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Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza actului de identitate cu 

respectarea următoarelor condiţii: 

 

 În perioada 13-17 septembrie 2021, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la 

concurs, fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere. 

 Candidaţii vor prezenta un dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, nume şi 

prenume, adresa de email, telefon, CNP, numele conducătorului de doctorat, anul 

înscrierii, domeniul de studiu (Medicină/Medicină Dentară sau Farmacie).  

 

La dosar se vor anexa următoarele documente: 

a. cerere tip – care va fi înregistrată la registratura UMFVBT  

b. fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line în perioada 

13-17 septembrie 2021 (www.umft.ro)  

c. două copii ale certificatului de naştere, cu certificarea conformităţii cu originalul  

d. două copii ale diplomei de bacalaureat, cu certificarea conformităţii cu originalul  

e. două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea conformităţii cu 

originalul* 

f. două copii ale suplimentului de diplomă/foaie matricolă, cu certificarea conformităţii 

cu originalul 

g. două copii ale diplomei de master, cu certificarea conformităţii cu originalul, dacă 

este cazul 

h. două copii ale certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, cu 

certificarea conformităţii cu originalul, dacă este cazul 

i. copie a actului de identitate 

j. certificatul de competenţă lingvistică 

k. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va 

beneficia concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii 

universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două 

programe de studii universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare 

ale acestora 

l. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

m. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice,  

n. listă cu lucrări 

o. adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului 

didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata 

taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 57 alin (3) 

din Ordinului MENCS 6102 din 15 decembrie 2016, 

p. patru fotografii tip legitimaţie, (h3/l 2,5 cm) 

q. chitanţa reprezentând taxa de înscriere, 

http://www.umft.ro/
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(1) * Absolvenţii anului universitar 2020-2021 se pot înscrie cu adeverinţă de absolvire, 

urmând ca în termen de un an să aducă două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu 

certificarea  conformităţii cu originalul pentru completarea dosarului. 

(2) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. 

(3) Certificarea conformităţii copilor cu originalul se efectuează la înscriere de către 

secretariatul Şcolii doctorale a UMFVBT. 

 


