
Master profesional „Biochimie Clinică Aplicată” - 

BioClinAp  
 

ON-LINE – https://admitere.bio.unibuc.ro 

SEDIUL FACULTĂȚII – Cazuri excepționale  

Contact: bioclinap@bio.unibuc.ro 

 

 

Înscrierea la concursul de admitere:  

 

Înscrierea se poate face online (platforma va fi activata în curând) sau, în situații 

speciale, la sediul facultății (Spl. Independenței 91-95) 

Pentru înscriere la sediul facultății, programul este: 

Luni – Vineri – orele 900-1400 

Sâmbătă – Duminică – orele 900-1200 

 

Taxa de înscriere la admitere: 200 lei. 

 

 

 

Perioada de desfășurare a concursului de admitere:  

 

 

Proba 1:Examen scris 16 septembrie, ora 1600 

Facultatea de Biologie, Spl. Independenței 91-95, Laborator Biochimie parter  

În funcție de evoluția situației sanitare, examenul scris se va desfășura la sediul 

facultății sau online 

 

Examen scris tip grilă – 2 ore 

 

 

Proba 2: Interviu 17 septembrie, ora 1600   

On-line - Videoconferința va fi organizată pe google meet  

https://admitere.bio.unibuc.ro./


Interviu pe baza unui eseu argumentativ în care candidatul demonstrează necesitatea 

parcurgerii acestui program de master profesional. Eseul se depune împreună cu dosarul 

de înscriere.  

 

  



 

 

 

 

 

 

Tematica de concurs:  

 

1 
Proteine globulare, Biochimie generală, Proteine, Glucide, Lipide, Vol. I, 

Anca Dinischiotu și Marieta Costache, Ed. Ars Docendi, 2004, pg. 89 – 95  

2 
Lipide cu glicerol, Biochimei generală, Proteine, Glucide, Lipide, Vol. I, Anca 

Dinischiotu și Marieta Costache, Ed. Ars Docendi, 2004, pg. 206 – 2008 

3 
Vitamina B12: unități de activitate vitaminică, vitamina B12 în stări 

patologice, Biochimie generală, Vitamine și elemente minerale, Vol. III, 

Elena Ionică și Marieta Costache, pg. 240 – 243 

4 
Clasificarea și nomenclatura enzimelor, Enzimologie, partea I, Diana Dinu, 

Ed. Ars Docendi, 2003, pg: 11 – 27, pg: 36 – 38 

5 
Generalități asupra soluțiilor, Echilibre omogene în chimia analitică, Luminița 

Vlădescu, Ed. Ars Docendi, 2003, pg: 3-6, 10-14 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1GqwaBEmZwlqMGan5J--Z44yZ0t3YN-aH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqwaBEmZwlqMGan5J--Z44yZ0t3YN-aH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OiM3GRSC8URKhUIXUyqSy6_quxjeq_cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OiM3GRSC8URKhUIXUyqSy6_quxjeq_cv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh9gbcdC5x4qRZYtB60pHkD83UBaVqFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh9gbcdC5x4qRZYtB60pHkD83UBaVqFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uh9gbcdC5x4qRZYtB60pHkD83UBaVqFn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXIwsDPz2yhU4hbALHhe5RTrqn1F7vIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXIwsDPz2yhU4hbALHhe5RTrqn1F7vIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNp4tsIFhNROX2FzIvNWZZmWlzdtBFDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNp4tsIFhNROX2FzIvNWZZmWlzdtBFDX/view?usp=sharing


 

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte:  

 

Conform Procedurii de Admitere la Programele de master, septembrie 2020, înscrierea 

se realizează on-line. Dosarul care se depune în platformă dar și în format hard, în etapa 

de confirmare a locului, cuprinde: 

1. Fișă tip de înscriere (se generează în platforma on-line, după validarea dosarului); 
2. Eseu argumentativ, semnat; 
3. Diplomă de bacalaureat în original sau copie care se certificată conform cu 

originalul pe baza documentului oficial; 
4. Diplomă de licență şi foaia matricolă în original sau copie care se certificată 

conform cu originalul pe baza documentului oficial, sau adeverință de licență 
pentru promoția 2020; 

5. Certificatul de naștere (copie) - se certificată conform cu originalul pe baza 
documentului oficial; 

6. Certificatul de căsătorie (copie) - se certificată conform cu originalul pe baza 
documentului oficial; 

7. 3 fotografii ¾ cm; 
8. Copie după cartea de identitate; 
9. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care 

candidează; 
10. Dovada plății plata taxei de înscriere (conform celor prezentare în Procedura de 

admitere); 

11. Dosar plic în care se pun documentele de mi sus – se depune în perioada de 

confirmare a locului. 

 

Pentru cetățeni străini documentele de studii certificate de Ministerul Educației și 

Cercetării și Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României 

eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii. 

 

 


