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CLASIFICAREA CANDIDAȚILOR ȘI CONFIRMAREA LOCULUI 

 

CLASIFICAREA CANDIDAȚILOR 

1. În cadrul fiecărui tip de admitere, clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor 

exprimate în fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita locurilor 

finanțate de la bugetul de stat și/sau taxă aprobate pentru fiecare program de studii. Un candidat poate figura 

admis la cel mult un program de studii universitare de licență în cadrul fiecărui tip de admitere. 

2. De exemplu: 

- Candidatul are media 10. El este este repartizat la prima sa opțiune.  

- Candidatul are media 9 și la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu medii de 

admitere mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opțiune. 

- Candidatul are media 8 și la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidați cu medii mai 

mari decât a lui. Dacă la a doua sa opțiune mai există locuri libere, el va fi repartizat la a doua sa opțiune.  

- Există posibilitatea ca „locul tau” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, în baza 

principiului „opțiunea bate media”. De exemplu, candidatul A are media de admitere 8.93 și opțiunea X 

pe locul 2 in fișa de optiuni, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și optiunea X pe locul 1 în fișa de 

optiuni, candidatul B are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X (în cazul in care candidatul A nu a fost 

admis la prima sa optiune), chiar dacă A are media mai mare decat B. 

3. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu medie egală, departajarea acestora se va 

face pe baza următoarelor criterii, după caz:  

a. La admiterea tipul 1, admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 6 ani, cu 

predare în limba română –360 credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară):   

1) punctajul la Biologie;  

2) media la examenul de bacalaureat; 

3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română. 

b. La admiterea tipul 2, admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4-5 ani 

(180-300 ECTS):  

1) punctajul la Biologie; 

2) media la examenul de bacalaureat; 

3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română; 

4) media notelor la Biologie în liceu. 

4. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare aprobată de Senatul universitar și legislație. 

5. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate: 

• în data de 22 iulie 2022 pentru tipul admitere 2, pe pagina de web proprie, www.umft.ro, la 

secțiunea Admitere, în funcție de momentul la care se finalizează introducerea notelor în sistemul 

informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale 

candidatului (numele și prenumele); 

• în data de 24 iulie 2022, pentru tipul admitere 1, pe pagina de web proprie, www.umft.ro, la 

secțiunea Admitere, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în 

sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de 

identificare ale candidatului (numele și prenumele). 

6. Listele conțin următoarele categorii de informații: 

• Candidații admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, 

dacă este cazul, cu precizarea opțiunii și a mediei de admitere; 

• Candidații admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este 

cazul, cu precizarea opțiunii și a mediei de admitere; 
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• Candidații respinși în ordinea descrescătoare a mediei obținute. 

7. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web proprie, 

www.umft.ro sau admitere.umft.ro și vor fi semnate de Rectorul universității/președintele Biroului Central de 

coordonare, președintele comisiei centrale de admitere și președintele comisiei de admitere pe tipuri de 

admitere. 

 

CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR 

1. În datele de 25 iulie 2022 și 26 iulie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe 

locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea 

contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului 

obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații. 

2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită pe platforma de 

admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: 

RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare – 

nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .  

3. Se pot confirma maximum două programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere, 

conform clasificării). 

4. În data de 27 iulie 2022 va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea 

locurilor.  

5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea opțiunilor exprimate și a 

mediilor de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-

mail-ul candidatului și în contul acestuia. Candidații vor avea obligația să confirme locul obținut, în 

termen de două zile lucrătoare, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și 

încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de 

neîndeplinire a acestei obligații. 

6. Rezultatele vor fi afișate la data de 1 septembrie 2022, după încheierea termenului de achitare a taxelor 

de școlarizare. 
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