
PROBE DE CONCURS ADMITERE 2021  
*Mai multe detalii pot fi consultate în Metodologia de admitere DSDU 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

1. ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, învățământ cu frecvență, 4 ani  

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

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

Pentru Proba I se susține un test grilă la Biologie (Anatomie și Fiziologie), conform tematicii și 

bibliografiei din Anexa DSDU 1 a Metodologiei de admitere DSDU..   

 
* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 Această opțiune se activează  doar în contextul menținerii stării de urgență și/ sau alertă și probele 

nu se pot desfășura on-site. 

Pentru programul de studii de licență  ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ admiterea constă în două probe: 

Proba I: 40 % media aritmetică a anilor de studiu din liceu de la disciplinele Biologie și Chimie 

Proba II: 60 % media generală a examenului de bacalaureat 

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

Proba I - Test grilă: 40% din media finală de admitere 

Proba II - Media examenului de bacalaureat: 60% din media finală de admitere 

Pentru Proba I se susține un test grilă la alegere la una dintre disciplinele: Biologie (Anatomie, 

fiziologie) sau Chimie organică, conform tematicii și bibliografiei din Anexa DSDU 1. 

* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 Această opțiune se activează   

Pentru programul de studii de licență  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE admiterea constă în două probe: 

Proba I: 40 % media aritmetică a anilor de studiu din liceu de la disciplinele Biologie și Chimie 

Proba II: 60 % media generală a examenului de bacalaureat 

3.  TEHNICĂ DENTARĂ, 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 

Pentru Proba I se susține un test grilă la Biologie (Anatomie și Fiziologie), conform tematicii și 

bibliografiei din Anexa DSDU 1.  

 
* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 Această opțiune se activează   

Pentru programul de studii de licență TEHNICĂ DENTARĂ admiterea constă în două probe: 

Proba I: 40 % media aritmetică a anilor de studiu din liceu de la disciplinele Biologie și Chimie 

Proba II: 60 % media generală a examenului de bacalaureat 

 

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

Proba I- Media generală a examenului de bacalaureat: 50 % din media finală de admitere 

Proba II- Media aritmetică a anilor de studiu din liceu la una din disciplinele Biologie sau 

Chimie, la alegere: 50 % din media finală de admitere 

Proba III- Interviu finalizat cu calificativul ADMIS / RESPINS. 

* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 Această opțiune se activează   

Pentru programul de studii de licență  NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ, examenul de admitere constă în:  

Proba I: 50 % media generală a examenului de bacalaureat 

Proba II: 50 % media aritmetică a anilor de studiu din liceu de la disciplinele Biologie și Chimie 



 

5. BIOLOGIE*, învățământ cu frecvență, 3 ani    

*se va activa numai în condițiile obținerii aprobărilor legale 

Proba I – Eseu argumentativ - probă eliminatorie, notat cu admis/respins  

Proba II - 100% media de la bacalaureat 

 
* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecției cu 

virusul SARS-CoV-2.  Această opțiune se activează  doar în contextul menținerii stării de urgență și/ sau alertă și 

probele nu se pot desfășura on-site. 

Pentru programul de studii de licență  BIOLOGIE, examenul de admitere constă în:  

Proba I – Eseu argumentativ - probă eliminatorie, notat cu admis/respins (se poate transmite și online) 

Proba II - 100% media de la bacalaureat 

 

6. BIOCHIMIE*, învățământ cu frecvență, 3 ani 
*se va activa numai în condițiile obținerii aprobărilor legale 

Proba I – Eseu argumentativ - probă eliminatorie, notat cu admis/respins  

Proba II - 100% media de la bacalaureat 

 
* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecției cu 

virusul SARS-CoV-2. Această opțiune se activează  doar în contextul menținerii stării de urgență și/ sau alertă și probele 

nu se pot desfășura on-site 

Pentru programul de studii de licență BIOCHIMIE, examenul de admitere constă în:  

Proba I – Eseu argumentativ - probă eliminatorie, notat cu admis/respins (se poate transmite și online) 

Proba II - 100% media de la bacalaureat 

 

              STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
* Mai multe detalii pot fi consultate în Metodologia de admitere DSDU 

 

1. NUTRIȚIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ, învățământ cu frecvență, 2 ani 

Proba I: Interviu privind testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive – 50% din 

media de admitere; Candidatul este evaluat pe baza tematicii pregătite și a răspunsurilor la 

întrebările comisiei -  Anexa DSDU 2 a Metodologiei de admitere DSDU.   

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

* COMPLETĂRILE GENERATE DE NOUL CONTEXT EPIDEMIOLOGIC, pentru a preveni răspândirea infecției cu virusul 

SARS-CoV-2. Această opțiune se activează  doar în contextul menținerii stării de urgență și/ sau alertă și probele 

nu se pot desfășura on-site 

Pentru programul de studii de masterat  NUTRIȚIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ, examenul de admitere constă în: 

Proba I: Media ponderată a anilor de studiu licență -50% din media de admitere 

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

 

   NOU 

   NOU 

   NOU 

   NOU 


