
 

 

 

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMITERE 2022 

 

Studii universitare de licență 

1. Pentru înmatriculare, candidatul trebuie să prezinte toate documentele în original 

însoțite și de copii certificate ale acestora (certificarea se va face după original de către 

decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea 

unde a depus documentul original), personal sau prin serviciul de curierat la adresa: 

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceva, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice, str. 

Universității nr. 13 C.P. 720229  Suceava, Romania. Telefon: +40 230 216147 / int. 592  

Fax: +40 230 522819. Email: secretariat.fmsb@usm.ro. Website: https://fmsb.usv.ro/  

2. Pe lângă documentele în original însoțite și de copii ale acestora, candidatul 

trebuie să mai prezinte la înmatriculare următoarele documente:  

a) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic 

sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;  

b) chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (candidații declarați admiși pe locurile 

cu finanțare de la buget (fără taxă) achită cuantumul taxei de înmatriculare);  

c) chitanţa de plată a taxei de înmatriculare și a taxei de studiu (candidații declarați 

admiși pe locurile cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și avans din taxa de 

școlarizare în valoare de 500 lei pentru programele de studii: Balneofiziokinetoterapie 

şi recuperare, Nutriţie şi dietetică, Tehnică dentară, Biologie, Biochimie şi de 1000 lei 

pentru programul de studii Asistenţă medicală generală).   

3. Contractul de școlarizare completat și semnat de candidații admiși se poate 

trimite și online, cu obligația depunerii originalului până la începerea anului universitar.   

4. Candidatul admis trebuie să aibă în vedere istoricul afecțiunilor care ar putea să-i 

limiteze participarea la activitățile practice din programa facultății.  

5. Candidatul admis poate depune la secretariatul facultăţii o cerere scrisă şi 

documentele necesare (diplomă de licenţă, foaie matricolă), dacă acesta poate fi înscris 

într-un an superior, datorită absolvirii unui program de studii similar, conform criteriilor 

specifice de echivalare stabilite de facultate. 

 

Studii universitare de masterat 

1. Pentru înmatriculare, candidatul trebuie să prezinte toate documentele în original 

însoțite și de copii certificate ale acestora (certificarea se face după original de către 

decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea 

unde a depus documentul original), personal sau prin serviciul de curierat la adresa: 

:  Universitatea Ștefan cel Mare din Suceva, Facultatea de Medicină şi Ştiinţe Biologice, , 

mailto:secretariat.fmsb@usm.ro
https://fmsb.usv.ro/


 

 

str. Universității nr. 13 C.P. 720229  Suceava, Romania. Telefon: +40 230 216147 / int. 

592  Fax: +40 230 522819. Email: secretariat.fmsb@usm.ro. Website: 

https://fmsb.usv.ro/  

2. Pe lângă documentele în original însoțite și de copii ale acestora, candidatul trebui 

să mai prezinte următoarele documente:  

a) adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale 

ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al Universităţii;   

b) chitanţa de plată a taxei de înmatriculare (candidații declarați admiși pe locurile 

cu taxă achită cuantumul taxei de înmatriculare și avans din taxa de școlarizare în valoare 

de 500 lei pentru programul de studii Nutriţie şi recuperare medicală).   

 

Taxele de înscriere și înmatriculare pot fi consultate la adresa www.usv.ro/ 

Hotărâri Senat. 
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