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CAPITOLUL V. METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A CETĂŢENILOR CARE PROVIN DIN STATE TERŢE 

(CETĂŢENI CARE NU PROVIN DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, ŢĂRILE DIN SPAŢIUL 

ECONOMIC EUROPEAN ŞI COMUNITATEA ELVEŢIANĂ) LA PROGRAME DE STUDII CU 

PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ENGLEZĂ/FRANCEZĂ 

 

- EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE 

ADMITERE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2022- 

 

 V. 1. Dispoziții generale 

V.1.1. În conformitate cu Ordinul nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa 

Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-

cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat,  

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, organizează concurs de admitere pentru cetățenii care provin din state terțe (non-

ue) la programele de studii în limba română/engleză/franceză, în condițiile prevăzute în continuare. 

V.1.2. Prezenta metodologie se adresează cetățenilor străini, respectiv candidaților care provin din state terţe 

(cetăţeni care nu provin din Uniunea Europeană, Ţările din Spaţiul Economic European și Comunitatea 

Elveţiană) care doresc să studieze la programele de studii în limba română/engleză/franceză pe locurile cu plata 

taxei în valută. 

V.1.3. Prezenta metodologie este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere a candidaților străini în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

la ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior. 

V.1.4. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale 

și, în consecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

V.1.5. Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative 

imperative. 

V.1.6. Prezenta metodologie poate suferi modificări ulterioare în funcție de evoluția pandemiei și de 

reglementările Ministerului Educației și candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor 

modificărilor care pot surveni și de a proceda în consecință. 

V.1.7. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, 

în format letric sau electronic. 

V.1.8. Pentru participarea la concursul de admitere la programele de studii cu predare în limba 

română/engleză/franceză sunt eligibili candidații: 

a. care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil cel   

puțin 6 (șase) luni de la data începerii anului universitar. 

b. care sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, indiferent de anul absolvirii, 

conform cerințelor minimale de acces în învățământul superior din România, respectiv lista diplomelor de studii 

liceale recunoscute de Ministerul Educației menționate în Anexa 8. Pentru absolvenții anului școlar în curs pot 

fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de diplomă și care conțin rezultatele definitive ce vor fi înscrise 

în viitoarea diplomă. 

V.1.9. Candidaţii menționați mai sus pot opta pentru programele de studiu cu predare în limba română, engleză 

sau franceză, în funcție de numărul de locuri. 

V.1.10.  Cifra de școlarizare, respectiv numărul de locuri/facultăţi/programe de studii se va stabili de către 

conducerea universității, în conformitate cu reglementările Ministerului Educației și va fi afișată la o dată 

ulterioară pe pagina de internet a universității. 
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V.1.11.  Programele de studii se regăsesc în tabelul de mai jos:   

 

 

 

 

 

V.1.12. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare/program de studiu, aprobată de Senatul universitar și 

legislație. 
 

 V. 2. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere 
 

V.2.1.  Admiterea la studii universitare de licență a cetățenilor din state terțe, la programele de studii cu 

predare în limba română/engleză/franceză, se organizează în sesiunea iulie 2022, după următorul calendar: 

 

➢ 02 mai – 20 iulie 2022, ora 24:00 (ora României) – perioadă înscrieri candidați la concursul de admitere 

prin completarea fișei de înscriere și încărcarea documentelor de înscriere (dosarul de înscriere) online, pe 

platforma de admitere, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și 

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, respectiv verificarea conținutului dosarului 

și validarea înscrierii de către personalul universității. Comisia de admitere ia în considerare doar dosarele 

complete și validate.  

➢  27 iulie 2022 – clasificarea candidaţilor pe baza opțiunilor exprimate și a punctajului obţinut la concursul 

de admitere, respectiv în urma aplicării formulei de calcul stabilită de universitate; 

➢  27 iulie 2022 – afișarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pe pagina de internet a 

universității, în funcție de momentul la care se finalizează clasificarea candidaților, cu indicarea numărului fișei 

de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele); 

➢  28 iulie 2022 – transmiterea contestațiilor ce privesc rezultatele concursului de admitere, la adresa de e-

mail relint@umft.ro ; 

➢  29 iulie 2022 – rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor pe pagina de internet a universității; 

➢  30 iulie – 01 august 2022 – prima etapă de confirmări; 

➢  03 august 2022 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, după prima etapă de confirmări, cu 

indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și 

Nr. 

crt. 

FACULTATEA PROGRAM DE 

STUDIU / LIMBA 

DE PREDARE 

DURATA 

STUDIILOR 

TAXA DE 

ȘCOLARIZARE/AN 

(EURO) 

 

1. 

 

MEDICINĂ 

Medicină (Română) 6 ani 7500 

Medicină  

(Engleză) 

6 ani 7500 

Medicină 

(Franceză) 

6 ani 7500 

 

2. 

 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară 

(Română) 

6 ani 7500 

Medicină dentară 

(Engleză) 

6 ani 7500 

 

 3. 

 

FARMACIE 

Farmacie (Română) 5 ani 7500 

Farmacie 

(Franceză) 

5 ani 7500 

mailto:relint@umft.ro
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prenumele); 

➢ 01 septembrie – 03 septembrie 2022 – a doua etapă de confirmări; 

➢ 07 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, după a doua etapă de confirmări, cu 

indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și 

prenumele); 

➢ 09 septembrie 2022 – afișarea listei cu numărul de locuri rămase neocupate/program de studiu, ca urmare a 

renunțării la loc sau a neconfirmării locului de către unii candidați;  

➢ 09 decembrie 2022 – data limită de înscriere pentru candidații din state terțe admiși în anul I de studii. 

 

 V. 3. Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere 

V.3.1.  În perioada 02 mai – 20 iulie 2022, ora 24:00 (ora României), candidații vor completa online fișa de 

înscriere la concurs și vor încărca documentele de înscriere (dosarul de înscriere) pe site-ul universității, pe 

platforma online, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența 

dintre documentele digitale/scanate și cele originale.  

V.3.2.  La înscrierea la concursul de admitere, opțiunile candidaților sunt limitate la 2 programe de studii 

cu precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz), dintre cele disponibile conform 

prezentei metodologii. Opțiunea/opțiunile candidaților determină clasificarea acestora. 

Exemplu: Medicină în limba engleză și Medicină Dentară în limba engleză; Medicină în limba franceză și 

Farmacie în limba franceză; Medicină în limba engleză și Medicină în limba franceză; Medicină în limba 

română și Medicină Dentară în limba română;  

V.3.3.  În fișa de înscriere online, candidatul este obligat să specifice cu exactitate cele două programe de studii 

limbile de predare pentru care a optat. 

V.3.4.  Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea 

documentelor de înscriere (dosarul de înscriere) online se finalizează în data de 20 iulie 2022, la ora 24:00 (ora 

României). Personalul universității verifică documentele încărcate online și validează înscrierea. 

Date de contact: 

Prorectorat Relații Internaționale: e-mail: international@umft.ro 

V.3.5.  După completarea fișei de înscriere, respectiv după efectuarea și validarea înscrierii la concurs, 

candidații vor primi câte un e-mail de confirmare și detalierea etapelor următoare, conform prezentei 

metodologii. 

V.3.6.  Candidații care solicită înscrierea la mai multe programe de studii oferite de UMF „Victor Babeș” din 

Timișoara vor încărca online documentele (dosarul) de înscriere o singură dată. Drept urmare, candidații care 

dețin dublă cetățenie (UE și NON-UE) trebuie să opteze pentru una dintre acestea atunci când se înscriu la 

concursul de admitere. 

V.3.7.  Universitatea nu are niciun fel de acord de cooperare sau  reprezentare cu agenții care intermediază 

înscrierea la studii a candidaților. Candidaţii care îşi depun dosarele prin intermediul agenţilor nu beneficiază de 

nici un fel de avantaje în ceea ce privește admiterea faţă de candidaţii care aplică pe cont propriu. 

V.3.8.  Candidații își asumă întreaga răspundere privind acuratețea informațiilor și autenticitatea documentelor 

transmise, chiar dacă documentele au fost depuse prin intermediul unui agent/al unei agenții. 

V.3.9. Candidații sunt responsabili de informațiile cu privire la adresa de e-mail furnizată universității atunci 

când se înscriu pe platforma online. 

V.3.10.  Candidații au obligația să se asigure că adresele lor de e-mail corespund cerințelor Uniunii Europene, 

astfel încât universitatea să nu întâmpine erori în cazul comunicării electronice (adresele de e-mail să fie 

acceptate la nivel internațional, de exemplu: yahoo, gmail, hotmail, etc.). Universitatea nu-și asumă răspunderea 

pentru nerecepționarea mesajelor electronice. 

V.3.11.  Candidații care au absolvit anul pregătitor se supun tuturor prevederilor prezentei metodologii, privitor 

la termene limită, concurs de admitere, formula de calcul stabilită de universitate, numărul de locuri disponibile 

pentru fiecare program de studiu, taxe, acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere. 

V.3.12.  Nu se iau în considerare dosarele de înscriere la concursul de admitere transmise universității prin alte 

mailto:international@umft.ro
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mijloace sau pe alte căi decât cele prevăzute în prezenta metodologie, conform calendarului stabilit. 

 

 V. 4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 
 
V.4.1.  Dosarul de înscriere și încărcarea acestuia de către candidați în platforma online, 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. Declarația privind protecția datelor personale – Anexa 1; 

b. Fișa de înscriere completată online. Candidatul este obligat să precizeze cu exactitate cele două programe 

de studii și limbile de predare pentru care a optat; 

c. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii – Anexa 4; 

d. Diploma de bacalaureat/diploma echivalentă – copie legalizată sau supralegalizată (Apostila de la Haga, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă şi traducere 

autorizată (dacă este cazul) în limba română/engleză/franceză; 

e. Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă – copie legalizată sau supralegalizată (Apostila de la Haga, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă şi traducere 

autorizată (dacă este cazul) în limba română/engleză/franceză; 

f. Adeverința de absolvire (doar pentru absolvenții de liceu 2022, care nu au intrat în posesia diplomei 

finale) a examenului de bacalaureat/examenului echivalent care conține și reflectă explicit promovarea 

examenului de bacalaureat/echivalent și rezultatele finale  obținute de candidat la acest examen) – copie 

legalizată sau supralegalizată (Apostila de la Haga, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în 

limba oficială/originară în care a fost emisă şi traducere autorizată (dacă este cazul) în limba 

română/engleză/franceză; 

g. Foile matricole aferente anilor de liceu – copie legalizată sau supralegalizată (Apostila de la Haga, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă şi traducere 

autorizată (dacă este cazul) în limba română/engleză/franceză; 

h. Certificatul de naştere/echivalent – copie legalizată în limba oficială/originară în care a fost emis și 

traducere autorizată (dacă este cazul) în limba română/engleză/franceză; 

i. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată în limba oficială/originară în care a fost emis 

și traducere autorizată (dacă este cazul) în limba română/engleză/franceză; 

j. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii anului universitar) – copie legalizată;  

k. Cartea de identitate/Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate – copie legalizată şi traducere 

autorizată în limba română/engleză/franceză în cazul documentelor emise în altă limbă decât una dintre acestea 

trei; 

l. Certificat medical după modelul aprobat de universitate – Anexa 3, în limba română, engleză sau 

franceză; 

m.  Declarație notarială/document oficial care atestă că toate documentele încărcate de către candidat 

corespund uneia și aceleiași persoane, în cazul unor discrepanțe, diferențe în acte cu privire la numele complet 

al candidatului (doar dacă este cazul, respectiv dacă numele complet nu este scris identic în toate documentele 

transmise).     

n. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în state terțe care doresc să se înscrie la 

un program de studii cu plata taxei în valută, declarație din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în 

regim financiar ,,pe cont propriu valutar”; 

o. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului de 200 Euro (nereturnabilă în caz de procesare a dosarului, 

respectiv în cazul în care documentele încărcate online au fost verificate). 

V.4.2. Pentru informații cu privire la obligativitatea apostilării sau supralegalizării documentelor emise de state 

care intră sub această incidență, se pot contacta Ministerul Afacerilor Externe, respectiv, Ministerul Educației 

din România: (Centrul Național Recunoaștere și Echivalare Diplome - CNRED sau se pot accesa link-urile 

aferente celor două instituții: https://www.mae.ro/en, https://www.cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies.) 

V.4.3. În cazul în care universitatea are neclarități privind actele de studii transmise de candidați, universitatea 

va solicita punctul de vedere oficial al Ministerului Educației-DGRIAE. Drept urmare, Ministerul Educației 

poate solicita documente suplimentare, pe lângă cele mai sus-menționate.  

V.4.4. În cazul documentelor de studii emise de unități de învățământ care funcționează pe sistemul britanic, nu 

https://www.mae.ro/en
https://www.cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies
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se acceptă rezultatele predictive. Universitatea acceptă doar documentele de studii care conțin notele finale 

obținute la examenul de bacalaureat/echivalent. Diploma GCE (General Certificate of Education) este 

obligatorie; 

V.4.5. În cazul documentelor de studii emise în Iran, diploma Pre-University este obligatorie pentru promoțiile 

de absolvenți anterioare 2019; 

V.4.6. În cazul documentelor de studii emise în Israel, adeverința de absolvire nu este acceptată; este obligatorie 

transmiterea diplomei de  bacalaureat/echivalentă finală-Bagrut; 

V.4.7. Conform prevederilor curente ale Ministerului Educației, respectiv, ale Guvernului României, actele eliberate 

în original de autoritățile române, în limba română, pot fi transmise în copii. Această prevedere nu se aplică 

traducerilor în limba română dintr-o altă limbă. 
 

 V. 5. Desfășurarea concursului de admitere 
 

V.5.1.  Pentru programele de studii de licenţă admiterea candidaţilor din state terțe (țări din afara UE/SEE/CH)  

se va desfășura sub forma unui concurs de admitere. 

V.5.2.  Concursul de admitere va consta în clasificarea candidaților, în ordinea opțiunilor exprimate și a 

punctajului obținut prin aplicarea formulei de calcul de mai jos:  

 

 

 

Bacalaureat = media obținută la examenul de bacalaureat/echivalent sau media anilor de studii în cazul țărilor 

care nu au examen de bacalaureat/echivalent, înmulțit cu 0,2.  

   

∑Biologie = Media aritmetică a tuturor notelor de la biologie/echivalentă obținute în liceu împărțită la numărul 

anilor în care materia a fost studiată, înmulțită cu 0,6.  

 

∑Chimie = Media tuturor notelor de la chimie/echivalentă obținute în liceu împărțită la numărul anilor în care 

materia a fost studiată, înmulțită cu 0,2.  

 

Unde: 0,2 = ponderea examenului de bacalaureat/echivalent sau media anilor de studii în cazul țărilor care nu 

au examen de bacalaureat/echivalent în cadrul formulei de calcul a punctajului final, respectiv, ponderea 

materiei chimie în cadrul formulei de calcul a punctajului final al candidatului; 

 

           0,6 = ponderea materiei biologie în cadrul formulei de calcul a punctajului final. 

 

Exemplu: 

 

Media de la bacalaureat/echivalent = 80%  

Biologie/echivalent  = An 1 = 90%, An 2 = 100%, An 3= 95%, An 4= 80% 

Chimie /echivalent = An 1 = 80%, An 2= 90%, An 3= 75%, An 4= 80%  

Rezultat final: 

Media obținută la bacalaureat/echivalent = 80% x 0.2= 16% 

∑Biologie = (90%+100%+95%+80% ) : 4 (numărul anilor de studiu)= 91.25% x 0.6=54.75% 

∑Chimie = (80%+90%=75%=80%) : 4 (numărul anilor de studiu) = 81.25% x 0.2 = 16.25%  

Punctaj final candidat = 16% + 54.75% + 16.25 % = 87% 
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➢ Pentru candidații cu acte de studii emise în țări în care nu se acordă medie la examenul de 

bacalaureat/echivalent, în locul mediei de bacalaureat se va lua în calcul media generală a anilor de liceu! 

➢ Candidații care în foaia matricolă au materii cu altă denumire decât biologie/chimie dar corespund 

biologiei/chimiei, sunt obligați să transmită o adeverință emisă de liceu, prin care se certifică faptul că 

materia/materiile respective sunt echivalentul biologiei/chimiei! 

➢ În cazul diplomelor de bacalaureat emise în Maroc se iau în considerare media și notele obținute la 

examenul național! 
 

V.6. Rezultatele concursului de admitere și clasificarea candidaților 
 

V.6.1.  Comisia de admitere va aplica formula de calcul stabilită în prezenta metodologie și va valida rezultatele 

obținute astfel de fiecare candidat. 

V.6.2. Rezultatele concursului de admitere vor fi publicate în data de 27 iulie 2022, pe pagina de internet a 

universității, secțiunea Admission/Admission 2022 în funcție de momentul la care se finalizează clasificarea 

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

candidatului (numele și prenumele). 

V.6.3.  Listele vor fi afișate pe pagina de internet a universității după următoarele criterii: 

a) Ordinea opțiunilor exprimate în fișa online a candidatului, respectând criteriul general opțiunea bate media;       

b) Ordinea descrescătoare a punctajelor finale de admitere obținute de candidați conform cerințelor 

universității (aplicarea formulei stabilite, aplicarea criteriilor de departajare în cazul candidaților cu punctaje 

finale de admitere egale, după contestații, după confirmări).  

V.6.4. Media de admitere va consta în punctajul final obținut de candidați, în urma aplicării formulei de calcul 

aprobate de universitate prin prezenta metodologie.   

V.6.5. Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii universitare de licență. 

V.6.6. Clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în baza 

principiului general ,,opțiunea bate media” și în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita locurilor 

disponibile aprobate pentru fiecare program de studii. 

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 decat media lui. El va fi al 15-lea candidat 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 tău” 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 în fișa de opțiuni, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și opțiunea X pe locul 1 în fișa de opțiuni. 

Candidatul B are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost admis la 

prima sa opțiune), chiar dacă A are media mai mare decât candidatul B. 

V.6.7. În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc există mai mulți candidați cu punctaj egal, 

departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii: 

   a. Media aritmetică a notelor obţinute la biologie pe parcursul anilor de liceu; 

b. Media aritmetică a notelor obţinute la chimie pe parcursul anilor de liceu; 

c. Media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale. 
 

V.6.8. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare/program de studiu aprobată de Senatul universitar și 

legislație. 

 

V.7.  Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora 
 

V.7.1.  Eventualele contestații se vor transmite prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, în data de 28 iulie 2022. 
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V.7.2.  Nu se admit decât contestațiile privind punctajul propriu obținut. 

V.7.3. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va 

analiza și soluționa contestațiile în data de 29 iulie 2022. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată 

prin afișare pe site, în data de 29 iulie 2022.  

V.7.4. Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma recalculării 

punctajului pe baza formulei de calcul stabilite în prezenta metodologie. 

V.7.5. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere. 

V.7.6. După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și respinși, 

pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile. 

V.7.7. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului 

de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat. 

 

V.8. Confirmarea locului  
 

• Prima etapă de confirmări 
 

V.8.1.  În perioada 30 iulie 2022 – 01 august 2022, candidații declarați admiși în urma concursului de 

admitere organizat de UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara în iulie 2022 au obligația confirmării locului, prin 

achitarea taxei de confirmare de 300 euro/opțiune, taxă nereturnabilă și prin încărcarea dovezii de plată pe 

platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei 

obligații. 

V.8.2.  În perioada 30 iulie – 01 august 2022, candidații respinși pot achita taxa de confirmare în cuantum de 

300 de euro/opțiune confirmată (600 euro două opțiuni confirmate)  și prin încărcarea dovezii de plată pe 

platforma de admitere, în eventualitatea vacantării unui loc. Taxa este nereturnabilă chiar și în cazul în care 

niciun loc nu se vacantează. 

V.8.3.  Candidații pot confirma pentru maxim două programe de studii, aceleași pentru care au optat în fișa de 

înscriere online. 

V.8.4.  Plățile candidaților care achită taxa de confirmare, dar nu încarcă dovada plății în platforma de 

admitere online conform calendarului stabilit, nu se consideră confirmare a locului.  

 

• A doua etapă de confirmări  
 

V.8.5.  În perioada 01 septembrie – 03 septembrie 2022, candidații respinși pot achita taxa de confirmare în 

cuantum de 300 de euro/opțiune confirmată (600 euro două opțiuni confirmate) și prin încărcarea dovezii de 

plată pe platforma de admitere, în eventualitatea vacantării unui loc. Taxa este nereturnabilă chiar și în cazul în 

care niciun loc nu se vacantează. 

V.8.6. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universității, potrivit hotărârilor 

Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar. 

 

V.9.  Competența lingvistică - testul de limbă 

V.9.1. În vederea înscrierii la studii a candidaților admiși, competența lingvistică dovedită este o cerință 

obligatorie. 

V.9.2. Candidaţi care nu trebuie să susţină testul de limbă (cu condiţia să prezinte acte oficiale 

doveditoare): 

➢ candidați care provin din ţări unde limba oficială coincide cu limba de predare a programului de 

studiu pentru care optează (engleză sau franceză) şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au 

urmat cursurile în acea limbă (au absolvit studiile secundare / liceul / colegiul /studii universitare de 

licență în limba programului de studiu pentru care aplică).  
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➢ candidați care au studiat şi au absolvit cursurile unui liceu cu aceeaşi limbă de predare cu cea a 

programului de studiu pentru care optează candidatul, indiferent de cetăţenia sau ţara de origine a 

candidatului și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă; 

➢ candidați care sunt posesori ai unui Bacalaureat Internaţional  (IBDP / International Baccalaureate 

Diploma Programme, EB / European Baccalaureate Diploma, IGCE - International General 

Certificate of Education, GCE / General Certificate of Education – Advanced Level ) în limba 

programului de studiu pentru care au optat; 

➢ candidați care sunt posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim 

B2, conform tabelului de mai jos: 

Limba de studiu Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2) 

Engleză Cambridge ESOL certificates: 

- FCE / First Certificate in English 

- CAE / Cambridge Advanced in English 

- CPE / Cambridge Proficiency in English 

Certificates issued by Michigan University: 

- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 

- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 

IELTS certificate: 

- minim 6 / „competent user” 
- Pearson LCCI Certificate in ESOL International  

Certificate TOEFL: 

- TOEFL iBT  

- TOEIC  

Trinity College London certificates: 

- ISE II - minimum pass in all skills 

Franceză DELF 

DALF 

TCF 
 

V.9.3.  Se vor lua în considerare doar certificatele internaționale de competență lingvistică, conform 

tabelului de mai sus, ale candidaților care aplică la un program de studiu în limba pentru care a fost emis 

certificatul. 

V.9.4. Candidații admiși care nu intră sub incidența niciunei prevederi specificate în subcap. V.9, punctul 2., 

din prezenta metodologie trebuie să susțină testul de limbă înainte de înscrierea finală, test care va fi 

organizat de Disciplina de Limbi Moderne din cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, în perioada 

prevăzută pentru înscriere, test care va fi notat cu ,,admis” sau ,,respins.” 

V.9.5. Candidaţii înscriși la concursul de admitere la programele de studii în limba română sunt obligaţi să 

prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului 

pregătitor, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei. 

V.9.6. Sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta certificatul/adeverința de absolvire a anului 

pregătitor/certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, la înscrierea la programe de studii cu 

predare în limba română, candidații: 

  a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare 

atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate şcolară acreditată, cu 

predare în limba română; 

  b) care prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B2, conform cadrului 

european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate 

din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de 
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limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române 

sau de Institutul Cultural Român. 

 

V.10. Prevederi privind taxele de înscriere, de școlarizare și de înmatriculare 

V.10.1.  Cuantumul taxelor: 

o Taxa de procesare a dosarului / sesiune de admitere =  200 euro (nereturnabilă în caz de procesare a 

dosarului, respectiv în cazul în care documentele încărcate online au fost verificate); 

o Taxa test limbă engleză/franceză = 50 euro; 

o Taxa de confirmare a locului/opțiune/program de studiu = 300 euro, nereturnabilă; 

o Taxa de școlarizare (studii) /an studiu/program de studiu = 7500 euro; 

o Taxa de înmatriculare = 100 lei, se poate achita la casieria universității.   

 

V.10.2.  Datele băncii beneficiar:   

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 

Adresa beneficiar: Timișoara, Piața Eftimie Murgu Nr. 2, Cod 300041.  

Banca beneficiar: BANCA TRANSILVANIA.  

Adresa băncii beneficiarului: Timișoara, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania. 
      IBAN: RO53BTRL03604202A6896600   (Cont Euro)   

      SWIFT: BTRLRO22   

V.10.3.  Dovada plății trebuie să conțină numele complet al candidatului (nume și prenume) și tipul plății 

efectuate – procesare dosar, confirmare loc, taxă de școlarizare.     

V.10.4.  În cazul în care taxele sunt achitate de către alte persoane și nu de către candidat, există posibilitatea ca 

banca destinatară să solicite informații suplimentare și date personale (prin intermediul Serviciului Financiar – 

Contabil al universității, ex. cartea de identitate/pașaportul etc) ale persoanelor care au efectuat plata/viramentul 

și acordul acestora de a le prelucra datele cu caracter personal în vederea verificărilor de către bancă (Anexa 1 – 

acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă este cazul). 

V.10.5.  Candidatul are obligația de a se asigura că dovada plății sale conține toate informațiile solicitate pentru 

a putea fi procesată corespunzător de către Serviciul Financiar – Contabil al universității.  

V.10.6.  Informațiile necesare referitoare la taxa de școlarizare pot fi obținute exclusiv de la Serviciul Financiar 

– Contabil al universității, contab@umft.ro .  

V.10.7.  Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 

V.10.8.  Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare 

dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege. 

V.10.9.  Taxa de școlarizare se achită obligatoriu înainte de înscrierea la studii. 

V.10.10.  Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare până la termenul limită stabilit pentru înscriere, 

sunt considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. 

V.10.11.  Dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului 

Prorectoratului Relații Internaționale prin e-mail, la adresa: admission@umft.ro. 
 

 

V.11. Procedura de înscriere a candidaților admiși la studii universitare de licență 
 
V.11.1.  Înscrierea la studii în regim pe cont propriu valutar, la programele de studii în limba română, engleză 

sau franceză a cetăţenilor din state terţe declarați admiși se realizează cu condiția îndeplinirii tuturor prevederilor 

de mai jos:  

a.  obținerea Scrisorii de Acceptare la studii emisă de Ministerul Educației; 

b.  îndeplinirea cerințelor privind competența lingvistică; 

c. confirmarea locului în termenele și condițiile prevăzute în prezenta metodologie; 

d. achitarea integrală a tuturor taxelor prevăzute în prezenta metodologie;  

e. bținerea vizei de studii (D-SD) de la Ambasada / Consulatul României din ţara de origine – unde este  

cazul; 

f. depunerea dosarului de înscriere la studii care conține actele de studii și formularele din anexe în 

mailto:admission@umft.ro
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original, precum și documentele în format fizic/letric în copii legalizate în original, împreună cu traducerile 

autorizate în original, ale documentelor transmise în dosarul de înscriere încărcat în platforma online; 

V.11.2.  Universitatea gestionează transmiterea dosarelor către Ministerul Educației – DGRIAE în vederea 

obținerii Scrisorii de Acceptare la studii. 

V.11.3. În cazul în care un candidat își depune dosarul la mai multe universități din România, acest lucru poate 

duce la emiterea cu întârziere a Scrisorii de Acceptare la studii, existând riscul ca respectivul candidat să nu 

obțină viza de studii în timp util și să nu se încadreze în termenele legale de înscriere în cadrul universității 

noastre! 

V.11.4. Scrisoarea de Acceptare la studii este document obligatoriu pentru înscrierea candidaților declarați 

admiși în urma promovării concursului de admitere. 

V.11.5. Documentele depuse de candidații din state terțe (țări din afara UE, SEE, CH) admişi la programele 

de studii cu predare în română/engleză/franceză vor fi analizate de Prorectoratul Relaţii Internaţionale al 

universităţii, care va întocmi Decizia de primire la studii, aprobată și semnată de rectorul universităţii; 

V.11.6. Pentru înscrierea în anul I de studii şi semnarea contractului de studii universitare, cetățenii străini 

admişi vor prezenta la secretariatele facultăţilor decizia de primire la studii (în copie), însoţită de copii ale 

următoarelor documente: 

o Scrisoarea de Acceptare la studii emisă de Ministerul Educației; 

o Dovada/Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română / engleză / franceză, după caz; 

o Acte oficiale doveditoare din care să rezulte exceptarea de la susținerea testului de limbă, unde este 

cazul; 

o Pașaportul 

o Dovada achitării taxei de școlarizare (integral); 

o Dovada achitării taxei de înmatriculare. 
 

V.11.7.  Decizia de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare şi 

înmatricularea definitivă a cetățenilor străini admiși, ulterior transmiterii dosarelor complete ale cetăţenilor 

străini admiși, de către Prorectoratul Relaţii Internaţionale, la secretariatele facultăţilor.  

V.11.8.  Candidaţii declarați admiși au obligaţia să depună actele de studii în original, la înscriere. Actele de 

studii originale rămân la facultate pe întreaga perioadă a școlarității (în conformitate cu legislația română în 

vigoare). 

V.11.9.  Absolvenţii de liceu admiși, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat/echivalentă până 

la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia de a preda la universitate 

actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită. Data se stabileşte în funcţie de 

ţara în care a fost emis actul de studii. 

V.11.10. Cetățenii străini admişi care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din 

oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


