelor/adeverințelor în original la secretariat;   

 29 septembrie 2023  - afișarea rezultatelor după confirmări. 

2. Informaţii program masteral: 

a. Taxa de studiu: 2500 RON/an 

b. Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 RON 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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c. Taxa de confirmare a locului: 400 RON 

d. Numărul total de credite: 120 (30/semestru) 

e. Forma de învăţământ: cu frecvență 

f. Durata programului:  2 ani (4 semestre x 30 credite/semestru) 

g. Adresabilitate:  

Organizat în patru semestre, masterul se adresează absolvenţilor cu diplomă de licență ai 

facultăţilor de medicină, medicină dentară, farmacie și a altor domenii de licență care vor să se 

specializeze într-un domeniu din ce în ce mai necesar realităţilor medicale actuale. 

h. Oportunităţi:  

Programul de master are ca misiune esenţială asigurarea pregătirii teoretice şi practice 

în  domenii de bază aparţinând sistemului medical, respectiv a unor profesionişti pentru cariere în 

sănătate, dar şi realizarea de cercetări relevante, ale căror rezultate să ajute la îmbunătăţirea 

domeniului. 

Un asemenea profil de masterat, care presupune o pregatire ştiinţifică, cu un ușor caracter  

interdisciplinar (cu domeniul drept), corespunde cerinţelor moderne prezente în universităţile ţărilor 

avansate. Interesul suscitat de un asemenea domeniu este evidenţiat de faptul că medicina se confruntă, 

tot mai mult, cu numeroase probleme juridice. 

În perioada actuală practica medicală are doua componente principale: componenta profesional-

ştiinţifică şi componenta etică legislativă. Aspectele medico-legale abordate în cadrul acestui program 

de studii universitare sunt menite să contribuie la adâncirea reflecţiei asupra modului în care se practică 

profesiile medicale, în corelaţie cu aceste două componente. Astfel, contextul serviciilor medico-

farmaceutice actuale din România recunoaşte necesitatea unui cadru de dezbatere a principiilor 

profesinal-ştiinţifice, organizatorice, cât şi necesitatea cunoaşterii, interpretării, respectării şi aplicării 

reglementărilor legale în vigoare, în condiţiile existenţei unor vulnerabilităţi în aceste domenii. Pentru 

că eroarea sau greşeala care poate să apară, atât din punct de vedere profesional cât şi prin 

nerespectarea prevederilor legale, dacă se transformă în acuzaţie de malpraxis va avea un impact 

semnificativ asupra practicii medicale la nivel individual dar şi instituţional.   

http://www.umft.ro/
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Ocupații care pot fi practicate pe piața muncii:  

Ocupația 

Consilier medic 

Cod COR/ISCO-08 

221103 

        3. Admitere: 

      Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 

       Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media 

de la examenul de licență și media pe anii de studiu. 

            Bibliografie: 

- POPOVICI Ramona Amina- Elemente de management si aspecte legislative medico-

farmaceutice – Ed. Mirton, Timisoara, 2016 

-  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – publicata in MO nr 372 din 28 aprilie 

2006, cu modificarile ulterioare 

Bibliografia  se poate descarca de site 

4. Contact: 

a. Web: www.umft.ro – secţiunea Studii Masterat 

b. E-mail: masterat”umft.ro 

c. Tel: 0256/29515 

Notă:  

Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un 

loc finanțat de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de master doar pe un loc cu taxă, 

conform legislației în vigoare. 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. (art. 142, 

alin 6 din L. 1/2011 

http://www.umft.ro/
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