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II.1. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni români, 

UE/SEE/CH  

 

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. Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line pe platforma de admitere, semnată 

de candidat. Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop. Datele colectate în fișa de înscriere la admitere, 

pentru fiecare candidat, sunt cele prevăzute de Anexa nr. 1 din Ordinul MECTS nr. 3313/2012. 

b. Diploma de bacalaureat,  

c. Foaia matricolă, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în 

vigoare.  

d. Diploma de licență sau echivalentă. Cetățenii care au diplome obținute în altă țară trebuie să 

prezinte și copii apostilate/supralegalizate ale diplomei și traducerea în limba română, în conformitate 

cu cerințele CNRED. 

e. Suplimentul la diploma de licență,  

f. Atestatul de recunoaștere a studiilor de licență 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, respectiv pentru cetățenii 

români cu diploma de licență sau echivalentă obținută în altă țară. 

 g. Adeverință de la facultatea absolvită din care să rezulte regimul de finanțare pentru fiecare an de 

studii universitare de licență; 

h. Adeverință de absolvire, în cazul absolvenților promoției 2022.  

   i. Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu a beneficiat sau beneficiază în prezent de 

finanțare de la buget pentru un alt program de studii universitare de master, respectiv că nu a absolvit 

studiile universitare de licență cu durată de 5 sau 6 ani pe un loc finanțat de la buget (dacă este cazul), 

sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, 

j. Diploma de master și suplimentul la diplomă/Adeverința de absolvire (absolvenți promoția 

2022) – pentru cei care au absolvit un alt program de studii universitare de master. 

k. Adeverință de la facultatea absolvită – studii universitare de master din care să rezulte regimul 

de finanțare pentru fiecare an de studii universitare de master. 

l. Cartea de identitate,  

m.  Certificat de naştere, Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de 

naștere, în limba română. 

n. Certificat de căsătorie, dacă este cazul. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a 

certificatului de căsătorie, în limba română. 

o. Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie,, care să ateste 

faptul că  persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni. 
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p. Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 

candidaţilor romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare 

eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face 

parte din etnia romă. 

q. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. 

r.  Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: 

copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la 

casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal 

didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să 

rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeş” din Timişoara a susţinătorilor legali etc. 

s. 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. 

 

 


