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1.   
 
 
 
 

București 

 
 
 
 

Universitatea din 
București / 

Facultatea de 
Biologie 

Laborator medical 13 din 18 profesional DA  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.bio.unibuc.ro  

2.  Biochimie clinică aplicată 11 din 18 profesional DA 

3.  Biochimie aplicată și biologie 
moleculară 

7 din 18  
 
 

În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

 

NU 

4.  Biochimie și biologie moleculară 7 din 18 NU 

5.  Biologie medicală 9 din 18 DA 

6.  Genetică aplicată și biotehnologie 4 din 18  

7.  Managementul calității în 
laboratoarele medicale 

11 din 18 DA 

8.  Microbiologie aplicată și 
imunologie 

7 din 18 DA 

9.  Bacău Universitatea 
”Vasile Alecsandri” 

/ Facultatea de 
Biologie 

Biologie medicală 10 din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.ub.ro/stiinte/ 

10.  Baia Mare  Universitatea 
Tehnică din Cluj 

Napoca / 
Facultatea de 

Științe 

Biochimie aplicată 7 din  18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA https://stiinte.utcluj.ro/ 

11.   
 
 

Cluj - 
Napoca 

Universitatea 
”Babeș-Bolyai” / 

Facultatea de 
Biologie și Geologie 

 

Biologie medicală 
 

6 din 18 profesional DA  
 

http://bioge.ubbcluj.ro/ 12.  Managementul calității în 
laboratoarele biomedicale 

11 din 18 profesional DA 

13.  Universitatea 
”Babeș-Bolyai” / 

Facultatea de 
Chimie și Inginerie 

Chimică 
 

Chimie criminalistică 2  din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

NU http://chem.ubbcluj.ro/pr-
acad/master.html 

14.  Chimie clinică 4 din 18 cercetare NU 

15.  UMF  ”Iuliu 
Hațieganu” / 
Facultatea de 

Medicină 
 

Laborator medical 11 din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.medicina.umfcluj.ro  

http://www.bio.unibuc.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
https://stiinte.utcluj.ro/
http://bioge.ubbcluj.ro/
http://chem.ubbcluj.ro/pr-acad/master.html
http://chem.ubbcluj.ro/pr-acad/master.html
http://www.medicina.umfcluj.ro/


PROGRAME DE MASTER CONFORM HG NR. 641/2019 

Nr. 
crt. 

Localitatea  Universitatea  / 
Facultatea 

Denumirea programului de 
master 

Discipline din 
ES 

 

Tipul programului de master  
 

 Disciplina  
hematologie  

Date de contact 
(pagina web) 

 

2 
 

16.  Craiova  Chimie Chimia compușilor biologic activi 3 din 18 profesional 
 

NU http://chimie.ucv.ro 

17.  UMF Craiova / 
Facultatea de 

Farmacie 

Laborator clinic și de analiza 
medicamentului 

13 din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.umfcv.ro 

18.   
Iași 

Universitatea ”Al. I. 
Cuza”/  Facultatea 

de Chimie 

Chimie Clinică 10 din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA  
 
 

www.bio.uaic.ro 19.  Universitatea ”Al. I. 
Cuza”/ Facultatea 

de Biologie 

Biotehnologii microbiene și 
celulare 

4 din 18 profesional NU 

20.  Genetică moleculară 3 din 18 profesional NU 

21.   
 

Pitești 

Universitatea din 
Pitești / Facultatea 

de Științe, Ed. 
Fizică și Informatică  

Biologie medicală 12 din 18  
În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.upit.ro  

22.  Chimie criminalistică 2 din 18 NU 

23.   
 
 

Timișoara 
 

 
Universitatea de 
Vest / Facultatea 

de Chimie, 
Biologie, Geografie 

Chimie clinică și de laborator 
sanitar 

4 din  18 
 

profesional NU  
 

www.uvt.ro 24.  Chimie criminalistică 
 

2 din 18  profesional NU 

25.  Biologia dezvoltării și influența 
factorilor exogeni asupra 

organismelor 

11 din 18 profesional DA 

26.  UMF ”Victor 
Babeș” / Facultatea 

de Medicina 

Aplicații moderne ale medicinei  
de laborator în personalizarea 

actului medical 

10 din 18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.umft.ro  

27.  Tg. Mureș UMF Tg. Mureș / 
Facultatea de 

Medicină 

Laborator clinic 11 din  18 În HG nr. 641/2019 publicată în MO nr. 727 bis din 
04.09.2019 nu există informații dacă este program 
de master profesional sau de cercetare. 

DA www.umft.ro  

 

Note: 

1. Denumirea programului de master și tipul programului de master (profesional, cercetare etc.) sunt scrise conform  HG nr. 641/2019 publicată  MO nr. 727 bis din 27.08.2019. 

2. Numărul disciplinelor studiate în cadrul programelor de master este menționat conform informațiilor din RNCIS și din planurile de învățământ de pe site-urile facultăților respective pentru fiecare program de master. 

3. Numărul disciplinelor de studiu care corespund tematicii European Syllabus de la fiecare  program de master poate fi diferit de la un an de studiu la altul, în funcție modificările pe care le  fac facultățile și de opțiunile fiecărui 

masterand pentru disciplinele opționale și facultative alese. 

4. Anumite programe de master au mai multe discipline care corespund și au aplicabilitate doar în anumite tipuri de laboratoare, de exemplu: 

- programul de master ”Chimie criminalistică” cuprinde mai multe discipline cu  aplicabilitate în laboratorul de toxicologie medico – legală; 

- programele de master ”Genetică moleculară”, ”Genetică aplicată și biotehnologie”  cuprind mai multe discipline cu aplicabilitate în compartimentul de genetică / biologie moleculară din cadrul laboratoarelor de analize 

medicale; 

- programul de master ”Chimie clinică și de laborator sanitar” cuprinde mai multe discipline cu aplicabilitate în laboratoarele din cadrul DSP. 

http://chimie.ucv.ro/
http://www.bio.uaic.ro/
http://www.upit.ro/
http://www.uvt.ro/
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

