
 
 
 
 
                              

Rectorat 
 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 
  

www.umft.ro      

1 
 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 
SESIUNE 2021 

 
II.5.1. Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidați, cu asumarea 
responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale, va conține următoarele documente scanate, față verso, după caz: 

a. Diploma de bacalaureat. 
b. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – elaborată conform legislației în vigoare.  
c. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în 

care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 
corespunzătoare anului școlar 2020-2021. Prin excepție, în cazul interconectării Universității cu Sistemul 
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a 
rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, în baza acordului scris al acestora, nu este 
necesară adeverința eliberată de către instituția de învățământ.  

d. Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul Educației 
din România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului 
Economic European și ai Confederației Elvețiene. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de 
recunoaștere a studiilor, Departamentul de Relații Internaționale al universității va transmite 
documentele către CNRED (excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).   

e. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau 
echivalentă obținută în altă țară. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a 
studiilor, Departamentul de Relații Internaționale al universității va transmite documentele către CNRED 
(excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).   

f. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de 
instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de 
licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.  

g. Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la 
bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea 
corespunzătoare anului universitar 2020-2021, care nu trebuie să depună această declarație. Sub 
sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au 
beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de 
licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.  

h. Cartea de identitate/pașaportul. 
i. Certificat de naștere. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată  a certificatului de 

naștere, în limba română.  
j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a 

certificatului de căsătorie, în limba română.  
k. Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să 

se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, 
eliberată de medicul de familie.  

l. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale 
Ministerului Educației din România, în cazul candidaților care participă la admiterea la programele de 
studii cu predare în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de 
instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani 
consecutiv. Pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a 
minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se 
face cu diploma de bacalaureat.  

m. Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 
candidaților romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare 
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eliberată de o organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte 
din etnia romă.  

n. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 
absolvenților de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul 
absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-
licenta”, la data înscrierii la concurs. 

o. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 
absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de 
admitere, precum și actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția 
copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din 
sistemul de protecție specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind 
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată. 

p. Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de 
la buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la fazele naționale/internaționale 
ale olimpiadelor, prevăzute de Ministerul Educației și precizate la pct. II.9.1 din prezentul regulament. 

q. Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare 
opțiune/program de studii.  

r. Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: 
copie după certificatul/e de deces al/ale părintelui/părinților (în cazul celor orfani de unul/ambii părinți); 
adeverințe de la casa de copii/Direcția generală de asistență socială și protecția copilului (în cazul 
candidaților proveniți de la casele de copii sau din plasament familial); adeverințe din care să rezulte 
calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; 
adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a 
susținătorilor legali etc.  
II.5.2. Dosarul de înscriere va conține și: 

 Fișa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere.umft.ro); fișa de înscriere 
la concurs, conținând datele cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, generată automat 
din programul informatic va fi listată și semnată de către  candidat și va fi prezentată în original, 
la începutul anului universitar. 

 Opisul documentelor depuse la dosar. Opisul, generat automat de programul informatic, după 
completarea on-line a fișei de înscriere, va fi listat și semnat de candidat și va fi prezentat în 
original, la începutul anului universitar.   

 


