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COMUNICAT DE PRESĂ  

SIMULAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE 

MEDICINĂ - Ed. a-XIII-a 

 

Societatea Studenților în Medicină din București (SSMB) anunță deschiderea înscrierilor 

pentru cea de-a XIII-a ediție a Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină. 

Simularea va avea loc în data de 21 MAI 2022, locația principală fiind Palatul Facultății de 

Medicină (Bd. Eroii Sanitari, nr. 8). Locațiile secundare vor fi anunțate ulterior.  

 

Simularea Examenului de Admitere este un proiect reprezentativ al SSMB, asociație care 

se află sub înaltul patronaj al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. 

Proiectul reunește anual aproximativ 3000 de participanți dornici să își testeze atât cunoștințele 

acumulate, cât și abilitățile de gestionare a timpului și a emoțiilor.  

 

Simularea se va desfășura în același mod ca Examenul de Admitere, respectând atât 

bibliografia oficială, cât și modalitatea de examinare. Astfel, participanții vor avea la dispoziție 

150 de minute pentru rezolvarea celor 60 de grile de biologie precum și a celor 40 de grile de 

chimie sau fizică, conform opțiunii alese de participanți la momentul înscrierii. Subiectele vor fi 

realizate de cadre didactice ale Facultății de Medicină. 

 

Accesul la Simulare se va face începând cu ora 9:30 pe baza cărții de identitate și a dovezii 

de achitare a taxei de înscriere. După finalizarea probei, toți participanții vor avea ocazia să 

participe la „UMFCD Students’ Fair” - târgul de activități care se va desfășura în incinta Palatului 

Facultății de Medicină. 

 

UMFCD Students’ Fair reunește activitățile tuturor societăților studențești, dar și ale părților 

integrante ale Universității (Centrul de Inovație și e-Health, Centrul de Consiliere Psihologică). 

Astfel, participanții vor descoperi toate posibilitățile de dezvoltare personală și profesională de 

care pot beneficia ca viitori studenți implicându-se în activități extracurriculare.   

 

Pentru înscriere, fiecare participant va accesa site-ul oficial al Simulării 

(https://simulare.ssmbucharest.ro/) și își va crea un cont accesând secțiunea „Înscriere”. Ulterior, 

acesta va trebui să realizeze plata, fie direct, pe site, fie prin intermediul unei bănci (transfer bancar, 

depunere la ghișeu sau internet banking). În cazul optării pentru cea de-a doua metodă, 

participantul va trebui să încarce dovada efectuării plății în contul creat pe site. Perioada de 

înscriere este 21 MARTIE - 7 MAI 2022.  

 

Pentru mai multe informații, Echipa de Organizare recomandă participanților să consulte 

Regulamentul Oficial al Simulării (https://simulare.ssmbucharest.ro/regulament/). 

https://simulare.ssmbucharest.ro/
https://simulare.ssmbucharest.ro/regulament/
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„Pentru mine, experiența Simulării a fost una hotărâtoare în ceea ce privește parcursul 

ulterior către o carieră medicală. În urma acesteia, am găsit motivația și disciplina necesare 

pentru a face față volumului mare de informații care trebuia înțeles și învățat. Consider că locul 

și timpul potrivit pentru a-ți verifica abilitățile de gestionare a timpului, a emoțiilor, cât și a 

cunoștințelor acumulate este la Simulare!”, spune Ileana Spătaru, coordonatorul ediției a XIII-

a a Simulării Examenului de Admitere. 

 

„Toate activitățile desfășurate de Societatea noastră sunt susținute în mod activ de 

conducerea Universității, iar acest lucru se reflectă cel mai mult în organizarea Simulării. Mai 

mult decât atât, atât studenții cât și profesorii, își unesc eforturile în vederea atingerii unui țel 

comun: oferirea unei experiențe de calitate celor care doresc să își construiască o carieră în 

medicină.”, a adăugat Cristian Persu, președintele Societății Studenților în Medicină din 

București. 

 

„Studenții reprezintă cea mai importantă componentă a comunității academice a UMFCD, 

de aceea facem eforturi pentru sprijinirea tuturor inițiativelor acestora. Simularea Examenului de 

Admitere nu face excepție, fiind pentru cei mai mulți studenți primul contact cu Universitatea 

noastră. Este atât onoarea, cât și plăcerea noastră să fim alături de  studenții voluntari în 

organizarea celui mai mare proiect al tinerilor noștri colegi!”, a completat Viorel Jinga, rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. 

 

 

#HaiLaSimulare 


