
 

ADMITEREA 2023-2024 

 

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității „Apollonia” din Iași, 

acreditată prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizează admiterea pentru anul universitar 

2023-2024, pentru programele de studiu: 

Medicină Dentară: 50 locuri 

Tehnică Dentară: 25 locuri 

Asistenţă Medicală Generală: 40 locuri 

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare: 20 locuri 

 

Sesiunea de vară: 

Etapa I  - înscrieri 22 mai – 16 iunie 2023  

               - examen 19 iunie 2023 

Etapa II – înscrieri 03 iulie – 26 iulie 2023 

                - examen 28 iulie 2023       

Sesiunea de toamnă: 

Etapa III - înscrieri  04 - 27 septembrie 2023 

                - examen       28 septembrie 2023 

Condiții de înscriere: 

 

- Absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat. 

 

Documente necesare înscrierii : 

 

a. Certificat de naștere (și căsătorie unde este cazul) în copie; 

b. Copie simplă după cartea de identitate/buletin de identitate și originalul 

care se returnează; 

c. Diploma de bacalaureat în original și copie simplă (sau diploma 

echivalentă a acesteia și copie legalizată) și foaia matricolă în original și copie simplă; 

d. Trei fotografii tip buletin; 

e. Adeverință medicală eliberata de medicul de familie; 

f. Adeverința din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma 

de bacalaureat în original este depusă la alta facultate, pentru studenții care se înscriu 

la concurs pentru a urma o a doua specializare; 

g. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității sau în contul 

RO63BTRL02401205T09618XX; 

h. Diploma de Licență/Absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta în 

copie simplă pentru licențiații/absolvenții de Facultate/Colegiu care doresc să urmeze 

o a doua specializare; 

i. Copie simplă după suplimentul la diploma pentru licențiații care provin 



 

din domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris; 
 

j. Copie simplă după programa analitică pentru licențiații care provin din 

domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris; 

k. Dosar plic. 

 
Modul de depunere al documentelor necesare pentru dosarul de admitere: 

- on-line (scanate) la adresa de mail: admitere@univapollonia.ro; 

- sau la secretariatul Universităţii Apollonia din Iaşi, din str. Păcurari, nr. 11 

 

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE  

 

 BIOLOGIE 

BIBLIOGRAFIE: Krumhardt B, Alcamo IE, Barron’s & Universitatea de Medicină și 

Farmacie Târgu Mureș, 2022 

 

 Cap. 1: Introducere în anatomie şi fiziologie: Caracteristici ale organismului uman (pag. 1-

11) 

 Cap. 3: Celulele şi fiziologia celulară: Structura celulei (pag. 45-52), (din capitol se exclud: 

Celulele și energia pag. 52-55, Mitoza și reproducerea celulei pag. 55-58, Sinteza proteica 

pag. 58-63) 

 Cap. 6: Oasele şi articulaţiile (pag. 115-126), (din capitol se exclud: Tipuri de diartroze, 

pag.123-124) 

 Cap. 8: Ţesutul muscular (pag. 167-179), (din capitol se exclud: Funcţia muşchilor striaţi - 

mecanismul de glisare al filamentelor, iniţierea contracţiei musculare, relaxarea răspunsul 

gradual, pag. 171-176; Funcțiile mușchiului neted și cardiac, pag. 178-179) 

 Cap. 10: Ţesutul nervos (pag. 223-235) 

 Cap. 11: Organizarea sistemului nervos  (pag. 245-259) 

 Cap. 12: Organele de simt (pag. 271-283) 

 Cap. 13 Sistemul endocrin (pag. 295-308) 

 Cap. 14 Sângele (pag. 319-331) (din capitol se exclude: Anemia, pag. 324) 

 Cap. 15 Sistemul cardiovascular (pag. 343-359) ,(din capitol se exclud: Reglarea fluxului 

cardiac şi Şocul, pag. 355-356) 

 Cap. 16 Sistemul limfatic şi imun (pag. 375-382) (din capitol se exclude: Sistemul imun, 

pag. 382-389) 

 Cap. 17 Sistemul respirator (pag. 401-414) 

 Cap. 18 Sistemul digestiv (pag. 425-441) 

 Cap. 19 Metabolism și nutriție (pag. 453-474) (din capitol se exclud: Adenozin 
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trifosfatul, pag. 455-456; Glicoliza, Ciclul Krebs, Lanțul transportor de electroni, 

Chemiosmoza, pag. 456-463; Metabolismul vitaminelor, pag. 471-472, Fig.19.10 

Secvențe ale metabolismului proteic) 

 Cap. 20 Sistemul urinar (pag. 485-497) 

 Cap. 22 Sistemul reproducător masculin (pag. 529-537) (din capitol se exclude: 

Dezvoltarea testiculelor, pag. 531-532) 

 Cap. 23 Sistemul reproducător feminin (pag. 549-566) (din capitol se exclude: 

Dezvoltarea embrionară şi fetală, pag. 562- 566) 

 

 Din tematică nu fac parte: 

Capitolul 2. Bazele chimice ale anatomiei şi fiziologiei 

Capitolul 4. Ţesuturile 

Capitolul 5. Sistemul tegumentar 

Capitolul 7. Sistemul osos, pag. 139-153 

Capitolul 9. Sistemul muscular 

Capitolul 21. Echilibrul hidro-electrolitic şi acido-bazic 

 

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor pași: 

a. Verificarea dosarului de înscriere;  

b. Completarea fișei de înscriere;  

c. Achitarea taxelor de înscriere;  

 

Procedura de examinare presupune următoarele:  

- Analiza dosarului de înscriere – media de bacalaureat are o pondere de 25% din media de 

admitere;  

- Proba de testare a cunoștinţelor generale și de specialitate are o pondere de 75% din media de 

admitere: forma de examinare – grilă + interviu. 

 

 

Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul Universității „Apollonia” din Str. 

Păcurari, nr.11. 

 

 Aprobată în şedința de Senat a Universităţii „Apollonia” din Iaşi din data de 

08.12.2022. 


