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Perioada de desfășurare a concursului de admitere: 

Probe Data și ora Locația 

Proba 1:Examen scris 18 septembrie, ora 1400 

Facultatea de Biologie, Spl. 

Independenței 91-95,  

Laborator Biochimie parter 

Proba 2: Interviu 19 septembrie, ora 1000 

Facultatea de Biologie, Spl. 

Independenței 91-95,  

Laborator Biochimie parter 

Probe de concurs: 

Proba 1: Examen scris tip grilă (30 de grile de tip complement simplu) – 2 ore  

Proba 2: Interviu – prezentare PowerPoint - prezentarea succintă (maximum 10 minute) a părţii 

originale din lucrarea de licenţă/ disertație/ activității desfășurate în laboratorul de analize medicale în 

care lucrați. Prezentarea trebuie să conţină: introducere, scop, obiective urmărite (în lucrarea de licență/ 

disertație, în activitatea din laboratorul în care vă desfășurați activitatea), perspective în domeniul în care 

vă formați. 

Tematica de concurs: 

1. Proteinele globulare, Biochimei 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 

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte: 

Conform Procedurii de Admitere la Programele de master, septembrie 2021, înscrierea se realizează 

on-line. Dosarul care se depune în platformă dar și în format hard, la confirmare locului cuprinde: 
1. Fișă tip de înscriere (se generează în platforma on-line, după validarea dosarului); 
2. Diplomă de bacalaureat în original sau copie care se certificată conform cu originalul pe baza 

documentului oficial; 
3. 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 2021; 
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4. Certificatul de naștere (copie) - se certificată conform cu originalul pe baza documentului oficial; 
5. Certificatul de căsătorie (copie) - se certificată conform cu originalul pe baza documentului oficial; 
6. 3 fotografii ¾ cm; 
7. Copie după cartea de identitate; 
8. Adeverință medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
9. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în 

vigoare la momentul întocmirii – dacă este cazul; 
10. Dovada plății plata taxei de înscriere (conform celor prezentare în Procedura de admitere); 
11. Dosar plic în care se pun documentele de mai sus – se depune în perioada de confirmare a locului. 


