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În atenția candidaților la admitere pentru programele  
Medicină, Asistenta medicală generală, Medicină dentară și Farmacie 

sesiunea iulie 2021 
 
 
Concursul de admitere se va desfășura în data de 31 iulie 2021 (sambata) începând cu ora 
10.00, ora României (GMT+2). 
 
 
Intrarea candidaţilor în săli se va face la ora 8.30. 
 
 
Concursul de admitere de desfășoară cu prezenţă fizică (on site) pe bază de test grilă  cu un 
număr de 60 de întrebări pentru programele de studii Medicină și Medicină dentară, 45 de 
întrebări pentru programul de studii Farmacie si 30 de întrebări pentru programul de studii 
Asistenta medicală generală 
  
 
Durata examenului de admitere este de 3 ore pentru programele de studii Medicină, Medicină 
dentară şi Farmacie şi 2 ore pentru Asistenţă medicală generală. 
 
 
Rezultatele examenului de admitere vor fi afișate în data de 31 iulie 2021 
 
 
Formularea eventualelor contestații se va putea face în termen de 24 de ore. Contestațiile vor 
fi trimise pe adresele de email a secretariatelor împreună cu dovada achitării taxei de 
contestații (300 lei). 
La data de 1 august vor fi afișate rezultatele în urma soluționării contestațiilor. 
 
În perioada 2 – 4 august 2021 se va realiza confirmarea locului prin trimiterea  pe adresele de 
email    medicina@uvvg.ro     medicinadentara@uvvg.ro      farmacie@uvvg.ro 
a următoarelor documente: 
◄ dovada de achitare integrală a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021 – 2022 
◄ pentru cetăţenii străini din state membre ale Uniunii Europene dovada de achitare integrală 
a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2021 – 2022 şi dovada achitării taxei de 
procesare a dosarului în cuantum de 1.200 lei 
◄ contractul de studii semnat de candidat 
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Taxa de şcolarizare se poate achita în următoarele conturi, cu următoarele menţiuni: numele şi 
prenumele candidatului admis, facultatea şi programul de studii, taxa de şcolarizare anul I 
 
RO74 RNCB 0015 0281 5252 0001 - pentru contul de LEI, deschis la BCR Sucursala Arad 
 
RO37 WBAN 2511 0000 0290 7491 - pentru contul de LEI, deschis la Banca Intesa Sanpaolo 
Bank Arad.    
 
sau în euro în următoarele conturi: 
 
 
RO17WBAN2511022002907491 - pentru contul de EUR, deschis la Banca Intesa Sanpaolo 

Bank Arad, SWIFT: WBANRO22XXX 

RO47RNCB0015028152520002 - pentru contul de EUR, deschis la BCR Sucursala Arad, 

SWIFT: RNCB RO BU 

 
În data de 5 august 2021 se va realiza redistribuirea candidaților pe locurile neconfirmate 
(neocupate) și afișarea rezultatelor finale. 
 


