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ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CANDIDATURĂ
a.

Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (fișa poate fi accesată pe pagina
admission.umft.org) – Anexa nr. 1 –

b.

Fişă cu date personale (se descarcă de la secțiunea “Documente utile”) – Anexa nr. 2;

c.

Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii (se descarcă de la secțiunea “Documente
utile - Anexa nr. 3) - 3 exemplare;

d.

Diploma de bacalaureat/Diploma echivalentă – 2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat)
ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri
legalizate/autorizate în limba română (supralegalizate de Ministerul de Externe și de Ambasada
Română din țara în care a fost eliberată diploma / legalizate de un notar public / autentificate cu Apostila
de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);

e.

Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă - 2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat)
ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri
legalizate/autorizate în limba română (pentru prevederi speciale privind legalizarea cu Apostila de la
Haga sau supralegalizarea diplomelor din anumite țări, a se vedea cap.VI ”Apostila de la Haga și alte
supralegalizări”);

f.

Adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent – 2 copii legalizate și
o copie simplă (xerox sau scanat) ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMIS
DOCUMENTUL şi 2 traduceri legalizate/autorizate în limba română – pentru candidații care vor absolvi
în 2018 (pentru anumite țări, cum ar fi Israel, acest tip de document nu este acceptat ; se acceptă doar
diploma de bacalaureat/echivalentă finală); (supralegalizate de Ministerul de Externe și de Ambasada
Română din țara în care a fost eliberată adeverința / legalizate de un notar public / autentificate cu
Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);

g.

Foile matricole din 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/autorizate în limba
română (supralegalizate de Ministerul de Externe și 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);

h.

Certificatul de naştere sau echivalent - 2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2
traduceri legalizate/autorizate în limba română;

i.

Certificatul de căsătorie - 2 copii legalizate şi 2 traduceri legalizate/autorizate în limba română (unde
este cazul);
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j.

Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii anului univesitar – 17 septembrie 2018) - 2 copii
legalizate;

k.

Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate - 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate în limba
română;

l.

Documente oficiale însoţite de copii legalizate din care să rezulte conformitatea numelui și prenumelui
înscris în certificatul de naștere, actul de identitate/pasaport și actele de studii prezentate, dacă este cazul;

m. 6 fotografii (format paşaport);
n.

Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă
limbă decât română este necesară și o traducere legalizată/autorizată în română. Adeverința medicală
trebuie să reflecte că:
• candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
• candidatul suferă/nu suferă de boli cronice/boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu
viitoarea profesie
• candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale

o.

Certificatul internațional de competență lingvistică (pentru engleză sau franceză vă rugăm consultați
lista certificatelor acceptate, conform capitolului VI) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau
scanată).

p.

Certificat de competenţă lingvistică eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei
Naționale să organizeze an pregătitor sau certificatul de absolvire / adeverința de absolvire a anului
pregătitor de limba română în cazul candidaţilor înscriși la concursul de admitere la programele de
studii în limba română (a se vedea Cap. Competență lingvistică);

q.

Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în țări terțe care doresc să se înscrie
la un program de studii cu plata taxei în valută din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în
regim financiar ,,pe cont propriu valutar”;

r.

Absolvenţii de liceu, promoţia 2018, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat sau
echivalentă până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia,
în cazul în care vor fi admiși, să depună actele de studii în original (plus 2 copii legalizate şi 2 traduceri
legalizate în limba română) până la o dată limită stabilită în funcţie de ţara în care a fost emis actul de
studii și care nu poate să depăşească data de începere a anului universitar următor;

s.

2 dosare de carton;

t.

Dovada achitării taxei de procesare a dosarului de 150 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer
bancar în contul următor:
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Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN
TIMISOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI……………………………………
TAXĂ PROCESARE DOSAR
V.1.

Dosarul de candidatură cu documentele menționate mai sus poate fi depus personal/împuternicit prin
procură notarială la sediul Departamentului Relații internaționale sau trimis prin poştă, cu confirmare de
primire, pe adresa:
Agnes Balint
Şef Birou Relaţii Internaţionale
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timişoara
P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418
Fax: +40 256 220482
e-mail: relint@umft.ro

