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ADMITEREA UNOR CATEGORII SPECIALE DE CANDIDAȚI 

SESIUNE 2021 

 

 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii 
universitare de licenţă, iulie/septembrie 2021, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede:  
 

II.10.1. Candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III) la fazele naționale/internaționale ale 
olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, în ultimii doi ani de liceu (2019-2020 și 
2020-2021), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeș” din 
Timișoara, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri 
finanțate de la buget. Opțiunea de înscriere a candidaților care au obținut distincții, în condițiile prevăzute 
de prezentul articol, exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, 
finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 

II.10.2. Candidații romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii, ale 
Ordinului Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de 
licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 și ale prezentului Regulament. 
Opțiunea de înscriere a candidaților romi pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida 
pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 

II.10.3. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în 
condițiile legii, ale Ordinului Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii 
universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 și ale prezentului 
Regulament. Opțiunea de înscriere a absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude 
posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu 
taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la 
concursul de admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, 
publicată la adresa https://www.edu.ro/studii-licenta. 

II.10.4. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială 
beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii și ale prezentului Regulament. 
Opțiunea de înscriere a candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de 
protecție socială exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate 
de la bugetul de stat/cu taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la 
data înscrierii la concursul de admitere, vor prezenta dovada că 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. 
 


