
 

     

 

ETAPE DE ORGANIZARE A PROBELOR DE CONCURS 

ADMITERE 2023 
 

I. DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE pentru programele de licenţă 
 

1. Examenul de tip grilă va consta din 60 întrebări pentru programul de Asistenţă 
medicală generală și 45 de întrebări pentru programele studii 
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Tehnică dentară şi Nutriţie şi dietetică. 

2. În ziua dinaintea probei scrise, Comisia de redactare a testelor elaborează testele grilă 
în trei variante, întrebări cu câte 5 variante de răspuns, dintre care un singur răspuns 
corect. Din cele 60 de intrebari, 45 vor constitui întrebarile de tip trunchi comun pentru 
cele patru programe de studii. Pentru calculul notei la proba scrisă la programul de studiu 
Asistenţă medicală generală notarea se va face în raport cu cele 60 de întrebări. Pentru 
calculul notei probei scrise la programele de studii Balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare, Tehnică dentară şi Nutriţie şi dietetică, notarea se va face în raport cu 
cele 45 de întrebări de tip trunchi comun. 
Comisia va redacta întrebările într-un spațiu securizat din cadrul campusului 
Universităţii, fără acces la dispozitive de comunicare cu exteriorul.  
3. Înainte cu trei ore, faţă de ora de concurs anunţată, se trage la sorţi varianta de test 
grila pentru concurs. La tragerea la sorţi participă membrii comisiei de redactare a 
testelor și președintele comisiei de admitere pe facultate.   
Subiectele se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaților. 
Multiplicarea se face de către comisia de redactare a subiectelor, imediat după finalizarea 
tragerii la sorţi a testelor pentru concurs. Această procedură se desfășoară în spații 
închise din campus şi strict supravegheate de către comisia de admitere pe facultate.  
4. Proba scrisă se va desfășura conform programului afișat, în ziua, la ora și în intervalul 
de timp stabilit. Durata examenului de admitere nu poate depăși trei ore. Fiecare sală de 
examen va avea afișată pe ușă lista candidaților repartizați în sală. Repartizarea 
candidaților pe săli pe baza ID-ului primit la înscriere va fi afișat și pe site-ul facultății.  
5. Intrarea în sălile de concurs a candidaților se va face cu cel mult o jumătate de oră 
înainte de începerea examenului.  Accesul candidaților în săli se face pe baza cărții de 
identitate sau a pașaportului valabil . 
 Candidații ocupă numai locurile indicate de cadrele didactice responsabile de sală şi 
nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat inițial nu este 
corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un alt loc disponibil, dar numai la indicația 
responsabilului de sală. 
 Candidații vor primi de la responsabilii de sală grila de concurs și o ciornă ștampilată. 
Grila de concurs va fi completată conform indicațiilor responsabililor de sală.  
6. Repartizarea plicurilor cu subiecte în sălile de concurs se face de către comisia de 
redactare a acestora.  



 

     

 Deschiderea plicurilor cu subiecte are loc la aceeași oră în toate sălile. La primirea 
caietelor cu subiecte, candidaţii le vor pune pe bancă cu faţa în jos până când şi ultimul 
candidat a primit subiectele. 
 Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicurilor cu 
subiecte nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susține 
proba scrisă. 
7. În timpul probei de concurs, candidații nu au voie să consulte nici un fel de material, să 
discute cu alţi candidați, să se uite pe grila de concurs a altui candidat sau să copieze; 
Nu este permisă intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, 
înregistrare, transmisie, precum şi cu oricare alte surse de informaţie scrisă sau pe suport 
electronic.  

Orice fraudă sau tentativă de fraudă, care contravine disciplinei sau eticii concursului, 
duce la excluderea imediată a candidatului din concursul de admitere. 
 Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă 
proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada celor două ore de concurs, pentru a 
se evita suspiciunea de transmitere radiorecepţie. 
 Candidatele care din motive obiective (medicale, culturale, etc) poartă capul 
acoperit vor fi însoţite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se confirma 
lipsa aparaturii de comunicare. 
 
COMPLETAREA GRILEI DE CONCURS 

 
• Pe prima pagină, completarea colțului cu datele personale se va face, doar cu 

MAJUSCULE, conform indicațiilor cadrelor didactice responsabile de sală.  
• În spațiul dedicat datelor personale ale candidatului se completează: numele și 

prenumele candidatului, inițiala prenumelui tatălui precum şi numărul legitimației de 
concurs primită la înscriere. Candidații înscriși online vor intra în posesia legitimației de 
concurs de la secretariatul facultății până în ultima zi de înscrieri.  

• Tot pe prima pagină, se bifează cu „x” căsuța corespunzătoare programului de 
studiu pentru care se susține concursul.  

• Regulile de completare se aplică și în cazul în care candidatul solicită o grilă nouă.  
• Pe pagina 1 a grilei nu se va scrie nimic altceva decât datele precizate anterior. 
• Pe pagina 3 a grilei de concurs, pentru marcarea răspunsului corect se va colora 

căsuţa corespunzătoare, fără a depăşi marginile acesteia, iar căsuţele pentru răspunsuri 
greşite se vor lăsa albe. 

• Nu sunt admise ştersături sau corecturi. 
Grilele de concurs nu trebuie deteriorate pentru a putea fi recunoscute de softul de 
scanare computerizată în vederea corectării. Nu se va folosi altă hârtie în afara grilei şi a 
ciornelor ștampilate 

8. Din momentul începerii probei scrise niciun candidat nu poate părăsi sala decât după 
minimum 30 de minute şi numai după ce a predat grila de concurs şi subiectele și a 
semnat pentru predare. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă 
revenirea (pe perioada desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în 



 

     

care un candidat are necesităţi fiziologice, sau de urgențe medicale, caz în care este însoțit 
de 1 supraveghetor. Timpul absenţei din sală nu prelungește durata probei pentru 
candidatul respectiv. 
La sfârșitul probei scrise, candidaţii predau grila de concurs și subiectele responsabilului 
de sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia. 
După epuizarea timpului de concurs, se procedează la corectarea electronică a grilelor de 
concurs în sălile de concurs, în prezența candidaților care doresc să asiste la acest proces 
(minim 3 candidați prezenți în același timp). Comisia de corectură procedează la 
transformarea punctajului în notă pentru fiecare teză (procedură efectuată de calculator 
și verificată de comisia de corectură) și trecerea notei (cu două zecimale, fără 
rotunjire) pe teză şi semnează.  
9. Fiecare test va cuprinde 60, respectiv 45 de întrebări cu cinci variante de răspuns, 
dintre care un singur răspuns corect.  Fiecare răspuns corect al testului grilă va fi punctat 
cu 1 punct. Punctajul final al testului va fi convertit în notă finală, conform următoarei 
formule: 

Nota probei scrise = 1+[(9 x punctaj obținut) : punctaj maxim]. 
Secretarul comisiei de admitere întocmește cataloagele, consemnând pentru fiecare 
candidat punctajul primit, cât și nota obținută prin aplicarea formulei mai sus 
menționată cu două zecimale, fără rotunjire. Cataloagele vor fi verificate și semnate de 
către președintele comisiei pe facultate și cadrele didactice care fac parte din comisia de 
corectură.  
Calculul mediei finale, cu două zecimale, fără rotunjire, în vederea clasificării se va 
efectua în funcţie de programul de licenţă, aşa cum este menţionat mai jos: 
 

1.) ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, învățământ cu frecvență, 4 ani 
Proba I - Test grilă: 70 % din media finală de admitere 

Proba II - Media examenului de bacalaureat: 30 % din media finală de admitere 

 
2.) BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE, învățământ cu frecvență, 3 ani 

Proba I - Test grilă: 60% din media finală de admitere 

Proba II - Media examenului de bacalaureat: 40% din media finală de admitere. 

 

3.) TEHNICĂ DENTARĂ, învățământ cu frecvență, 3 ani 

Proba I - Test grilă: 60 % din media finală de admitere 

Proba II - Media examenului de bacalaureat: 40 % din media finală de admitere 

 

4.) NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, învățământ cu frecvență, 3 ani 



 

     

Proba I - Test grilă: 50% din media finală de admitere 

Proba II - Media examenului de bacalaureat: 50% din media finală de admitere 

 

5. ) BIOLOGIE, învățământ cu frecvență, 3 ani 

Media de admitere se calculează conform următoarelor procentaje:  

- Media examenului de bacalaureat: 50% din media finală de admitere 

- Media generală a anilor de studiu din liceu: 50% din media finală de admitere 

 

6. ) BIOCHIMIE, învățământ cu frecvență, 3 ani 

Media de admitere se calculează conform următoarelor procentaje:  

- Media examenului de bacalaureat: 50% din media finală de admitere 

- Media generală a anilor de studiu din liceu: 50% din media finală de admitere 

 

10. Pentru programele de studii din domeniul Sănătate la care se susține probă de 
concurs scrisă, în cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului 
loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, după cum urmează:  

1.) Nota la testul grilă  

2.) Media generală a anilor de studiu din liceu   

3.) Media generală a examenului de la bacalaureat 

4.) Nota la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (proba E.c la examenul de 
bacalaureat) 

 În cazul existenței mai multor candidați cu medie egală cu cea a ultimului loc 
repartizat pentru programele de licenţă din domeniul Biologiei, se apelează la criterii 
de departajare, după cum urmează: 

1.) Nota la bacalaureat la proba scrisă la Limba română (proba E.a la examenul de 
bacalaureat) 
2.) Nota la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (proba E.c la examenul de 
bacalaureat) 
3.) Media generală a disciplinelor de Biologie sau Chimie (se va alege nota cea mai mare) 
4.) Nota la bacalaureat la proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d la 
examenul de bacalaureat 

11. Candidații sunt declarați admiși, în limita locurilor disponibile, dacă au obținut media 
finală egală sau mai mare decât 5,00 (cinci).  



 

     

Locurile se vor ocupa începând cu cele fără taxă (finanțate prin granturi de studii) și 
continuând cu cele cu taxă, strict în ordinea descrescătoare a mediei finale, calculată 
conform prezentei metodologii.  

12. Candidații care au optat pentru unul din programele de studii Asistență medicală 
generală, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică sau Tehnică 
dentară şi care au obținut media finală de admitere minim 5,00 (cinci) și nu au un 
loc disponibil pentru a se înmatricula la programul de studii ales ca primă opţiune, 
pot opta, în limita locurilor rămase disponibile, pentru ocuparea unui loc la unul din 
celelalte programe de studii, DOAR DACĂ LA ÎNSCRIERE ACEȘTIA ȘI-AU EXPRIMAT 
ACEASTĂ OPȚIUNE, caz în care notarea se va face conform prevederilor de la 
alineatul I.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

II. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE pentru programul de masterat 
 

• Proba I: Probă orală de testare a cunoștințelor și a capacităților cognitive 
• Proba II: Media examenului de licență 
• Proba orală se va baza pe prezentarea, la alegere, de către candidat a unui subiect 

din fiecare grup de teme: 1. ANATOMIE-FIZIOLOGIE, 2. NUTRIȚIE DE BAZĂ, 3. TERAPIA 
NUTRIȚIONALĂ, conform tematicii și bibliografiei din Anexa DSBM 2. 

• Probă orală se va desfășura în fața Comisiei de admitere, în cadrul Facultăţii de 
Medicină şi Ştiinţe Biologice, Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava, într-o locație ce 
va fi comunicată candidaților prin postare pe pagina de web a universității.  

• Secretarul comisiei de admitere întocmește cataloagele, consemnând  
pentru fiecare candidat punctajul primit, cât și nota obținută. Cataloagele vor fi verificate 
și semnate de către președintele comisiei și cadrele didactice care fac parte din comisia 
de admitere.  
 
Calculul mediei finale, fără rotunjire în vederea clasificării se va efectua, aşa cum este 
menţionat mai jos: 
 
1. NUTRIȚIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ, învățământ cu frecvență, 2 ani 

Proba I: Probă orală privind testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive – 50% 
din media de admitere;  

Proba II: Media examenului de licență – 50% din media de admitere. 

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se 
apelează la criterii de departajare, după cum urmează: 

1. Media ponderată a anilor de studiu de licență. 

2. Media examenului de licenţă. 

3. Media generală a examenului de bacalaureat. 

Candidații sunt declarați admiși, în limita locurilor disponibile, dacă au obținut media 
generală finală egală sau mai mare decât 6,00 (şase).  
Locurile se vor ocupa începând cu cele fără taxă (finanțate prin granturi de studii) și 
continuând cu cele cu taxă, strict în ordinea descrescătoare a mediei finale.  

 


