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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA 

ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 
 

I.1. Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere, sesiunea septembrie 2022, este 

elaborată în baza: 

a) Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările și completările ulterioare, 

c) În temeiul H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, 

d) Hotărârilor Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

e) Ordinului M.E. nr.3102/2022 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de 

master și de doctorat; 

f) Ordinul M.E.N. nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni 

în invățământul preuniversitar și superior de stat și particular acreditat în România, pe locurile de studii cu taxă în 

lei, începând cu anul școlar/universitar 2017-2018. 

I.2. Pentru admiterea la studiile universitare de master se organizează concurs de admitere pentru fiecare program, 

în data de 20.09.2022. 

I.3. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare de master cu predare în limba română, cetățenii Uniunii 

Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și cetățenii statelor terțe, au obligația să facă 

dovada cunoașterii limbii române. 

I.4. În vederea stabilirii, potrivit legii, a măsurilor privind egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap, 

asigurând, acolo unde este cazul, suport adițional adaptat nevoilor adulților cu handicap, candidații care se 

încadrează în această categorie vor adresa Biroului central de coordonare a admiterii, anterior perioadei stabilite 

pentru înscrierea candidaților, o solicitare scrisă, împreună cu actele medicale doveditoare.   

(2) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara asigură suport adițional adaptat nevoilor 

candidaților cu handicap locomotor și sprijină accesul acestora în instituție. 

I.5. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, va aduce la cunoștința candidaților 

condițiile și documentele necesare pentru înscriere prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe pagina web 

proprie, www.umft.ro. 

I.6. Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se organizează la programele de studii acreditate sau 

autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel: 

 

Nr.

crt. 

Domeniul 

de studii 
Programul de studii 

Durata 

studiilor 

Număr 

credite 

transferabile 

Taxă de 

șscolarizare 

1 Medicină 

Aplicații moderne ale medicinei de 

laborator în personalizarea actului medical 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

Managementul serviciilor sociale și de 

sănătate 
1 an 60 

2500 Ron/an 

Nutriție clinică și comunitară 2 ani 120 2500 Ron/an 
Prevenția și recuperarea în afecțiunile 

cardiopulmonare 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

Management educațional sanitar 2 ani 120 2500 Ron/an 
Responsabilitatea juridică a personalului 

medical 
2 ani 120 

2500 Ron/an 

Recuperarea afecțiunilor neurologice 2 ani 120 2500 Ron/an 

2. 
Medicină 

Dentară 
Laseri în medicina dentară 2 ani 120 

10.000 Ron/an 

3 Farmacie 

Formularea și evaluarea produsului 

dermato-cosmetic 
1 an 60 

2500 Ron/an 

Cosmetologie și dermofarmacie 2 ani 120 2500 Ron/an 

http://www.umft.ro/
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În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie a programului 

de studii universitare de master „Cosmetologie și dermofarmacie”, Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru aceste programe de studii, în 

condițiile prevăzute de prezentul Regulament. 
 

I.7. Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de studii 

universitare de master, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei privind 

aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru studii universitare de master, 

an universitar 2022-2023. 

I.8. Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de master, anul I, an universitar 

2022-2023, se regăsesc la pct. I.6. 

I.9. Orice comunicare între Universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în 

format letric sau electronic. 

I.10. Admiterea la studiile universitare de master se susţine în limba de predare (română/engleză). 

I.11. La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii cu diploma de licență a ciclului de studii universitare 

de licență, organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și 

completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, 

organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și absolvenții 

studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației, ca 

fiind cel puțin studii universitare de licență. 

I.12. Cetățenii țărilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pot participa la 

concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește 

taxele de școlarizare, cu respectarea următoarelor condiții: 

(1) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei 

diplome de licență obținută în România vor respecta Metodologia de admitere proprie, adoptată de Senatul 

Universității (informații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la Secretariatul Studii Universitare 

de Master). 

(2) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei 

diplome de licență obținută în altă țară decât România, trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere 

Atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației 

(informații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la secretariatul Prorectoratului  Relații 

Internaționale din cadrul universității). 

(3) La admiterea la toate programele de studii universitare de master, cetățenii UE/SEE/CH care nu au finalizat 

studii universitare de licență în România, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru 

limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației. 

(4) Prin excepție, pentru absolvenții cetățeni români care au urmat studiile de licență într-o limbă de circulație 

internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală 

în limba română se face cu diploma de bacalaureat. 

I.13. Participarea la concursul de admitere a candidaților cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic 

European, Confederației Elvețiene se face în aceeași perioadă cu candidații români și este condiționată de 

cunoașterea limbii române. 

I.14. Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finanțat 

de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de studii de master doar pe loc cu taxă în lei, conform 

legislației în vigoare.  

I.15. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de master. (art. 142, alin 6 din 

L. 1/2011) 
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII 

LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI, UE/SEE/CH 
 

II.1.  Comisiile de admitere 
II.1. 1. Biroul central de coordonare al admiterii, aprobat prin H.S. nr. 1/1871/26.01.2022, supervizează 

desfășurarea activității procesului de admitere și intervine în soluționarea unor situații excepționale, când este cazul. 

II.1. 2. Comisia de admitere pentru fiecare program de studii universitare de master este formată din: 

președintele comisiei, 2 (doi) membri și secretarul comisiei. Secretarul comisiei trebuie să preia de la secretariatul 

programelor de studii de master cataloagele pentru concursului de admitere, iar, după încheierea probei de concurs, 

să predea cataloagele la același secretariat.   

II.1. 3. Componența acestor comisii se constituie prin Decizia Rectorului, la propunerea coordonatorilor 

programelor de studii universitare de master, aprobate de Consiliul de Administrație și Senatul Universității, cu cel 

puțin 15 zile înainte de desfășurarea concursului. 

 

II.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 
II.2.1. Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2022, după următorul 

calendar: 

 în perioada 12.09.2022-16.09.2022 – completarea on-line a fişei de înscriere și încărcarea documentelor de 

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

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale;  

 Înscrierile din data de 16.09.2022 se finalizează la ora 14.00; 

 12.09.2022- 19.09.2022 - verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul 

Universităţii;   

 20.09.2022 – concurs de admitere; 

 20.09.2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe 

pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere; 

 21.09.2022 – depunerea contestaţiilor; 

 22.09.2022 – rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului 

de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere; 

 22-23.09.2022 - Confirmarea locului obținut prin concurs prin achitarea taxei de confirmare, semnarea 

contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin 

concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii; 

  28 septembrie 2022  - afișarea rezultatelor după confirmări. 

 

II.3. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere 
II.3.1.  (1) În perioada 12 septembrie - 16 septembrie 2022, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la 

concurs și vor încărca documentele de înscriere (dosarul de înscriere) pe platforma de admitere, cu asumarea 

responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și 

cele originale.  

(2) 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. 

(3) Verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfăşura în 

perioada 12 septembrie - 19 septembrie 2022.  
II.3.2.  La înscriere, candidații pot să opteze pentru unul sau maximum două programe de studii universitare de 

master, cu precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz), precum și a regimului de finanțare 

(buget/taxă). 

II.3.3. Candidații care solicită înscrierea la mai multe programe de studii oferite de UMF „Victor Babeș” din 

Timișoara vor încărca on-line documentele (dosarul) de înscriere o singură dată. 

II.3.4. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor 

primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului Regulament. 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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II.3.5.  Rapoarte referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi 

vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul universității. 

II.3.6.  În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidații de etnie romă se vor prezenta la 

secretarul șef al universității cu o cerere în care se va menționa opțiunea de înscriere. Secretarul șef al universității 

va data și va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaților romi pe locurile distincte și va opri o copie a 

cererii pentru evidență. 

II.3.7.  Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei care au 

obținut diploma de licență în afara României, Prorectoratul Relații Internaționale al Universității va aviza, în 

prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidați:  

 cetățenii țărilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) și ai 

Confederației Elvețiene; 

 cetățenii români care au obținut diploma de licență în străinătate; 

 cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în România. 
 

II.4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni români, 

UE/SEE/CH  
II.4. 1. 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. 

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. 

http://www.umft.ro/


 

 

  
 

 
      STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: 0256295157 

Email: masterat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

 A.H.   7 
 

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. 
 

II.4. 2. (1) Pentru recunoașterea studiilor, candidații care nu au finalizat studiile de licență în România, pot 

depune dosarul pentru obținerea Atestatului de echivalare a diplomei de licență fie la Registratura Ministerului 

Educației, fie la sediul universității, personal sau prin poștă la adresa: Agnes Balint, Șef Serviciu Relații 

Internaționale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2, 

300041 Timișoara, România. Tel: +40 256 434418, Fax: +40 256 220482. E-mail: relint@umft.ro.  

(2) Dosarul pentru obținerea Atestatului de echivalare a diplomei de licență, prin intermediul universității, se va 

depune personal sau prin poștă, până la data de 05.08.2022 (dosarele primite după această dată nu vor mai fi 

procesate) și va cuprinde următoarele documente:  

a. Cerere pentru echivalarea diplomei de licență/echivalentă de către C.N.R.E.D., 2 exemplare (se descarcă de  

pe  https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare ), dacă este cazul 

b. Diploma de licență sau echivalentă  - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei de 

licență sau echivalentă 

c. Suplimentul la diploma de licență - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a  

d. Diploma de bacalaureat sau echivalentă - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română  

e. Foaia matricolă din liceu aferentă diplomei de bacalaureat - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba 

română a  

h. Cartea de identitate sau pașaport – 2 copii 
 

II.4. 3. Calendarul înscrierilor se poate modifica ca urmare a unor prevederi ulterioare din partea Ministerului 

Educației.  
 

II.5. Desfășurarea admiterii 
II.5.1. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul secretariatului 

programelor de studii universitare de master și pe pagina web a universității. 

II.5.2. Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin prezenta metodologie, ținându-se seama de specificul 

domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere. 

II.5.3. Concursul de admitere se va desfășura pe fiecare program de studii de master astfel: 
 

A.  DOMENIUL MEDICINĂ 

A. 1. Managementul serviciilor sociale și de sănătate 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă din bibliografia de concurs. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de studiu 

și nota obținută la proba scrisă. 

Bibliografie: Vlădescu C. (coordonator), Sănătate publică și management sanitar, Editura Cartea Universitară, 

București, 2004, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial la 

României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. 
 

A. 2. Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare 
Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de studiu,  

nota obținută la proba scrisă și nota în funcție de proveniența absolventului (absolvent UMF „Victor Babeș” 

Timișoara – 10 puncte, absolvent al unei facultăți cu profil medical sau de recuperare de la altă universitate – 9 

puncte, absolvent al altei facultăți – 8 puncte). 

http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
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În situația unor medii egale pe ultimul loc finanțat de la bugetul de stat, departajarea se va face în funcție de 

următoarele note: 

- Nota de la proba scrisă 

- Nota examenului de licență 

Bibliografie: Gaiță D., Avram C., Recuperarea cardiovasculară – între concepte și practică, Editura Brumar, 

Timișoara, 2007, capitolele I, II, III și IV (pag. 9-96); Tudorache V., Oancea C., Bertici N., Fira-Mlădinescu O., 

Evaluarea bolilor respiratorii din perspectiva recuperării medicale, Editura Eurobit, Timișoara, 2011, partea 

generală, pag. 5-44 și partea specială de abilitare respiratorie, pag. 103-150. 
 

A. 3. Nutriție clinică și comunitară 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 20 de întrebări. 

Media aritmetică între media anilor de studiu, nota de la examenul de licență și nota care semnifică proveniența 

absolventului (10 – pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, programul de studii Nutriție și dietetică; 10 - pentru 

candidații absolvenți ai UMFVBT, alte programe de studii; 9 - pentru candidații absolvenți ai altei universități, la 

programul de studii Nutriție și dietetică; 8 - pentru candidații absolvenți ai altei universități și altui program de 

studii), se va adăuga la calculul mediei de admitere. 

Media de admitere va fi calculată ca și media aritmetică între nota probei scrise și a mediei celor 3 note obținute 

conform documentelor oficiale ale candidatului. 

Bibliografie: A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Nutriție umană fiziologică. Macronutrienții, Lito 

UMFVBT, 2013;  A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Noțiuni de nutriție umană fiziologică, Editura 

Solness Timișoara, 2014, pag. 9-85, 241-246, 269-275. 
 

A. 4. Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă și o probă practică de verificare a cunoștințelor (abilități elementare 

pentru lucrul în laboratorul clinic). 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între proba scrisă și proba practică.  

Bibliografie: Anghel Andrei, Lucrări practice de chimie și biochimie medicală, Editura Victor Babeș, Timișoara, 

2019, ISBN: 978-606-786-138-9. (disponibilă la biblioteca și librăria UMFVBT) 
 

A. 5. Management educațional sanitar 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul 

de licență și media pe anii de studiu. 

Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice, 

Editura Mirton, Timișoara, 2016; Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela Codruța Podariu, 

Laura Rusu, Alin Faur, Particularități ale comunicării în medicină, Editura Mirton, Timișoara, 2016; Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitprul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu 

modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 
 

A. 6. Responsabilitatea juridică a personalului medical 

Concursul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul 

de licență și media pe anii de studiu. 

Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice, 

Editura Mirton, Timișoara, 2016; Cursul disciplinei Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară, 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitorul Oficial la României nr. 

372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 
 

A. 7. Recuperarea afecțiunilor neurologice 
Concursul de admitere va cuprinde: un interviu motivațional pe baza alegerii acestui program de studii de masterși 

media examenului de licența. În cadrul interviului vor fi analizate: motivarea alegerii acestui program de master, pe 

baza preocupărilor ulterioare în domeniu. 

Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licența și nota obținută la 

interviul cu fiecare candidat. 

http://www.umft.ro/
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B.  DOMENIUL FARMACIE 

B. 1. Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic 
Concursul de admitere va cuprinde o probă teoretică din tematica de curs a disciplinei de 

Dermatofarmacie şi cosmetologie şi un interviu. 

 a. Examenul teoretic va avea o pondere de 60% din examen (60 puncte din 100), şi 

va cuprinde 30 întrebări cu răspunsuri la alegere din bibliografia de examen. 

 b. Interviul va avea o pondere de 40 % (40 puncte din 100) şi va testa motivaţia 

alegerii acestui program de studii de master. 

Bibliografie: 

DERMATOCOSMETOLOGIE CU PROFIL  FARMACEUTIC, autor Anca Dragomirescu, editura Brumar, 2019. 

TESTE GRILĂ  DE COSMETOLOGIE – UN GHID DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR,  autor Anca  

Dragomirescu, editura Victor Babeș  Timișoara, 2021 

 

      B. 2. Cosmetologie și dermofarmacie 

Concursul de admitere va consta în două probe: 

a. Probă teoretică din tematica de curs a disciplinelor de specialitate (farmacologie, tehnologie farmaceutică și 

toxicologie).  

Proba teoretică va cuprinde 25 de întrebări de tip grilă cu răspunsuri multiple din bibliografia de examen și va avea 

o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100) 

b. Interviul va avea o pondere de 50% din media examenului de admitere (cuantum de puncte din 100) și va testa 

experiența în domeniu, pregătirea de scurtă durată anterioară în domeniu și aspecte legate de motivația alegerii 

studiului masteral. 

Bibliografie: 

1. Dehelean CA, Gheorgheosu D, Ionescu D. Notiuni de toxicologie generala. Cap 3. Noțiuni de toxicocinetică 

(pag. 59-64, 65-67, 74-75), Editura Victor Babes Timisoara, 2013. 

2. Cristea AN. Tratat de Farmacologie, Editia I (Cap IX.1. Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si 

antireumatice specifice - pag. 617-635, Cap. IX.2. Medicația antialergică – pag. 639-645; Cap XII.1. 

Corticosteroizi pag.723-749), Ed. Medicală, 2005 

3. Popovici I, Lupuleasa D. Tehnologie farmaceutică, Vol I, Ediția a IV-a (Cap. XI. Forme farmaceutice lichide 

pentru aplicații cutanate- pag. 433-441), Ed. Polirom, 2017. 

Bibliografia se găsește la sediul disciplinei de Toxicologie și Industria Medicamentului, Facultatea de Farmacie, 

Departamentul II. 

În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind 

autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii universitare de master „Cosmetologie și 

dermofarmacie”, Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru aceste programe de studii, în condițiile 

prevăzute de prezentul Regulament. 

 

C. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

C. 1. Laseri în medicina dentară  

Concursul de admitere cuprinde o probă de interviu cu fiecare candidat.  

În urma interviului vor fi analizate următoarele aspecte: 

- motivarea alegerii acestui program de studii de master, pe baza preocupărilor ulterioare în domeniu (exemplu: 

lucrări de licență, de disertație, de doctorat într-un domeniu similar). 

- competența de comunicare lingvistică (limba engleză), pe o temă științifică propusă de candidat (exemplu: tema 

lucrării le licență, de disertație, de doctorat). 
 

II.6. Rezultatele admiterii 
II.6.1. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Universităţii şi 

pe pagina web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere și vor fi semnate de Rectorul universității și 

coordonatorul programului de studiu. 

II.6.2. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor (mediilor) obţinute la examenul de 

admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.  

II.6.3. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6 (șase). 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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II.6.4. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 20.09.2022, la avizierul 

Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere. 

II.6.5. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se va face după următoarele criterii: 

1. Nota obținută la proba scrisă 

2. Nota examenului de licență 

II.6.6. Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Candidații admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este 

cazul; 

 Candidații admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul; 

 Candidații respinşi, dacă este cazul. 
 

II.7. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora 
II.7.1 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, după afişarea 

rezultatelor, la registratura Universităţii, camera 1, sau electronic la adresa de e-mail masterat@umft.ro, în data de 

21.09.2022, în intervalul orar 09.00 – 15.00. Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie. 

II.7.2 Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Biroului central de admitere, care va analiza 

și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în data de 22.09.2022.   

II.7.3 Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării lucrării 

la proba contestată.  

II.7.4 Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.  

II.7.5 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de 

admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 

II.8. Confirmarea locului obţinut şi afişarea rezultatelor 
II.8.1. În datele de 22 şi 23 septembrie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile 

bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de 

studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz 

de neîndeplinire a acestei obligaţii. 

II.8.2. 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” .  

II.8.3. Se pot confirma maximum două programe de studii. 

II.8.4. În cazul în care un candidat renunță la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului 

(înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 6 (șase), în ordinea mediilor de 

admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-mail-ul candidatului și/sau în 

contul acestuia. Candidații vor avea obligația să confirme locul obținut, în termen de două zile calendaristice, 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.  

II.8.5. În data de 28 septembrie 2022  vor fi afişate rezultatele după confirmări. 
 

II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi 
II.9.1. Candidaţii romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului 

Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea 

admiterii la studii în anul universitar 2022-2023 şi 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. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere: 
II.10.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de lei şi 

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 

înscriere – nume, prenume, programul de studii” .  

II.10.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
mailto:masterat@umft.ro
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     a. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii părinți; 

     b. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii sau unul dintre părinți ce au activat în sistemul de 

învățământ; 

     c. candidații până la vârsta de 26 de ani proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; 

     d.copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ, 

până la vârsta de 26 de ani; 

     e. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara, până la vârsta de 26 de ani; 

     f. alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere pe facultate. 

II.10.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de 

candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 

II.10.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă de către Decanul facultății din care face parte 

programul de studii, numai pentru o singură înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se 

organizează concurs de admitere la UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 
 

II.11. Plata taxei de şcolarizare 
II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii de master, sesiunea septembrie 2022, vor achita taxa de 

şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în prima lună a anului universitar, pe 

platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria 

Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de şcolarizare – 

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

II.11.2. Candidații admiși în urma distribuirii locurilor rămase, vor achita taxa de școlarizare în maximum 48 de 

ore de la data comunicării distribuirii locului, sub sancțiunea pierderii locului astfel obținut. Plata se va face pe 

platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria 

Timișoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de școlarizare – 

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

II.11.3. Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului, 

personal, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de şcolarizare 

în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate.  

II.11.4. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, până la termenul stabilit sunt considerați, din oficiu, 

că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. 
 

II.12. Înmatricularea 
II.12.1. În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună în prima lună a anului universitar la 

secretariat, în original, următoarele documente: 

a. Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (platforma de admitere), listată şi semnată de 

candidat.  

b. Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea 

conformității copiei cu originalul. 

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

vigoare. Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul.  

d. Diploma de licență sau echivalentă, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după 

certificarea conformității copiei cu originalul, cu excepția candidatului admis pe loc finanțat de la bugetul de stat.  

e. Suplimentul la diploma de licență, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după 

certificarea conformității copiei cu originalul, cu excepția candidatului admis pe loc finanțat de la bugetul de stat.  

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 în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității 

copiei cu originalul, cu excepția candidatului admis pe loc finanțat de la bugetul de stat.  

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

universitare de licență, în original; 

h. Adeverință de absolvire, în original, plus o copie în cazul absolvenților promoției 2022. Originalul se va restitui 

titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul. 

http://www.umft.ro/
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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 finantat 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 în original, plus o copie. Originalul se va restitui 

titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul. 

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

universitare de master, în original; 

l. Cartea de identitate, în original și copie Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două 

documente și certificarea copiei cu originalul. 

m. Certificat de naştere, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două 

documente și certificarea copiei cu originalul. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului 

de naștere, în limba română. 

n. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul. 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. 

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. 2 fotografii tip carte de identitate. 

r. Chitanţa care atestă plata taxei de școlarizare (pentru studenții care sunt la locurile cu taxă) 

s. 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. 

t. 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, în original, plus o copie. Originalul se va 

restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul. 

u. Contractul de studii universitare de master, completat și semnat în două exemplare. 

v. Dosar plic. 

 

II.12.2. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 

Rectorului UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 

II.12.3. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr unic, 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care 

au fost admişi. 

II.12.4. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul facultăţii 

dovada achitării taxei de şcolarizare, respectiv copia chitanţei/ordinului de plată şi au semnat contractele de studii. 

În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în 

original, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei licență la secretariat. Neprezentarea diplomei de 

licență/atestatului sau a adeverinţei de recunoaştere a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului 

declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de 

stat. 

II.12.5. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  

II.12.6. După înmatriculare, secretariatul studiilor universitare de master generează și afișează listele finale, cu 

candidații declarați admiși și înmatriculați. 

http://www.umft.ro/
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II. 13. Competenţa lingvistică 
II.13.1. La admiterea la studiile universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia 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. 

II.13.2. La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta 

certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane: 

    a) Persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin 4 

ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-o 

instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România; 

    b) Cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată 

din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în cadrul unei instituţii de 

învăţământ superior acreditate care desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura română 

autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un certificat de 

competenţă lingvistică. 
 

II. 14. Apostila de la Haga  
II.14.1. Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la 

Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat 

semnatar al Convenţiei. 

II.14.2. Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin intermediul autorităţii competente desemnate de guvernul unei ţări 

care este semnatară a Convenţiei.  

II.14.3. Documentele eliberate de ţări care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, trebuie să poarte o 

supralegalizare (documentele care nu sunt supralegalizate vor fi respinse): 

a) ştampila Ministerului de Externe din ţara în care a fost emis documentul;  

                                                        și 

b) ştampila ambasadei / consulatului României din ţara respectivă (în cazul în care România nu are ambasadă în 

țara în care a fost emisă diploma, candidații trebuie să se adreseze ambasadei/serviciului consular din țara cea mai 

apropiată).  

http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/State%20semnatare.html   

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 

 

CAPITOLUL III. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA 

STUDII A CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 
 

III.1. Admiterea la studii universitare de master a candidaților Români de Pretutindeni se desfășoară conform 

Ordinul MEN nr. 4294/29.06.2017 privind aprobarea procedurii de școlarizare a românilor de pretutindeni pe 

locurile de studii cu taxă în lei și a prezentei Metodologii, în aceleași condiții ca și cetățenii români. 

III.2. Școlarizarea românilor de pretutindeni pe locurile de studii cu taxă în lei se realizează la programele de 

studii universitare de master în limita cifrei de școlarizare aprobată de Senatul Universității. 
 

III.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere pentru candidații români de 

pretutindeni   
Admiterea la studii universitare de master, se organizează în sesiunea septembrie 2022, după următorul calendar: 

 în perioada 12.09.2022-16.09.2022 – completarea on-line a fişei de înscriere și încărcarea documentelor de 

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

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale   

 Înscrierile din data de 16.09.2022 se finalizează la ora 14.00; 

 12.09.2022- 19.09.2022 - verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul 

Universităţii;   

 20.09.2022 – concurs de admitere; 

 20.09.2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe 

http://www.umft.ro/
http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/State%20semnatare.html
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41


 

 

  
 

 
      STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: 0256295157 

Email: masterat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

 A.H.   14 
 

pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere; 

 21.09.2022 – depunerea contestaţiilor  

 22.09.2022 – rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor definitive după contestații ale concursului 

de admitere, la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere; 

 22-23.09.2022 – confirmarea locului obținut prin concurs prin achitarea taxei de confirmare, semnarea 

contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin 

concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii; 

 28.09.2022  - afișarea rezultatelor după confirmări. 
 

III.3. Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 

III.3. 1. 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. Fișa de înscriere la concursul 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 sau echivalentă - copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și 

traducere autorizată în limba română; 

   c. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost 

emisă diploma și traducere autorizată în limba română;  

   d. Diploma de licență sau echivalentă - copie legalizată / supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba 

oficială a țării unde a fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română; 

    e. Suplimentul diplomei de licență – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și 

traducere autorizată în limba română;  

   f. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de licență, în cazul în care aceasta 

nu a fost eliberată, în cazul candidaților care au promovat examenul de licență în sesiunea corespunzătoare anului 

2022 – copie legalizată / supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma și traducere autorizată în limba română; 

  g. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată; 

  h. Acte domiciliu stabil/Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

  i. Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

  j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

  k. Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența / domiciliul stabil pe teritoriul României; 

  l. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, 

potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 1 (cu excepția candidaților din Moldova și a celor care posedă 

cetățenie română și domiciliul în străinătate); 

 m. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, nivel minim B1, eliberat de către instituții abilitate 

ale Ministerului Educației din România / Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română / acte de studii 

eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani 

consecutiv.  

  n. Adeverință medicală. 
 

III.3. 2. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații români de 

pretutindeni, Prorectoratul Relații Internaționale al Universității va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit 

înscrierea”, dosarele acestora. 
 

III.4. Desfășurarea admiterii 
III.4. 1. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul secretariatului 

programelor de studii universitare de master și pe pagina web a universității. 

III.4. 2. Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin prezenta metodologie, ținându-se seama de specificul 

domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere. 

III.4. 3. Concursul de admitere se va desfășura pentru următoarele programe de studii universitare de master care 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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au prevăzute locuri cu taxă în lei pentru candidații Români de Pretutindeni, conform cifrei de școlarizare aprobată 

de Senatul Universității, astfel: 

 

            DOMENIUL FARMACIE 

1.   Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic – 5 locuri 
 Concursul de admitere va cuprinde o probă teoretică din tematica de curs a disciplinei de 

Dermatofarmacie şi cosmetologie şi un interviu. 

 a. Examenul teoretic va avea o pondere de 60% din examen (60 puncte din 100), şi 

va cuprinde 30 întrebări cu răspunsuri la alegere din bibliografia de examen. 

 b. Interviul va avea o pondere de 40 % (40 puncte din 100) şi va testa motivaţia 

alegerii acestui program de studii de master. 

Bibliografie: 

DERMATOCOSMETOLOGIE CU PROFIL  FARMACEUTIC, autor Anca Dragomirescu, editura Brumar, 2019. 

TESTE GRILĂ  DE COSMETOLOGIE – UN GHID DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR,  autor Anca  

Dragomirescu, editura Victor Babeș  Timișoara, 2021 
 

III.5. Rezultatele admiterii 
III.5. 1. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Universităţii 

şi pe pagina web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere și vor fi semnate de Rectorul universității și 

coordonatorul programului de studiu. 

III.5. 2. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor (mediilor) obţinute la examenul de 

admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.  

III.5. 3. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6 (șase). 

III.5. 4. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 20.09.2022, la avizierul 

Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau platforma de admitere. 

În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se va face după următoarele criterii: 

1.Nota obținută la proba scrisă 

      2. Nota examenului de licență 

III.5. 5. Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

• Candidații admişi pentru locurile în regim cu taxă în lei, în limita numărului de locuri repartizate,  

• Candidații respinşi, dacă este cazul. 
 

III.6 Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora 
III.6. 1. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, după afişarea 

rezultatelor, la registratura Universităţii, camera 1, sau electronic la adresa de e-mail masterat@umft.ro în data de 

21.09.2022, în intervalul orar 09.00 – 15.00. Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie. 

III.6. 2. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei de contestații Biroului central 

de admitere, care va analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în data de 22.09.2022.   

III.6. 3. Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării 

lucrării la proba contestată.  

III.6. 4. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.  

III.6. 5. După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului 

de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 

III.7. Confirmarea locului obţinut şi afişarea rezultatelor 
III.7. 1. În datele de 22 şi 23 septembrie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile 

cu taxă în lei au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și 

încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de 

neîndeplinire a acestei obligaţii. 

III.7. 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” .  

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
mailto:masterat@umft.ro
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III.7. 3. În cazul în care un candidat renunță la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului 

(înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 6 (șase), în ordinea 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 calendaristice, 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.  

III.7. 4. În data de 28 septembrie 2022  vor fi afişate rezultatele după confirmări. 
 

III.8. Înmatricularea 
III.8. 1. În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la secretariat, în original, următoarele 

documente: 

  a.  Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat;  

  b. Diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă  diploma 

și traducere autorizată în limba română; 

  c. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – copie legalizată în limba oficială a țării unde  a 

fost emisă diploma și traducere autorizată în limba română;  

  d. Diploma de licență sau echivalentă – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă  diploma și 

traducere autorizată în limba română; 

 e. Suplimentul diplomei de licență – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și 

traducere autorizată în limba română;  

 f. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de licență, în cazul în care aceasta nu 

a fost eliberată, în cazul candidaților care au promovat examenul de licență în sesiunea corespunzătoare anului 2022 

– copie legalizată / supralegalizată (în funcție de țara emitentă) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma și 

traducere autorizată în limba română; 

 g. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată; 

 h. Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

 i. Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

 j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba română; 

k. Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența/domiciliul stabil pe teritoriul României; 

 l. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, 

potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din Moldova și a celor care posedă cetățenie română și 

domiciliul în străinătate; 

m. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale Ministerului 

Educației din România / Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limba română/acte de studii eliberate de 

instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv; 

n. Adeverință medicală; 

o. 4 fotografii tip carte de identitate;   

p. Contractul de studii universitare de master, completat și semnat în două exemplare;  

q. Dosar plic. 

 

III.8. 2. Școlarizarea românilor de pretutindeni pe locurile de studii cu taxă în lei se face în baza avizului 

Ministerului Educației. 

III.8. 3. Prorectoratul Relații Internaționale, după verificarea și avizarea dosarelor candidaților va transmite 

Ministerului Educației lista cu candidații admiși la programele de studii universitare de master, conform machetelor 

solicitate. 
 

CAPITOLUL IV. PREVEDERI SPECIALE 
 

IV. 1. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este ortografiat numele lor pe 

diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu acelaşi nume şi prenume. Dosarele care 

conţin discrepanţe sau care nu sunt complete nu vor fi procesate şi vor fi respinse. 

IV. 2. Universitatea nu acceptă documente trimise prin fax/e-mail, copii xerox, documente scanate sau dosare 

incomplete. Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a persoanei/instituției care a 
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efectuat legalizarea. 

IV. 3. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii, în original, la înscriere; diploma de licență/diploma 

echivalentă originală rămâne la facultate pe întreaga perioadă a școlarității. 

IV. 4. Universitatea nu are nici un fel de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care intermediază 

înscrierea la studii a candidaților. 

IV. 5. Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de preînscriere. 

Niciun alt document (scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de activități extracurriculare, carnet de 

sănătate, CV, etc.) nu va fi luat în considerare. 

 

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE 
 

V. 1. Prezenta Metodologie este singurul document oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii 

universitare de master și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior, precum şi cu 

Metodologiile proprii pentru admiterea candidaților străini, aprobate de Senatul universitar. 

V. 2. 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. 3. Prin adoptarea prezentei Metodologii sunt abrogate hotărârile şi regulamentele anterioare. Orice modificare 

poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului Universităţii ori prin publicarea unor acte normative imperative.  

V. 4. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza această Metodologie cu 

Ordine ale Ministerului Educației emise până la data concursului de admitere. 

V. 5. Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din data de 30.03.2022, în conformitate 

cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

          

 

 

Rector, 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

   

   

   

 

 

 

 

Vizat Oficiu juridic, 

  C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are 

aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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Anexa 1 

 

DECLARAŢIE 

 

privind apartenenţa la identitatea culturală română 

  

 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................., cetăţean(ă)  al 

(a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de  

identitate/paşaportul ......... seria ............ nr…......................eliberat(ă) de..........................................., domiciliat(ă) în

 ……………...........……………………......................................................................., declar prin voinţa mea liber 

exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală română. 

 

 

În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, 

pentru afirmarea identităţii mele culturale române. 

 

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului penal al României privind 

falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile. 

 

 

Data.......................... Semnătura............................ 

 

 

 

 

Ministerul  pentru Românii  de  Pretutindeni / Ambasada României la …………….............. / 

Consulatul General al României la ........................................................................ certifică faptul că prezenta 

declaraţie a fost dată de dl/dna........................................................................................ pe propria răspundere  şi că 

sunt  îndeplinite  condiţiile prevăzute  de art. 6  alin.  (1)  lit.  a) din Legea  nr. 299/2007 privind sprijinul acordat 

românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Data.......................... Semnătura............................ 
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