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CAP.I. DISPOZITII GENERALE
I.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2018) – MAE (A10/2046/26.05.2018) – MRP (nr.
C/129/07.06.2018) privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor
de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Senatul universitar în şedinţa din
22.02.2018, aprobă prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de
studii universitare de licenţă, respectiv la ciclul de studii universitare de doctorat a românilor de pretutindeni.
I.2. În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze
provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:
a.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat
din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform
prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii
299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr.
16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României;
b.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de
stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform
prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii
299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr.
16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României.
I.3. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele
aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de
etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni,
istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români,
moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte
forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,
b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români
cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.
I.4. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii
publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT,
organizează admiterea românilor de pretutindeni sub forma unui concurs de dosare la următoarele programele de
studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
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Nr.
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3
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Nr.credite
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Medicină

Medicină
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(A) /
Autorizare de
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provizorie
(AP)
A

Facultatea de
Medicină de
Facultatea
Dentară
Medicină

Medicină dentară

A

6 ani

360

Facultatea de
Farmacie

Farmacie

A

5 ani

300

Facultatea

Programul de
studii

I.5. Pentru anul universitar 2018-2019, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă propusă de
Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din
Republica Moldova, Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 1 din prezenta Metodologie, cu
respectarea capacității de școlarizare.
I.6. Pentru anul universitar 2018-2019, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat propusă de
Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din
Republica Moldova, Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 2 din prezenta Metodologie, cu
respectarea capacității de școlarizare.

CAP. II. ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ (ACTE NECESARE, PROCEDURI, ETAPE)
SECȚIUNEA 1 - ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
II.1.1. Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență
și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
II.1.2. (1) Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) se va adresa
Ministerului Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a
candidaților admiși la studii.
(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea
la programe de studii cu predare în limba română, persoanele/candidații care prezintă:
a.) acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și
certificate);
b.) acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română,
într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate,
c.) certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.
II.1.3. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau
informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform
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Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza
unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul
pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale
Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

II.1.4. Candidații admiși care au optat pentru un program de studiu din cadrul universității noastre, dar
cu efectuarea anului pregătitor de limba română au obligația de a contacta universitatea la care vor urma
cursurile acelui an, imediat după primirea aprobării de școlarizare. Înmatricularea lor la studii se va face
în anul universitar 2018 -2019 de către instituția organizatoare a anului pregătitor pentru care au optat
aceștia.
SECȚIUNEA 2 – CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
-

12. 03. 2018 – 13.07.2018 – completarea fișei de înscriere on-line la adresa admission.umft.org, înscrierea
candidaţilor, depunerea și transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi la secretariatul
Departamentului Relații Internaționale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către
secretariatul Departamentului Relații internaționale;

-

16. 07. 2018 – 18. 07. 2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie stabilite de
universitate, de către Comisia de admitere;

-

18. 07. 2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de
studii, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau
admission.umft.org şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;

-

19.07.2018 – candidații respinși pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere; contestațiile se
trimit prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, până la ora 24 (ora României);

-

20.07.2018 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia centrală de admitere; postarea pe site-ul
Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei PROVIZORII cu
punctajele obținute de toți candidații și rezultatele concursului de dosare după soluționarea contestațiilor;

-

19.07.2018 – 24.07.2018 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a
confirma locul prin e-mail, pe adresa relint@umft.ro. sau o adresa de e-mail predefinită pentru confirmarile
platilor;

-

25.07.2018. – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări

-

25.07.2018 - 26.07. 2018 - a II-a etapă de confirmări de către candidații declarați initial respinși

-

27. 07.2018 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări.

-

17. 09. 2018 - începerea perioadei de înscriere provizorie pentru candidații admiși în anul I.
Înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” provizoriu în urma procesului de selecţie
este condiţionată de obţinerea aprobării de școlarizare din partea Ministerului Educaţiei Naționale Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene înainte de emiterea Ordinului de primire la
studii de către universitate;
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-

28.09. 2018 – data limită de înscriere provizorie pentru candidații admiși în anul I de studii, cu condiția
primirii aprobărilor de școlarizare.

SECȚIUNEA 3. PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA
CONCURSUL DE ADMITERE
A. Cetățenii din Republica Moldova
II.3.1. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi
accesată aici: http://admission.umft.org/ro/;
b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;
d) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează
candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau
scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română;;
e) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
f) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România original;

g) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate în limba română;;
h) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului
curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 2 copii
legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă
diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;
i) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o
copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri
legalizate în limba română (legalizate de un notar public);
j) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
k) Certificatul de competență lingvistică /Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă
română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
l) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în
original).
m) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în
altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare
din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
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- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în
domeniul ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea
profesie.
n) 6 fotografii ¾;
o) 2 dosare de carton;
II.3.2. Procedura de admitere include următoarele etape:
a. Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și pe site-ul
Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni);
b. Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada 12.03.2018 - 13.07.2018, prin poștă, cu
confirmare de primire sau personal/împuternicit prin procură notarială, la secretariatul Departamentului
Relații Internaționale din cadrul UMFVBT;
c. Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate
realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de
studii, de către Departamentului Relații Internaționale al universității;
d. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT,
menționate în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor
Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în
România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de
pretutindeni;
f. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro
sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
g. Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de
UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea
concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în
concordanță cu opțiunile acestora.
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h. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, în termenele
stabilite de universitate, precum şi alte documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii
locului obținut prin concurs;
i. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în
scris, în format letric sau electronic.
j. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018)
nu vor fi procesate, fiind declarate respinse.
k. Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
B. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania
II.3.3. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi
accesată aici: http://admission.umft.org/ro/);
b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate
în limba română;
e) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează
candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi
2 traduceri legalizate în limba română;;
f) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în
original;

h) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate în limba română;
i) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
j) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională - 2 copii legalizate și o copie simplă
(xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în limba
română;
k) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o
copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în
limba română (autentificate cu Apostila de la Haga);
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l) Certificatul de competență lingvistică /Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă
română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în
original).
n) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă
limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei
limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în
domeniul ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea
profesie.
o) 6 fotografii ¾;
p) 2 dosare de carton;
II.3.4. Procedura de admitere include următoarele etape:
a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și pe site-ul
http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni, după consultarea prealabilă cu
MRP și MAE; Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile
diplomatice ale României din Albania, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și
asupra ofertei educaționale;
b.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în
perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Albania sau la
instituția/instituțiile de învățământ superior;
c.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la
sediul misiunii diplomatice;
d.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT,
conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este
considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
f.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
relint@umft.ro sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
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g.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de
UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la
finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare
student admis, în concordanță cu opțiunile acestora;
h.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice a României din
Albania;
i.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte
documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
j.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în
scris, în format letric sau electronic.
k.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu
vor fi procesate, fiind declarate respinse.
l.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
C. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia
II.3.5. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi
accesată aici: http://admission.umft.org/ro/);
b.) Fişă cu date personale (anexa, nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate
în limba română;
e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează
candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate în limba română;;
f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în
original;

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate în limba română;
i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
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j.) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu /
Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz,
adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal - 2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării
unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;
k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o
copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în
limba română (legalizate de un notar public);
l.) Certificatul de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă
română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în
original).
n.) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ acreditată din Serbia sau de
misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în
România;
o.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă
limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei
limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
-

candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B

-

candidatul suferă/nu suferă de boli cronice

-

candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul

ştiinţelor medicale
-

candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

p.) 6 fotografii ¾;
q.) 2 dosare de carton;
II.3.6. Procedura de admitere include următoarele etape:
a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și pe site-ul
http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni, după consultarea prealabilă cu
MRP și MAE;
b.) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale
României din Serbia, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei
educaționale;
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c.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în
perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Serbia sau la
instituția de învățământ superior;
d.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la
sediul misiunii diplomatice;
e.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT,
conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
f.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este
considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
g.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
relint@umft.ro sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale
h.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de
UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la
finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare
student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
i.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare
ale României pe teritoriul Serbiei;
j.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte
documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
k.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în
scris, în format letric sau electronic.
l.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu
vor fi procesate, fiind declarate respinse.
m.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
D. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Ucraina
II.3.7. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:
a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi
accesată aici: http://admission.umft.org/ro/);
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b.) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;
d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri
legalizate în limba română;
e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează
candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau
scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română;;
f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română
g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în
original;

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate în limba română;
i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității
culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;
j.) diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți
anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal 2
copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă
diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;
k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o
copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri
legalizate în limba română (supralegalizate de Ministerul de Externe sau de Ambasada
Română din țara respectivă / legalizate de un notar public / autentificate cu Apostila de la Haga
– a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
l.) Certificatul de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă
română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată)
m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în
original).
n.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în
altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare
din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
o.) candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
p.) candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
q.) candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale
r.) candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
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s.) 6 fotografii ¾;
t.) 2 dosare de carton;
II.3.8. Procedura de admitere include următoarele etape:
a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) pe site-ul
http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii

pretutindeni;

Informarea comunităților

românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale României în Ucraina, asupra
condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
b.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în
perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina sau la
instituția de învățământ superior;
c.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la
sediul misiunii diplomatice;
d.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT,
conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;
e.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este
considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
f.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea
formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
relint@umft.ro sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale;
g.) Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de
UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la
finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare
student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.
h.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare
ale României pe teritoriul Serbiei;
i.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte
documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;
j.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în
scris, în format letric sau electronic.
k.) Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul
Ucrainei;
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l.) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (13.07.2018) nu
vor fi procesate, fiind declarate respinse.
m.) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 13.07.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA
II.4.1 Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele
acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 25 iulie 2018,
orele 08.00-12.00.
II.4.2 Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei de admitere, care va analiza şi
soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este
definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.
II.4.3 Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării
punctajelor acordate.
II.4.4 Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.

II.4.5 După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi,
pe programe de studii care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
II.4.6 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului
de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

CAPITOLUL III. ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
III.1. Condiții de eligibilitate
a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții
cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studii
unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit
programe de studii de master acreditate.
b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UMFVBT, prin grija Departamentului Relații
Internaționale,

va

consulta

pentru

cetățenii

din

Republica

Moldova

pagina

de

web:

http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enicnaric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education
institutions, respectiv http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde
există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.
c) În cazul în care UMFVBT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate
transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat,
diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.
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III.2. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat
III.2.1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UMFVBT, după consultarea MRP și MAE;
III.2.2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale
României, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;
III.2.3. Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
a.) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b.) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c.) copie după pașaport;
d.) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
e.) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
f.) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
g.) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
h.) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
i.) Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de competență lingvistică, după
caz;
j.) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana
care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile
cu viitoarea profesie.
III.2.4. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (01.09.2018)
nu vor fi procesate, fiind declarate respinse.
III.2.5. Dosarele/completările la dosar depuse după data de 01.09.2018 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
III.2.6. Calendarul privind desfășurarea admiterii:
•

12.03.2018 - deschiderea perioadei de preînscriere

•

07.05.2018 - deschiderea perioadei de recunoaştere a studiilor efectuate în afara României, când
candidaţii pot începe să-şi depună dosarele

•

01.09.2018 – data limită pentru recepționarea dosarelor (dosarele primite după această dată nu
vor mai fi procesate)

•

6 – 14 septembrie 2018 - completarea on-line a fişei de înscriere
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•

10 - 14 septembrie 2018 - depunerea dosarului la Şcoala Doctorală pentru concursul de admitere

•

19 - 21 septembrie 2018 - Examen competenţă lingvistică

•

24 - 26 septembrie 2018 - Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul
Disciplinei conducătorului de doctorat

•

26 septembrie 2018– validarea rezultatelor provizorii admiterii la studii universitare de doctorat
de către Consiliul Şcolii doctorale şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

•

26 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor provizorii

•

27 septembrie 2018 – depunerea contestaţiilor, dacă este cazul

•

28 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor finale

•

1 octombrie 2018 - înmatricularea candidaţilor admişi

III.2.7. Selecția candidaților se va realiza de către fiecare comisie pe baza criteriilor de selecție
prevăzute în metodologia proprie de admitere la studii universitare de doctorat, astfel:
a.) Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a
problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în
raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
b.) Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se
reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
c.) Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of
Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
d.) Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste cu
ISSN sau ISBN;
e.) Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare şi
interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
III.2.8. MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este
considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
III.2.9. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin
transmiterea formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
relint@umft.ro sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale.
III.2.10.

Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi

înaintate de UMFVBT, prin grija Departamentului Relații Internaționale, către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în
vederea emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis.
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CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE
IV.1. (1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost
admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în
vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de
învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
IV.2.

Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE

ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE,
DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:
a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după
caz;
b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă
lunară, după caz;
c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției
alocate;
d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
IV.3. (1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în
activități sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice,
lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel,
aceștia:
a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care
studiază în România;
b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de
pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;
c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice
entitate prevăzută de această lege.
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(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având ca
obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a
românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.
IV.4. (1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de învățământ
superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.
(2) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare,
respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică
internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii
numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul
activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.
(3) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii
aprobării de școlarizare.
IV.5. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim
cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
IV.6. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care
se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul
stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ
superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au
avizul Senatului instituției de învățământ superior.
IV.7. (1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul
studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ
superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.
(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și
se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după
absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua
studiile în baza aprobării anterioare.
IV.8. Universitatea are obligaţia de a restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de
la depunerea/transmiterea pe e-mail la Secretariatul Departamentului Relații Internaționale a unei cereri
tip individuale (Anexa nr. ....) şi necondiţionat, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă
la locul obţinut prin admitere, fără perceperea unor taxe suplimentare..
IV.9. Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termenul
de mai sus, vor fi casate la 31.12.2019.
IV.10. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
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IV.11. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea
concursului de admitere a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii de Medicină şi
Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu
dispozițiile actelor normative apărute ulterior.
IV.12. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele
oficiale și în cosecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara.
IV.13. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza această
Metodologie cu Ordine ale Ministerului Educației Naționale emise până la data concursului de admitere.
IV.14. Pentru informatii complete privind înscrierea românilor de pretutindeni la studii universitare,
candidații pot accesa site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Români de Pretutindeni.
IV.15. Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din data de 22.02.2018, în
conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Raica

Preşedinte comisie centrală de admitere,
Prof. Univ. Dr. Mirela Cleopatra Tomescu
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai
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ANEXA nr. 1
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI*
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,
SESIUNEA IULIE 2018

Programul de studii

Acreditare/
Autorizare
provizorie

Forma de
învățământ

MEDICINĂ

Medicină

A

IF

2.

MEDICINĂ
DENTARĂ

Medicină dentară

A

3.

FARMACIE

Farmacie

A

Nr.
crt.

Facultatea

1.

Total general

*Conform Adresei M.E.N. nr. 5098/09.05.2018

IF
IF

Număr de locuri/granturi de studii pe programe
de studii universitare de licență
Locuri fără plata
Locuri fără plata
Total,
taxelor de
taxelor de
din care: școlarizare, dar cu
școlarizare, dar
bursă
fără bursă
18

13

5

5

1

4

15

2

13

38

16

22
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ANEXA nr. 2
REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE LOCURI/GRANTURI DE STUDII FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ROMÂNII DE
PRETUTINDENI*
LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019,
SESIUNEA 2018
Număr de locuri/granturi de studii pe programe de studii universitare de doctorat
Nr.
crt.

1.
2.

Domeniul
Total,
din care:
Medicină
Medicină Dentară
Total general

*Conform Adresei M.E.N. nr. 5098/09.05.2018

3
1
4

Locuri fără plata taxelor
de școlarizare, dar cu
bursă
1
0
1

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără
bursă
2
1
3
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NUME/PRENUME CANDIDAT:

ANEXA nr. 3
___________________________________________

CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
Criteriul de selecţie

Punctaj

I. Nota obținută la Biologie la examenul de
Bacalaureat/pe parcursul anilor de liceu 1 , cu
următorul procentaj
60-69,99% (D)

5 puncte (cerinţă minimă)

70-79,99% (C)

10 puncte

80-89,99% (B)

15 puncte

90-100% (A)

Număr de puncte acordat
(se completează de către
Comisia de admitere)

25 puncte

II. Nota obținută la Chimie la examenul de
Bacalaureat/ pe parcursul anilor de liceu 2 , cu
următorul procentaj
60-69,99% (D)

5 puncte (cerinţă minimă)

70-79,99% (C)

10 puncte

80-89,99% (B)

15 puncte

90-100% (A)

25 puncte

III. Media finală obținută la examenul de
bacalaureat/echivalent sau media generală a
anilor de liceu3, cu următorul procentaj
10 puncte (cerinţă minimă)

60-69,99% (D)
70-79,99% (C)

20 puncte

80-89,99% (B)

30 puncte

90-100% (A)

40 puncte

IV. Certificat internaţional de limbă, nivel minim B2
(vă rugăm consultaţi lista certificatelor de limbă
recunoscute din metodologia de admitere)

10 puncte

TOTAL
CANDIDAȚII SUNT RUGAȚI SĂ CONSULTE TABELUL CU CERINȚELE MINIMALE DE ACCES ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR
Se aplică candidaților care nu au foaie matricolă de bacalaureat sau nu au susținut examen de Biologie la examenul de
bacalaureat
2
Se aplică candidaților care nu au foaie matricolă de bacalaureat sau nu au susținut examen de Chimie la examenul de
bacalaureat
1

3

Se aplică candidaților care nu au medie finală obținută la examenul de bacalaureat
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PENTRU CA UN PUNCTAJ SĂ FIE VALIDAT DE CĂTRE COMISIA DE ADMITERE, CANDIDAŢII TREBUIE
SĂ PREZINTE DOCUMENTE DOVEDITOARE OFICIALE PENTRU CRITERIUL RESPECTIV (COPII
LEGALIZATE ÎN ORIGINAL).
*CU EXCEPȚIA CANDIDAȚILOR DE PE LISTELE DEJA ELIBERATE ȘI APROBATE DE M.E.N, M.A.E,
M.R.P PRIN ORDINE, DECIZII, ADRESE.
Comisia de admitere:

ANEXA nr. 4A
UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ON LINE
datele care se solicită candidaților ROMÂNI DE PRETUTINDENI din Republica Moldova,
Albania, Serbia, Ucraina
Nr.
Câmpuri
crt.
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului

Subcâmpuri

1 Numele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual,
din pașaport/actul de
identitate (după căsătorie,
înfiere, modificare la cerere,
dacă este cazul, conform
actului doveditor)
3 Prenumele din certificatul de
naștere
3.1 Prenumele din pașaport sau
actul de identitate
4 Numele și prenumele
complet al tatălui /
4.1 Iniţialele prenumelui tatălui
5 Numele și prenumele
complet al mamei
5.1. Iniţialele prenumelui mamei
5 CNP sau alt Cod De
Identificare Personală
6 Data naşterii

Anul
Luna
Ziua

7 Locul naşterii

Ţara de origine
Judeţul/Ţara
Localitatea/Orașul/Comuna/Satul

8 Sexul

F/M

Observaţii
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9 Starea civilă

Căsătorit (ă)
Necăsătorit (ă)
Divorţat (ă)/Văduv (ă)

10 Starea socială specială
11 Cetăţenia

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit Dacă este cazul
din case de copii/Provenit din familie
monoparentală
Româna, cu domiciliul în străinătate
Alte cetăţenii

12 Naționalitatea
13 Domiciliul stabil/permanent Ţara
menționat în pasaport/actul Judeţul/Regiunea
de identitate
Localitatea/Oraşul/Comuna/Satul

Exclus România

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament, sector)
14 Pașaport/Actul de identitate Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Exipra la data de
15 Datele de contact ale
candidatului

Telefon
Adresa de e-mail
16 Candidat care se încadrează Se bifează numai de persoanele aflate în această
în categoria persoanelor cu situaţie, pe bază de documente.
dizabilităţi/Situație medicală
specială
Secţiunea I.2. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu/colegiu)
1 Studiile preuniversitare
Ţara
absolvite, nivel liceu/colegiu Localitatea
Instituţia unde a absolvit
Judeţul
Profilul/Domeniul
Denumirea instituției
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale
Denumirea actului de studiu
diplomei de
bacalaureat/echivalentă sau,
după caz adeverința (pentru
absolvenții anului curent)

Introducerea in
sistem a listei cu
denumirile
diplomelor de
studii liceale
recunoscute de
MEN pentru
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fiecare tara
Seria

Numărul

(de introdus in
program
posibilitatea de a
nu completa acest
câmp
(de introdus in
program
posibilitatea de a
nu completa acest
câmp

Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de
studii

Media obținută la examenul de absolvire al
liceului/colegiului (bacalaureat)
Media anilor de studii

(de introdus in
program
posibilitatea de a
nu completa acest
câmp

Anul I, II, III, IV,
V

Secţiunea I.3. Date privind competența lingvistică a candidatului
Cunoașterea limbii programului
de studii
1 În cazul in care candidatul Ţara
bifează DA se solicită
Judeţul
următoarele informații:
Denumirea instituţiei emitente
Certificat de competență
lingvistică pentru limba
Denumirea documentului
română/
atestatul sau adeverinta de Numărul
absolvire a anului pregătitor Seria
certificatul de competență Data eliberării
lingvistică eliberat de către
instituțiile abilitate de MEN / Expiră la data de
Acte de studii românești
aferente unor programe de
predare în limba română/
Acte de studii/situații scolare
care atestă cel puțin 4 ani de
studii consecutivi urmați în
limba română
Nivelul de cunoștințe
lingvistice
În cazul in care candidatul Denumirea instituției

Se crează două
casute cu da sau
nu

Dacă este cazul

B1, B2, C1, C2
Se introduce lista
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bifează NU se introduce
rubrica/cerința frecventării
anului pregatitor
An pregătitor

cu instituțiile de
invatamanânt
superior care
organizează an
pregătitor
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul

Secțiunea I.4. Opțiunea candidatului.
Facultatea
Programul de studii
Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria mea raspundere.
Candidaţii declaraţi admişi vor transmite pe adresa de e-mail relint@umft.ro în perioada 19.07.2018 24.07.2018, confirmarea
locului prin completarea unei cereri tip.
Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită de universitate echivalează cu renunțarea la locul obţinut prin
concurs.
Pentru locurile rămase libere, în perioada 25.07.2018-26.07.2018 are loc a II-a etapă de confirmări de către candidaţii declarați
inițial respinși, pe baza de cereri individuale transmise la adresa de e-mail relint@umft.ro
Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea punctajelor obţinute la
concursul de admitere.
Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în Metodologia de admitere 2018.
Universitatea are obligaţia de a restitui, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 48 de ore de la depunerea unei cereri tip
individuale şi necondiţionat, dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, fără
perceperea unor taxe suplimentare.
Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termen de un an de la data depunerii,
vor fi casate la 31.12.2019.
DATA________________

SEMNATURA CANDIDATULUI ___________________
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ANEXA nr. 4B
Statut financiar_____________________________________________________
LoA______________________________________________________________
OMEN__________________________________________________________
CNRED___________________________________________________________
OI_______________________________________________________________
OPS______________________________________________________________
A se completa de catre Serviciul de Relatii Internationale al UMFVBT

FIŞA PERSONALĂ
NUME DE FAMILIE:______________________________________________________________
PRENUME:______________________________________________________________________
LOCUL ŞI DATA NAŞTERII:________________________________________________________
NUMELE TATĂLUI/OCUPAŢIA:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
NUMELE MAMEI/OCUPAŢIA:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
SERIE ŞI NUMĂR DE PAŞAPORT:__________________________________________________
PAŞAPORT ELIBERAT DE:_______________________ LA:______________________________
COD NUMERIC PERSONAL:_______________________________________________________
CETĂŢENIE:_______________________________ETNIE:_______________________________
STARE CIVILĂ:_______________________________________________

SEX: M

F

OCUPAŢIA ACTUALĂ:____________________________________________________________
DOMICILIUL ACTUAL (in Timişoara):________________________________________________
________________________________________________________________________________
DOMICILIUL PERMANENT (în ţara de origine):________________________________________
________________________________________________________________________________
TELEFON:______________________________________________________________________
ADRESA DE E-MAIL:______________________________________________________________
DATA:__________________________________________
SEMNĂTURA: ___________________________________

Aprobare H.C.A. nr. 1471/06.02.2018
Modificare prin H.C.A nr. 5748/21.05.2018
Anexa la H.S. nr. 5/2191/22.02.2018
Anexa la H.S. nr. 14/5968/24.05.2018 (modificare, completare si republicare)

ANEXA nr. 5
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România
pentru
românii de pretutindeni din ALBANIA, SERBIA, UCRAINA

Foto
3/4

CERERE DE ÎNSCRIERE
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1
ANUL UNIVERSITAR 2018-2019
(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)
DATE PERSONALE:

NUMELE DE FAMILIE:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
Se va completa cu litere latine majuscule
PRENUME:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
__⁞
Se va completa cu litere latine majuscule
PAȘAPORT seria ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ număr ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
COD NUMERIC PERSONAL: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
DOMICILIUL STABIL: Țara: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Regiunea:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
Localitatea: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Strada: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Nr.
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
Telefon: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ E-mail:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
DATA NAȘTERII: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ LOCUL NAȘTERII: Țara:
__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
Z
Z
L
L A
A A
A
Localitatea: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ SEXUL: Masculin ⁞__⁞ Feminin ⁞__⁞ STAREA
CIVILĂ: Căsătorit(ă) ⁞__⁞
Necăsătorit(ă) ⁞__⁞ CETĂȚENIA: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ NAȚIONALITATEA:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
PRENUMELE PĂRINȚILOR:
Tata: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Cetățenia: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Naționalitatea:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞
Mama: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Cetățenia: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Naționalitatea:
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞

STUDII ABSOLVITE:
Țara și localitatea

Denumirea instituției și
anul absolvirii

Domeniul/
profilul

0

1

2

Toate câmpurile se completează obligatoriu!

1

Media anilor de studii
I II III IV V

3

4

5

6

7

Media
examenului
de
absolvire
8

Denumirea actului
de studii

9
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Anexa 5
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de stat din România
pentru românii de pretutindeni din
ALBANIA, SERBIA, UCRAINA
CUNOAȘTEREA LIMBII ROMÂNE Da □

Nu □

Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face în baza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de
învățământ superior, publicate pe site-ul www.edu.ro-cooperare-internatională/romanii de pretutindeni
STUDII SOLICITATE
1. AN PREGĂTITOR:
La instituția de învățământ (aleasă din ANEXA Nr. 1):
.........................................................................................................................................................................................
..................................................................................
*

2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Instituția
de
învățământ*: ..................................................................................................................................................................
.............................................................
Specializarea
1) ......................

.........................................................

14) ...........................................................................

2) ...........................................................................

15) ...............................................................................

3) ...............................................................................

16) .........................................................................

4) .............................................................................

17) .............................................................................

5) .............................................................................

18) ............................................................................

6) ............................................................................

19) ............................................................................

7) ..............................................................................

20) ...........................................................................

8) ..............................................................................

21) ...................................................................................

9) ................................................................................

22) ...........................................................................

10) ...................................................................

23) .....................................................................................

11) ...................................................................

24) .........................................................................

12) ............................................................................

25) ...............................................................................

13) ..............................................................................

26) ..................................................................................

DATA ............................................................................
LOCALITATEA ...........................................................

SEMNĂTURĂ
CANDIDAT ...................................................
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ANEXA nr. 6

Formular de confirmare a locului de studii

Subsemnatul(a)

…………………………………………..,

cetățean

al ………...................………………,
identificat(ă) cu pașaport ……., seria ….., nr. ………, emis la data de ………….., de către
1

…………………….., confirm / nu confirm ocuparea locului de studii fără plata taxelor de
1

școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă , la
studii

universitare

de

1

licență/masterat/doctorat ,

la

programul

de

studii ………........................................………….., obținut în urma admiterii efectuate de către
Universitatea

de

Medicină

și

Farmacie

,,Victor

Babeș”

din

Timișoara,

Facultatea …………………………….., specializarea/programul de studii...............................
De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele
studențești.2

Data,

1 Opțiunea

Semnătura,

aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie
orizontală.
2 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie
orizontală.
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Anexa 7

DECLARAŢIE
privind apartenenţa la identitatea culturală română

Subsemnatul/Subsemnata.................................................................................,

cetăţean(ă)

al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de
identitate/paşaportul seria ............ nr…......................eliberat (ă) de...........................................,
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domiciliat(ă) în ……………...........…………………….......................................................................,
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală
română.
În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările
ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române.
Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului
penal al României privind falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile .

Data..........................

Semnătura............................

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni / Ambasada României la ……………........ /
Consulatul General al României la ....................................................
certifică faptul că
prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna .........................................................................................
pe propria răspundere şi că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

Data..........................

Semnătura............................
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Anexa nr. 8
APROBAT,
_________________________

Nr. de înregistrare ........../ .........................

Către,
COMISIA TEHNICĂ DE ADMITERE

Subsemnatul(a) _____________________________________, candidat(ă) la examenul de
admitere din sesiunea iulie .......................... la Facultatea de ___________________, programul
de studii ______________________________, respins/admis cu punctajul/nota ................., vă
rog să-mi aprobaţi restituirea dosarului de înscriere la concursul de admitere.

Vă mulţumesc!

Data,
____________________

Semnătura,
___________________

