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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADMITERII
I.1. Prezentul Regulament 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 (denumită
în continuare Universitatea) a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului MENCȘ nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de
organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat,
modificat și completat prin Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020.
I.2. În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii, în vederea
testării cunoștințelor și a capacităților cognitive.
I.3. (1) În vederea asigurării egalității de șanse și integrării efective în viața socială, Universitatea de Medicină
și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara alocă un număr de locuri speciale pentru persoanele cu cerințe
speciale/dizabilități, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, cu respectarea capacității de școlarizare. În cazul în
care locurile nu se ocupă, se vor redistribui către ceilalți candidați.
(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.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează la specializările/programele de studii
acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
Nr.
Facultatea
crt.

Acreditare (A)/
Autorizare de
funcționare
provizorie (AP)
A

Programul de studii

Medicină

Facultatea de
Medicină

2

3

Facultatea de
Medicină
Dentară

Facultatea de
Farmacie

Nr. credite
transferabile

6 ani

360

Medicină (în limba engleză)

A

6 ani

360

Medicină (în limba franceză)

AP

6 ani

360

Asistență medicală generală

A

4 ani

240

Asistență medicală generală (Lugoj)

AP

4 ani

240

Asistență medicală generală (Deva)

AP

4 ani

240

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

A

3 ani

180

Nutriție și dietetică

A

3 ani

180

Medicină dentară

A

6 ani

360

Medicină dentară (în limba engleză)

A

6 ani

360

Tehnică dentară

A

3 ani

180

Asistență de profilaxie
stomatologică
Farmacie

AP

3 ani

180

A

5 ani

300

Farmacie (în limba franceză)

A

5 ani

300

Asistență de farmacie (Lugoj)

AP

3 ani

180

Cosmetică medicală și tehnologia
produsului cosmetic

AP

3 ani

180
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Durata
studiilor

I.5. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licență se organizează în luna iulie
2022. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se poate
organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în funcție de
solicitări și nivelul concurenței, în aceleași condiții și cu aceleași comisii.
I.6. Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, se fac
publice conform prevederilor legale în vigoare, prin publicare pe pagina web proprie, www.umft.ro.
I.7. Probele de concurs, în funcție de programele de studii, sunt următoarele:
Nr.
crt.

Facultate Programul de studii

Medicină

1

Proba de concurs și notare

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 60 de întrebări de Biologie (Manual 1 clasa
a XI-a, Manual 2 clasa a XI-a) –punctaj
maxim 60 puncte, echivalent cu nota 6;
- 30 de întrebări de Chimie (Manual clasa a
X-a și Manual clasa a XI-a) – punctaj maxim
30 puncte, echivalent cu nota 3;
- 10 puncte acordate din oficiu (pentru
prezență), echivalente cu nota 1.

Calculul mediei de admitere
Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor
realizate de candidat la Biologie și Chimie, la care se
adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.
Media finală de admitere se calculează prin împărțirea
punctajului final la 10, operație echivalentă cu următoarea
formulă de calcul:
1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

Facultatea
de

Test grilă de verificare a cunoștințelor
pentru candidații UE, care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (bibliografie
selectiva pe site) – punctaj maxim 50
puncte, echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Medicină

Medicină
(în limba engleză)
Medicină
(în limba franceză)

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + media la bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

Concurs de admitere pentru candidații nonUE

Punctajul se calculează prin aplicarea formulei de calcul
prevăzută în metodologia proprie de admitere a
cetățenilor Non-UE.
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Asistență medicală
generală

Asistență medicală
generală (Lugoj)

Asistență medicală
generală (Deva)

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
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Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
Balneofiziokinetotera- echivalent cu nota 7;
pie și recuperare
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Nutriție și dietetică

Medicină dentară

2 Facultate
de
Medicină
Dentară

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 60 de întrebări de Biologie (Manual 1 clasa
a XI-a, Manual 2 clasa a XI-a) –punctaj
maxim 60 puncte, echivalent cu nota 6;
- 30 de întrebări de Chimie (Manual clasa a
X-a și Manual clasa a XI-a) – punctaj maxim
30 puncte, echivalent cu nota 3;
- 10 puncte acordate din oficiu (pentru
prezență), echivalente cu nota 1.

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor
realizate de candidat la Biologie și Chimie, la care se
adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.
Media finală de admitere se calculează prin împărțirea
punctajului final la 10, operație echivalentă cu următoarea
formulă de calcul:
1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
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Test grilă de verificare a cunoștințelor
pentru candidații UE, care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (bibliografie
selectiva pe site) – punctaj maxim 50
puncte, echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + media la bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.

Medicină dentară (în
limba engleză)

Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Concurs de admitere pentru candidații
Non-UE

Tehnică dentară

Asistență de
profilaxie
stomatologică

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cls a XI-a)– punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Punctajul se calculează prin aplicarea formulei de calcul
prevăzută în metodologia proprie de admitere a
cetățenilor Non-UE.

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
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Facultatea
de
Farmacie

3

Farmacie

Farmacie (în limba
franceză)

Asistență de farmacie
(Lugoj)

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cla a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Concurs de admitere pentru candidații
Non-UE

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
cla a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
prezență) este echivalent cu nota 3.

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie (Manual 1,
Cosmetică medicală și cls a XI-a) – punctaj maxim 50 puncte,
tehnologia produsului echivalent cu nota 7;
- punctajul acordat din oficiu (pentru
cosmetic
prezență) este echivalent cu nota 3.

Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Punctajul se calculează prin aplicarea formulei de calcul
prevăzută în metodologia proprie de admitere a
cetățenilor Non-UE.
Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota
aferentă testului grilă și media la bacalaureat.
Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7
cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3
acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este:
notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale,
fără rotunjire.
Media finală minimă de admitere pentru studii universitare
de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).

I.8. Cifra de școlarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeș” din Timișoara pentru toate programele de
studii universitare de licență, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Educației, privind aprobarea a cifrelor de școlarizare alocate UMF „Victor Babeș” din Timișoara pentru studii
universitare de licență, an universitar 2022-2023.
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I.9. Cuantumul taxelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, anul I, an universitar
2022-2023 sunt prevăzute în anexa nr. I, parte integrantă din prezentul regulament.
I.10. Orice comunicare între Universitate și candidații înscriși la concursul de admitere se desfășoară în scris, în
format electronic.
I.11. (1) Admiterea la programele de studii universitare de licență se susține în limba de predare a programului
respectiv (română/engleză/franceză).
(2) La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, candidații care nu
prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate,
cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației. Pentru elevii care au urmat studiile 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.12. La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză, școlarizarea este
organizată integral în limba străină (engleză/franceză), cu excepția stagiilor clinice, care se desfășoară în limba
română.
I.13. La sfârșitul anului II de studii, studenții înmatriculați la programele de studii universitare organizate într-o
limbă străină, care nu au promovat examenul de Limba română în sesiunile organizate în anul universitar
respectiv, susțin un test eliminatoriu de limba română, continuarea studiilor fiind condiționată de promovarea
acestui test, având în vedere că, odată cu începerea ciclului clinic, studenții trebuie să comunice cu pacienții în
limba română.
I.14. La concursul de admitere pot participa numai absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă
echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
I.15. (1) La concursul de admitere în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene pot candida în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în
ceea ce privește taxele de școlarizare.
(2) Candidații din țările Uniunii Europene, țările SEE și Confederația Elvețiană trebuie să obțină echivalarea și
recunoașterea diplomei de liceu de către Centru Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED
www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educației înainte de înscrierea în anul universitar 2022-2023.
Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de Relații Internaționale al universității
(excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).
(3) Cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară sunt rugați să acceseze siteul CNRED pentru a obține informații complete privind modalitatea de recunoaștere și echivalare a diplomei de
bacalaureat (https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate).
(4) La concursul de admitere pot participa și cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 194/2002,
cu permis de ședere în România.

CAPITOLUL II. COMISIILE DE ADMITERE
II.1. (1) Biroul central de coordonare este aprobat de Senat, la propunerea Consiliului de Administrație și
se constituie prin decizia Rectorului.
(2) Biroul central de coordonare supervizează desfășurarea activității procesului de admitere și intervine în
soluționare unor situații excepționale, când este cazul.
(3) Structura comisiilor de admitere este prezentată în Anexa nr. II a prezentului regulament.

II.2. Comisiile de admitere
II.2.1. Comisia centrală de admitere pe Universitate este aprobată de Senat, la propunerea Consiliului de
Administrație și se constituie prin decizia Rectorului.
II.2.2. Comisia centrală are următoarele atribuții:
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a. Numește membrii comisiei responsabili cu elaborarea testelor pentru fiecare disciplină;
b. Împreună cu comisia de specialiști, asigură:
 extragerea aleatorie a testelor din baza de date;
 verificarea corectitudinii și modificarea unor teste extrase, după caz
 realizarea documentului cu răspunsurile corecte la întrebări („Solutii.txt”)
 păstrarea secretului testelor și a răspunsurilor până la afișarea baremului cu răspunsuri corecte
c. Supraveghează multiplicarea formularelor de concurs și a caietelor cu întrebări și răspunde de păstrarea
secretului testelor până la distribuirea lor în sălile de concurs;
d. Supraveghează realizarea documentului cu soluțiile corecte la întrebările de concurs, numit „Solutii.txt” și
copierea acestuia în format electronic (pe memory stick-uri), în plicuri sigilate;
e. Numește, dintre membrii comisiei centrale, delegații care asigură distribuirea în sălile de concurs a cutiilor
sigilate ce conțin materialele de concurs și a plicurilor sigilate ce conțin memory stick-urile cu răspunsurile
corecte la întrebări;
f. Supraveghează centralizarea punctajelor și afișarea rezultatelor;
g. Analizează și rezolvă eventualele contestații;
h. Asigură instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere, precum și al personalului auxiliar implicat în
organizarea concursului de admitere;
i. Asigură afișarea răspunsurilor corecte la întrebări prin afișare pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, începând cu ora 16:00;
j. Verifică departajarea candidaților clasați pe ultimul loc cu notă egală, pe baza criteriilor stabilite prin prezentul
regulament.
II.2.3. Comisiile pe tipuri de admitere (comisia de admitere tipul 1, comisia de admitere tipul 2) sunt aprobate
de Consiliul de Administrație și Senatul universitar, la propunerile Consiliilor facultăților /Biroului central de
coordonare a admiterii și se constituie prin decizia Rectorului.
II.2.4. Comisiile pe tipuri de admitere au următoarele atribuții:
a.
Stabilesc șefii de sală și supraveghetorii;
b.
Participă împreună cu șefii de sală și supraveghetorii la instructajul tehnic elaborat de Comisia Centrală
de Admitere desfășurat fie on-site în Aula Magna a universității în data de 18.07.2022, la ora 13:00, fie on-line
în ședință organizată pe platforma Zoom;
c.
Verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul universității implicat în
organizarea admiterii;
d.
Aprobă cererile de scutire de la plata taxelor de înscriere la concurs;
e.
Asigură, prin șefii de sală, buna desfășurare și corectitudinea concursului, astfel:
- verifică, prin șefii de sală, respectarea comportamentului și a normelor de securitate de către
supraveghetori
- verifică, prin șefii de sală, identitatea candidaților la intrarea în sălile de concurs și respectarea normelor
de securitate de către aceștia
- verifică, prin șefii de sală, instruirea candidaților
- verifică, prin șefii de sală, desfășurarea propriu-zisă a concursului
- verifică, prin șefii de sală, evaluarea și notarea formularelor de concurs
- verifică, prin șefii de sală, ambalarea-sigilarea-predarea formularelor de concurs
- verifică măsurile care trebuie respectate de către candidați la intrarea în sală în ziua susținerii probei
scrise
- au obligația de a păstra secretul materialelor de concurs (întrebări și răspunsuri corecte) până la afișarea
baremului cu răspunsuri corecte
- verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul Universității implicat în
organizarea admiterii
- primesc și respectă instructajul tehnic, elaborat de Comisia centrală de admitere
- asigură buna desfășurare și corectitudinea concursului de admitere
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răspund de evaluarea dosarelor candidaților, prin aplicarea corectă a criteriilor de selecție stabilite de
Universitate, doar pentru activitățile care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată)
- răspund, sub semnătură, de calcularea corectă a punctajului pentru fiecare candidat, respectiv de
completarea formularului de concurs cu punctajul fiecărui candidat
- semnează, prin președinte, lista cu rezultatele examenului de admitere, publicate pe site-ul Universității
- răspund de echivalarea notelor obținute de candidați la examenele și materiilor precizate în criteriile de
selecție ale Universității în concordanță cu sistemul de notare românesc;
- răspund de departajarea candidaților care au obținut același punctaj la criteriile de selecție pentru
concursul de admitere, prin aplicarea corectă a criteriilor de departajare;
- răspund de transmiterea fișierului Excel cu rezultatele candidaților din săli Compartimentului IT, în
vederea centralizării în programul informatic.
II.2.5. Comisia, inclusiv subcomisiile, pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu
predare într-o limbă străină, respectiv pentru admiterea admiterea cetățenilor străini non-UE și a
românilor de pretutindeni, se constituie prin decizia Rectorului, la propunerea Prorectoratului Relații
internaționale, cu avizul decanilor facultăților și aprobarea Consiliului de Administrație al Universității și a
Senatului universitar, cu atribuțiile prevăzute la art. II.2.4.
-

CAPITOLUL III. METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN
LIMBA ROMÂNĂ A CANDIDAȚILOR CETĂȚENI ROMÂNI ȘI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
(UE), SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI COMUNITATEA ELVEȚIANĂ (CH)

III.

1. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere

III.1.1 Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba română, se
organizează în sesiunea iulie 2022, după următorul calendar:
 în perioada 4 iulie - 15 iulie 2022. Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00;
o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de
către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale,
o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 Afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților se va realiza cu cel puțin 24 de ore
înainte de concurs, pe site-ul universității www.umft.ro, Secțiunea Admitere;
 în data de 22 iulie 2022 – concurs de admitere tip 2 (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, pentru
programele de studii de licență cu durată de 3-4-5 ani (180-300 ECTS);
 în data de 22 iulie 2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru
programele de studii de licență cu durata de 3-4-5 ani (180-300 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro
sau admitere.umft.ro în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în
sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare
ale candidatului (numele și prenumele);
 în data de 24 iulie 2022 – concurs de admitere tip 1 (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, pentru
programele de studii cu durată de 6 ani (360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară;
 în data de 24 iulie 2022 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru
programele de studii de licență cu durata de 6 ani (360 ECTS) pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau
admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul
informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale
candidatului (numele și prenumele);
 în data de 25 iulie 2022, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
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concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 În 25 - 26 iulie 2022, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc confirmarea locului obținut de către
candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea pierderii locului obținut în caz de
neîndeplinire a acestei obligații;
 În data de 27 iulie 2022, între orele 09.00 – 19.00, va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate
după confirmarea locurilor;
 În data de 01.09.2022 – afișarea rezultatelor concursului de admitere - sesiunea iulie 2022, după
încheierea perioadei de achitare a taxei de școlarizare, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care
va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).
III.1.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza în luna septembrie 2022 o a doua sesiune de
admitere, în aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceleași comisii, astfel:
 05-06.09.2022– perioada de înscriere:
o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de
către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de 06
septembrie 2022 se finalizează la ora 14.00.
o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 07.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu
durată de 3-4-5 ani (180-300 ECTS);
 08.09.2022 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 360 credite
transferabile: Medicină, Medicină Dentară;
 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de
admitere și rezolvarea acestora;
 09.09.2022, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc confirmarea locului;
 12.09.2022 – publicarea rezultatelor.

III.

2. Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere

III.2.1. În perioada 4 iulie - 15 iulie 2022, candidații vor completa on-line fișa de înscriere la concurs și vor
încărca documentele de înscriere (dosarul de înscriere) pe site-ul universității www.umft.ro, Secțiunea
Admitere, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale/scanate și cele originale.
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.
III.2.2. Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea
documentelor de înscriere (dosarul de înscriere), on-line, respectiv verificarea conținutului dosarului și
validarea înscrierii de către personalul universității, se va desfășura în perioada 4 iulie - 15 iulie 2022.
Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00.
Date de contact:
 pentru Facultatea de Medicină: tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
 pentru Facultatea de Medicină Dentară: tel. 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
 pentru Facultatea de Farmacie: tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483.

III.2.3. 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 prezentului
Regulament.
III.2.4. 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.
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III.2.5. La înscriere, candidații pot să opteze pentru unul sau mai multe programe de studii universitare de
licență, cu precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz), precum și a regimului de
finanțare (buget/taxă). Opțiunea/opțiunile candidaților determină clasificarea acestora.
În funcție de tipul de admitere, 1 sau 2, candidații pot opta pentru programele de studii universitare de
licență, astfel:
- Medicină și/sau Medicină dentară, în cadrul admiterii tip 1, organizate pentru programele de studii
universitare de licență cu 360 ECTS (24 iulie 2022),
și/sau:
- maximum două dintre următoarele programe de studii universitare de licență: Asistență medicală
generală, Asistență medicală generală (Lugoj), Asistență medicală generală (Deva),
Balneofiziokinetoterapie, Nutriție și dietetică, Tehnică dentară, Asistență de profilaxie stomatologică,
Farmacie, Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, în cadrul
admiterii tip 2, organizate pentru programele de studii universitare de licență cu 180-240-300 ECTS (22
iulie 2022).
III.2.6. Rapoartele referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi
vizualizate pe site-ul Universității, la secțiunea Admitere.
III.2.7. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidații de etnie romă vor atașa la
documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line, o cerere tip, în care vor menționa opțiunea de înscriere,
însoțită de o recomandare eliberată de o organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul
candidat face parte din etnia romă. Secretarul șef al Universității va data și va certifica pe cerere posibilitatea de
înscriere a candidaților romi pe locuri distincte la facultatea vizată și va opri o copie a cererii pentru evidență.
Opțiunea de înscriere a candidatului rom pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte
locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
III.2.8. Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere
pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei
cereri-tip de intenție, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată
la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs. Opțiunea de înscriere a candidatului –
absolvent al unui liceu din mediul rural pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte
locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
III.2.9. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială au posibilitatea de a
opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de
înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenție, respectiv a actelor doveditoare eliberate de
Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs,
fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se încadrează în prevederile art.
62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată. Opțiunea de
înscriere a candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de protecție socială exclude
posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
III.2.10. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei care
au obținut diploma de bacalaureat 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 bacalaureat în străinătate;
 cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în România.
III.2.11. Absolvenții cu diploma de bacalaureat cu cerințe educaționale speciale/disabilități au posibilitatea de a
opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de
înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenție, respectiv a actelor doveditoare, din care să
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rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din această categorie, documente care se vor viza de către
Comisia medicală a universității. Opțiunea de înscriere a candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat
exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu
taxă.

III.

3. Actele 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. Diploma de bacalaureat;
b. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – elaborată conform legislației în vigoare;
c. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care
aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea
corespunzătoare anului școlar 2021-2022. Prin excepție, în cazul interconectării Universității cu Sistemul
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor
obținute la bacalaureat ale acestor candidați, în baza acordului scris al acestora, nu este necesară adeverința
eliberată de către instituția de învățământ;
d. Atestatul de recunoaștere a studiilor 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. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a
studiilor, Prorectoratul de Relații Internaționale al universității va transmite documentele către CNRED
(excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED);
e. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă
obținută în altă țară. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor, Departamentul
de Relații Internaționale al universității va transmite documentele către CNRED (excepție făcând cazurile în
care există alte prevederi stabilite de CNRED);
f. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de
instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență,
finalizate sau nefinalizate cu examen de licență;
g. Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de
stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului
universitar 2021-2022, care nu trebuie să depună această declarație. Sub sancțiunea prevăzută de Codul penal
pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat,
integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență;
h. Cartea de identitate/pașaportul;
i. Certificat de naștere. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului de naștere, în
limba română;
j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a
certificatului de căsătorie, în limba română;
k. Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se
înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată de
medicul de familie. Pentru candidații UE/SEE/CHH – certificat medical după modelul aprobat de universitate,
conform Anexei nr. 3 din Cap. VIII;
l. 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. Pentru elevii care au urmat
studiile 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;
m. Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaților
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romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare eliberată de o organizație
legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă;
n. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților de
licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din
lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la
concurs;
o. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților cu
diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de admitere, precum și
actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că,
la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se
încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată;
p. Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la
buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, în condițiile
precizate la pct. III.8.1 din prezentul regulament;
q. Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studii
optat/ales;
r. Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copie
după certificatul/e de deces al/ale părintelui/părinților (în cazul celor orfani de unul/ambii părinți); adeverințe de
la casa de copii/Direcția generală de asistență socială și protecția copilului (în cazul candidaților proveniți de la
casele de copii sau din plasament familial); adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau
didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe din care să rezulte calitatea de
personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a susținătorilor legali etc.
s. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților cu
diploma de bacalaureat cu cerințe educaționale speciale/disabilități, adresată Comisiei centrale de admitere,
precum și actele doveditoare (de ex. Certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean
de Resurse și Asistență educațională (CJRAE/CMBRAE)/Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat
de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului), din care să rezulte că, la data înscrierii la
concurs, fac parte din această categorie. Aceste documente se vor viza de către Comisia medicală a universității.
III.3.2.Dosarul de înscriere va conține și Fișa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line; fișa de
înscriere la concurs, conținând datele cuprinse în prezentul Regulament, generată automat din programul
informatic va fi listată și semnată de către candidat și va fi prezentată în original, la începutul anului universitar.
Aceasta va cuprinde și opisul documentelor depuse la dosar.

III.

4. Desfășurarea admiterii

III.4.1. Admiterea candidaţilor la toate programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la concurs, se
face pe baza principiului general „opţiunea bate media” și va cuprinde 2 tipuri de admitere: admitere tip 1
și admitere tip 2.
III.4.2. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4-5 ani (180-300 ECTS), admitere tip
2, admiterea se va desfășura sub forma unei probe scrise în ziua de 22.07.2022, între orele 10.00 – 12.00,
astfel:
a. Proba de concurs se desfășoară în scris, prin întrebări de tip grilă.
b.
Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4-5 ani (180-300 ECTS), testul grilă
constă în 50 de întrebări de Biologie (Manual 1, clasa a XI-a). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și
primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre
răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea
întregului punctaj al întrebării (punctaj 0).
c. Media finală de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la bacalaureat
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Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7 cu raportul dintre punctajul realizat de candidat și
punctajul maxim (50 puncte), la care se adună nota 3 acordată pentru prezență:
notă test grilă = 3 + 7×(punctaj grilă)/50
Formula de calcul a mediei finale de admitere este: notă test grilă + medie bacalaureat
2
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
d.Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
e. Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate.
III.4.3. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 6 ani, cu limba de predare română –360
de credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară), admitere tip 1, concursul de admitere se va desfășura sub
forma unei probe scrise, în ziua de 24.07.2022, între orele 10.00 – 13.00.
a. Proba de concurs se desfășoară în scris, prin întrebări de tip grilă.
b. Pentru programele de studii „Medicină” și „Medicină dentară”, întrebările 1-60 sunt de biologie. Ele au între
1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează
doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la
anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 61-90 sunt de chimie și au câte un singur răspuns
corect, care va fi punctat după cum urmează: pentru întrebările 61-75, cu 1 punct; pentru întrebările 76-85, cu
0,5 puncte; pentru întrebările 86-90, cu 2 puncte. Punctajul maxim care poate fi obținut la o lucrare este de 100
puncte (60 puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru prezență).
c. Punctajul final se obține prin însumarea punctajelor realizate de candidat la Biologie și Chimie, la care se
adaugă cele 10 puncte acordate pentru prezență.
Media finală de admitere se calculează prin împărțirea punctajului final la 10, operație echivalentă cu
următoarea formulă de calcul: 1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30
Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
d. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 (cinci).
e. Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate.
III.4.4. Accesul candidaților în sala de concurs se face între orele 8:00 si 9:30 pe baza cărții de
identitate/pașaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) și a legitimației de concurs. Fără
aceste documente, candidații nu sunt primiți în sala de concurs.
III.4.5. Începând cu ora 10:00 se interzice intrarea candidaților în săli.
III.4.6. Candidații nu vor avea acces decât în sala unde au fost repartizați.
III.4.7. După intrarea în sală, candidații vor preda materialele care nu trebuie să rămână asupra lor în timpul
concursului: cărți, caiete, publicații de orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice,
calculatoare, laptopuri, tablete, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de fotografiat, genți. Ei le vor
recupera după încheierea probei.
III.4.8. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea în posesie în timpul concursului a oricărei
aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității, comportament care îi deranjează pe ceilalți candidați) se
sancționează cu eliminarea din concurs. În cazul în care un candidat sesizează nereguli de orice fel are dreptul
de a informa imediat șeful de sală. Nu se acceptă contestații privind neregulile din timpul examenului după
încheierea probei de concurs.
III.4.9. Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive sunt
rugați să le scoată pe perioada probei de concurs, pentru a se evita suspiciunea de comunicare radio.
III.4.10. Candidaților le este permis să aibă la ei băutură (apă, băutură răcoritoare, ceai sau cafea), respectiv
alimente, în ambalaje transparente, în cantități rezonabile și numai pentru uz personal.
III.4.11. Candidații vor avea la ei un pix sau stilou (albastru sau negru), pentru completarea datelor personale pe
formularul de concurs.
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III.4.12. Începând cu ora 10:00, candidaților li se distribuie caietele cu întrebări.
III.4.13. Completarea formularului de concurs în mod valabil de către candidat se face prin înnegrirea completă
a elipselor corespunzătoare răspunsurilor considerate corecte, cu carioca primită, fără a fi depășite marginile;
elipsele corespunzătoare răspunsurilor considerate greșite vor fi lăsate albe.
III.4.14. Nu se admit ștersături sau corecturi în formularul de concurs, deoarece acestea pot induce în eroare
sistemul computerizat de evaluare. Modificările, ștersăturile sau elipsele parțial colorate duc la anularea
punctajului întrebării în cauză, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate candidatului. În caz de
completare greșită, se poate cere o singură dată un alt formular de concurs.
III.4.15. Completarea noului formular de concurs nu prelungește timpul concursului pentru candidatul respectiv.
III.4.16. Întreaga responsabilitate privind completarea corectă a formularului de concurs (datele personale,
înnegrirea completă a elipselor răspunsurilor considerate corecte, absența ștersăturilor și corecturilor,
corespondența dintre răspunsurile de pe formularul de concurs și răspunsurile trecute pe ciornă sau în caietul de
concurs) revine candidatului.
III.4.17. Candidații care renunță la concurs și anunță acest lucru după distribuirea caietelor cu întrebări nu pot
părăsi sala decât după 60 minute din momentul afișat pentru începerea concursului. După părăsirea sălii,
niciunui candidat nu-i mai este permisă revenirea pe perioada desfășurării probei, pentru niciun motiv, cu
excepția situației în care un candidat are necesități fiziologice, situație în care va fi însoțit de 2 supraveghetori și
se va accepta o lipsă din sală de maximum 10 minute. Timpul absenței din sală nu prelungește durata probei
pentru candidatul respectiv. La încheierea timpului de concurs, candidații vor preda șefului de sală, sub
semnătură, toate materialele de concurs.
III.4.18. Corectura electronică (prin scanare) se va efectua în prezența candidaților.
III.4.19. Răspunsurile corecte la întrebări se vor afișa pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, începând cu ora 16:00.
III.4.20. În zilele concursului de admitere (22.07.2022 și 24.07.2022), accesul în clădire al persoanelor
implicate în organizarea și desfășurarea concursului de admitere (membrii comisiei centrale, ai comisiilor de
specialiști, ai comisiilor pe facultăți, secretariat) se va face pe baza unui tabel de prezență, prin semnătură.

III. 5. Clasificarea candidaților
III.5.1. În cadrul fiecărui tip de admitere, clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea
opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita
locurilor finanțate de la bugetul de stat și/sau taxă aprobate pentru fiecare program de studii. Un candidat poate
figura admis la cel mult un program de studii universitare de licență în cadrul fiecărui tip de admitere.
III.5.2. De exemplu:
- Candidatul are media 10. El este este repartizat la prima sa opțiune.
- Candidatul are media 9 și la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu medii de admitere
mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opțiune.
- Candidatul are media 8 și la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidații cu medii mai mari
decât a lui. Dacă la a doua sa opțiune mai există locuri libere, el va fi repartizat la a doua sa opțiune.
- Există posibilitatea ca „locul tau” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, în baza
principiului „opțiunea bate media”. De exemplu, candidatul A are media de admitere 8.93 și opțiunea X pe locul
2 in fișa de optiuni, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și optiunea X pe locul 1 în fișa de optiuni,
candidatul B are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X (în cazul in care candidatul A nu a fost admis la
prima sa optiune), chiar dacă A are media mai mare decat B.
III.5.3. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu medie egală, departajarea acestora se va
face pe baza următoarelor criterii, după caz:
a. La admiterea tipul 1, admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 6 ani, cu
predare în limba română –360 credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară):
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1) punctajul la Biologie;
2) media la examenul de bacalaureat;
3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română.
b. La admiterea tipul 2, admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4-5 ani
(180-300 ECTS):
1) punctajul la Biologie;
2) media la examenul de bacalaureat;
3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română;
4) media notelor la Biologie în liceu.
III.5.4. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare aprobată de Senatul universitar și legislație.
III.5.5. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate:
 în data de 22 iulie 2022 pentru tipul admitere 2, pe pagina de web proprie, www.umft.ro, la secțiunea
Admitere, în funcție de momentul la care se finalizează introducerea notelor în sistemul informatic, cu
indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului
(numele și prenumele);
 în data de 24 iulie 2022, pentru tipul admitere 1, pe pagina de web proprie, www.umft.ro, la secțiunea
Admitere, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul
informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale
candidatului (numele și prenumele).
III.5.6. Listele conțin următoarele categorii de informații:
 Candidații admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă
este cazul, cu precizarea opțiunii și a mediei de admitere;
 Candidații admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este
cazul, cu precizarea opțiunii și a mediei de admitere;
 Candidații respinși în ordinea descrescătoare a mediei obținute.
III.5.7. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web
proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro și vor fi semnate de Rectorul universității/președintele Biroului
Central de coordonare, președintele comisiei centrale de admitere și președintele comisiei de admitere pe tipuri
de admitere.

III. 6. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
III.6.1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la registratura
Universității, camera 1, în data de 25 iulie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail:
decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină Dentară și
decanat.farma@umft.ro pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestațiile privind lucrarea proprie.
III.6.2. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va
analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse, începând
cu ora 14:00. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.
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. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
III.6.5. 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.
III.6.6. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului
de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

III.7. Confirmarea locului obținut și afișarea rezultatelor
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III.7.1. În datele de 25 iulie 2022 și 26 iulie 2022, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe
locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea
contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut
prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
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” .
III.7.3. Se pot confirma maximum două programe de studii (cel mult un program de studii/tip de admitere,
conform clasificării).
III.7.4. În data de 27 iulie 2022 va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după confirmarea locurilor.
III.7.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea opțiunilor exprimate și a mediilor
de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se comunică pe e-mail-ul candidatului și
în contul acestuia. Candidații vor avea obligația să confirme locul obținut, în termen de două zile lucrătoare,
prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de
admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
III.7.6. Rezultatele vor fi afișate la data de 1 septembrie 2022, după încheierea termenului de achitare a taxelor
de școlarizare.

III.

8. Admiterea unor categorii speciale de candidați

III.8.1. Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la una
dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeș” din Timișoara, beneficiază de
dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget. Opțiunea de
înscriere a candidaților care au obținut distincții, în condițiile prevăzute de prezentul articol, exclude
posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
III.8.2. Candidații romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii, ale Ordinului
Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în vederea
admiterii la studii în anul universitar 2022-2023 și ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a
candidaților romi pe locurile distincte la programul/programele de studii din cadrul celor două tipuri de
admitere exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul
de stat/cu taxă.
III.8.3. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile
legii, ale Ordinului Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de
licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2022-2023 și ale prezentului Regulament. Opțiunea de
înscriere a absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte la programul/programele de studii din
cadrul celor două tipuri de admitere exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la
concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile
distincte, la data înscrierii la concursul de admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista
liceelor din mediul rural, publicată la adresa https://www.edu.ro/studii-licenta.
III.8.4. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială beneficiază de un
număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii și ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a
candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de protecție socială la
programul/programele de studii din cadrul celor două tipuri de admitere exclude posibilitatea acestuia de a
candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. Pentru a se putea exercita
opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la concursul de admitere, vor prezenta dovada că
fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se încadrează în prevederile art.
62,. alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată.
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III.8.5. Absolvenții cu diploma de bacalaureat cu cerințe educaționale speciale/dizabilități au posibilitatea de a
opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de
înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenție, respectiv a actelor doveditoare (de ex.
Certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență educațională
(CJRAE/CMBRAE)/Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de Direcția generală de asistență
socială și protecția copilului), din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din această categorie,
documente care se vor viza de către Comisia medicală a universității. Opțiunea de înscriere a candidatului –
absolvent cu diploma de bacalaureat exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la
concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.

III.9. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere:
III.9.1. Taxa percepută de la candidați pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de lei/opțiune
(program de studii), 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 înscriere – nume, prenume, programul de studii” .
III.9.2. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere:
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.
III.9.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate
de candidați, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus.
III.9.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură opțiune la înscriere,
la oricare dintre programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere la UMF „Victor Babeș”
din Timișoara.
III.9.5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere pe facultăți.

III.10. Plata taxei de școlarizare
III.10.1. Candidații declarați admiși la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2022, vor achita
taxa de școlarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în perioada 27 iulie – 22 august
2022, 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”.
III.10.2. Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2022 vor achita taxa de școlarizare în cuantumul
prevăzut de Anexa nr. 2, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor finale. Taxa de
școlarizare se achită 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”
III.10.3. Dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului
facultății, prin e-mail/fax (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-220484; pentru
Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de Farmacie:
decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de
școlarizare. Neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin
concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.
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III.10.4. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt
considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.
III.10.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea opțiunilor și a mediilor, și se
comunică, prin e-mail, candidaților și în contul acestora. Taxa de școlarizare se achită în maximum 48 de ore
de la data comunicării redistribuirii 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”.

III.

11. Înmatricularea

III.11.1. În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la secretariat, în original,
următoarele documente:
(1).
Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat, care include și Opisul documentelor
depuse la dosar;
(2).
Diploma de bacalaureat, plus o copie;
(3).
Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, plus o copie;
(4).
Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original plus o
copie, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat
în sesiunea corespunzătoare anului școlar 2021-2022;
(5).
Atestatul de recunoaștere a studiilor 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;
(6).
Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă
obținută în altă țară;
(7).
Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de
instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență,
finalizate sau nefinalizate cu examen de licență;
(8).
Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de
stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului
universitar 2021-2022, care nu trebuie să depună această declarație. Sub sancțiunea prevăzută de Codul penal
pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat,
integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență;
(9).
Cartea de identitate/pașaportul și copie;
(10). Certificat de naștere, plus o copie. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului
de naștere, în limba română
(11). Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după
confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. Candidații străini vor
prezenta și o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română;
(12). Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se
înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată de
medicul de familie;
(13). Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale
Ministerului Educației din România;
(14). Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaților
romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare eliberată de o organizație
legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă;
(15). Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților
de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte
din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la
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concurs;
(16). Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților
cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de admitere, precum și
actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că,
la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se
încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată;
(17). Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la
buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la olimpiadele/concursurile internaţionale
recunoscute de Ministerul Educaţiei;
(18). 4 fotografii tip carte de identitate;
(19). Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studii;
(20). Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs:
copii după certificate de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți); adeverințe de la casa de
copii (în cazul celor aflați în această situație); adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau
didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe din care să rezulte calitatea de
personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a susținătorilor legali etc.;
(21). Dosar plic
(22). Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților
cu diploma de bacalaureat cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, adresată Comisiei centrale de admitere,
precum și actele doveditoare (de ex. Certificat de orientare școlară și profesională eliberat de Centrul Județean
de Resurse și Asistență educațională (CJRAE/CMBRAE)/Certificat de încadrare în grad de handicap eliberat
de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului), din care să rezulte că, la data înscrierii la
concurs, fac parte din această categorie.
III.11.2. Candidații admiși vor depune contractul de studii în original, în 2 exemplare, completat și semnat.
III.11.1. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
III.11.3. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de
studii la care au fost admiși.
III.11.4. Înmatricularea studenților cu taxă se va face numai după ce candidații au achitat taxa de școlarizare
în termenele prevăzute de prezentul regulament și au semnat contractele de studii.
III.11.5. Pentru candidații admiși care nu se înscriu în anul I în termen de maximum 30 de zile de la începutul
anului universitar, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți se consideră, din oficiu, că au
renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student.
III.11.6. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinței de recunoaștere a diplomei, în
original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce
la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
III.11.7. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent,
indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
III.11.8. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur
program de licență.
III.11.9. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licență optează pentru
programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de recunoaștere
a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a diplomei/adeverinței ciclului
de studii anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să o urmeze, respectând termenul
de depunere stabilit de aceasta din urmă.
III.11.10. (1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de
PRORECTORAT DIDACTIC
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256220479; Fax: +40256490626
Email: prorectoratdidactic@umft.ro
www.umft.ro
23

studii), pentru un program de studii universitare de licență complet, finalizat/nefinalizat prin examen de licență,
pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept
de reclasificare pe locurile bugetate.
(2) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii
universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF „Victor Babeș” din
Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
(3) Categoria de studenți menționată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai după
promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii echivalent cu numărul anilor urmați în prealabil, în
regim fără taxă, cu respectarea criteriilor și standardelor de performanță pentru reclasificarea anuală a
studenților, stabilită de conducerea Universității.
III.11.11. După înmatriculare, secretariatele facultăților generează și se afișează listele finale, cu candidații
declarați admiși și înmatriculați.

CAPITOLUL IV. METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ A CETĂȚENILOR ROMÂNI (RO), DIN UNIUNEA EUROPEANĂ (UE), DIN
SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN (SEE), DIN CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ (CH), LA
PROGRAMELE DE STUDII CU PREDARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ

IV.1. Dispoziții generale
IV.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 români, cetățenii din
Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European și din Comunitatea Elvețiană la programele de studii cu
predare într-o limbă străină, în condițiile prevăzute în continuare.
IV.1.2. Prezenta metodologie se adresează candidaților RO, UE, SEE, CH care doresc să studieze la programele
de studii în cu predare într-o limbă străină, pe locurile cu plata taxei de școlarizare în euro.
IV.1.3. Prezenta metodologie este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea examenului
de admitere al candidaților RO, UE, SEE, CH în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş”
din Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, la programele de studii cu predare într-o limbă străină,
pe locurile cu plata taxei în euro și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior.
IV.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.
IV.1.5. Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative
imperative.
IV.1.6. Prezenta metodologie poate suferi modificări ulterioare în funcție de evoluția pandemiei și de
reglementări ale Ministerului Educației, iar candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor
modificărilor care pot surveni și de a proceda în consecință.
IV.1.7. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris,
în format letric sau electronic.
IV.1.8. Pentru participarea la concursul de admitere la programele de studii cu predare într-o limbă străină sunt
eligibili următorii candidați:
a. cetăţeni din UE/SEE/CE, absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă validă, indiferent de anul
absolvirii liceului (conform art. 9 din Ordinul MENCS 6102/15.12.2016, cu modificări și completări ulterioare).
b. cetățenii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, cu diplomă
de bacalaureat sau echivalentă obținută într-o altă țară, sub rezerva obținerii echivalării diplomei de către
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CNRED (http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat cu condiția depunerii la dosar a unei declarații
notariale în care specifică următoarele:
 că sunt de acord să urmeze studii cu plata taxei în euro;
 că înțeleg și sunt de acord că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga durată a școlarității și
nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, susținut în condițiile prevăzute
pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în lei, examen în urma
căruia vor începe studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba română.
IV.1.9. Candidaţii menționați mai sus pot opta pentru maxim două programe de studiu cu predare în limbi
străine, în funcție de numărul de locuri.
IV.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.
IV.1.11. Programele de studii se regăsesc în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

1.
2.

FACULTATEA

MEDICINĂ
MEDICINĂ
DENTARĂ

PROGRAM DE
STUDIU / LIMBA
DE PREDARE

DURATA
STUDIILOR

TAXA DE
ȘCOLARIZARE/AN

Medicină
(Engleză)

6 ani

7500

Medicină (Franceză)

6 ani

7500

Medicină dentară
(Engleză)

6 ani

7500

(EURO)

IV.1.12. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul Universității, potrivit hotărârilor
Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar.
IV.1.13. În cazul în care se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 și rămân locuri
neocupate, Consiliul de Administrație al UMF „Victor Babeș” din Timișoara este abilitat să hotărască redistribuirea
și modalitatea de redistribuire a locurilor în funcție de solicitări și nivelul concurenței, cu aprobarea Senatului
universitar.
IV.1.14. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare/program de studiu, aprobată de Senatul universitar și
legislație.

IV.2. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere
 02 mai – 20 iulie 2022, ora 14:00 (ora României) – prima sesiune de admitere: înscrierea candidaților la
concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea documentelor de înscriere (dosarul de
înscriere), online, pe platforma de admitere, respectiv verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii
de către personalul universității. Comisia de admitere ia în considerare doar dosarele complete și validate.
Înscrierile din data de 20 iulie 2022 se finalizează la ora 14:00 (ora României);
 22 iulie 2022 respectiv, 25 iulie 2022 – susținerea on-line a testelor de limbă (engleză/franceză);
 26 iulie 2022 – afișarea, pe pagina de internet a universității, a listei cu candidații ale căror dosare au fost
validate și care pot participa la examenul de admitere;
 27 iulie 2022 – ora 10 a.m. (ora României) – examen test grilă (probă scrisă) – concurs de admitere;
 27 iulie 2022 – afișarea rezultatelor examenului de admitere pe pagina de internet a universității, la toate
programele de studii, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea notelor în
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sistemul informatic;
 28 iulie 2022 – depunerea contestațiilor către Comisia centrală de admitere de către candidații respinși, la
Registratura Universității sau pe adresa de e-mail relint@umft.ro. Comisia soluționează contestațiile;
 28 iulie 2022 – afișarea pe pagina de internet a universității a rezultatelor examenului de admitere, după
contestații;
 29 iulie – 01 august 2022 – prima etapă de confimări;
 02 august 2022 – afișarea, pe pagina de internet a universității, a listei cu candidații admiși și respinși care
și-au confirmat locul;
 01 – 02 septembrie 2022 – etapa a doua de confirmări;
 05 septembrie 2022 – afișarea listelor pe pagina de internet a universității, după a doua etapă de confirmări;
 06 – 08 septembrie 2022, ora 14:00 (ora României) – a doua sesiune de admitere: înscrierea candidaților la
concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea documentelor de înscriere (dosarul de
înscriere), online, pe platforma de admitere, respectiv verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii
de către personalul universității. Comisia de admitere ia în considerare doar dosarele complete și validate.
Înscrierile din data de 08 septembrie 2022 se finalizează la ora 14:00. A doua sesiune de admitere se
organizează pentru programele de studii unde sunt locuri disponibile conform calendarului stabilit, în condițiile
în care rămân locuri disponibile după a doua etapă de confirmări;
 12 septembrie 2022 – susținerea testelor de limbă (franceză/engleză) on-line;
 13 septembrie 2022 – afișarea, pe pagina de internet a universității, a listei cu candidații ale căror dosare au
fost validate și care pot participa la examenul de admitere;
 14 septembrie 2022 – ora 10 a.m. (ora României) – examen test grilă (probă scrisă) – concurs de
admitere;
 14 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor concursului de admitere pe pagina de internet a universității;
 15 septembrie 2022 – candidații respinși pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere, la
Registratura Universității sau pe adresa de e-mail relint@umft.ro. Comisia soluționează contestațiile;
 16 septembrie 2022 – rezultatele examenului de admitere, după contestații, vor fi afișate pe pagina de
internet a universității;
 17 – 18 septembrie 2022 – confirmarea locului pentru candidații din a doua sesiune de admitere;
 19 septembrie 2022 – afișarea, pe pagina de internet a universității, a listei cu candidații admiși și respinși
care și-au confirmat locul;
 28 noiembrie 2022 – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii.

IV.3. Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere
IV.3.1. În perioada 2 mai – 20 iulie 2022 (prima sesiune de admitere), respectiv, în perioada 06 – 08 septembrie
2022 (a doua sesiune de admitere), candidații vor completa online fișa de înscriere la concurs și vor încărca
documentele de înscriere (dosarul de înscriere) pe pagina de internet a universității, Secțiunea Admission –
Admission 2022 cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale/scanate și cele originale.
IV.3.2. La înscrierea la concursul de admitere, opţiunile candidaţilor 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 engleză și
Medicină în limba franceză.
IV.3.3. În fișa de înscriere online, candidatul este obligat să specifice cu exactitate cele două programe de studii
și limbile de predare pentru care a optat.
IV.3.4. Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea
documentelor de înscriere (dosarul de înscriere), online se finalizează la ora 14:00 (ora României) în data de 20
iulie 2022, respectiv, ora 14:00 (ora României), în data de 8 septembrie 2022. Personalul universității verifică
documentele încărcate online și validează înscrierea.
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Date de contact:
Prorectorat Relații Internaționale: e-mail: international@umft.ro
IV.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.
IV.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, astfel că în cadrul aceleiași
sesiuni de admitere, candidații cu dublă cetățenie (UE ȘI NON-UE) trebuie să opteze pentru una dintre acestea.
IV.3.7. Candidații sunt responsabili de informațiile cu privire la adresa de e-mail furnizată universității atunci
când se înscriu pe platforma online.
IV.3.8. Candidații trebuie 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, ex. yahoo, gmail, hotmail etc.). Universitatea nu își asumă răspunderea pentru
nerecepționarea mesajelor electronice.
IV.3.9. Candidații care au participat la examenul – concurs de admitere în prima sesiune (din iulie 2022)
organizată de U.M.F. ,,Victor Babeș”, dar nu și-au confirmat locul nici în a doua etapă de confirmări din
septembrie 2022, se pot înscrie la a doua sesiune de admitere organizată în aceleași condiții ca și prima (iulie
2022), dacă doresc să obțină un loc la unul dintre programele de studii disponibile, în limita locurilor
disponibile pentru a doua sesiune de admitere.
IV.3.10. Nu se iau în considerare dosarele de înscriere la concursul de admitere transmise universității prin alte
mijloace sau pe alte căi decât cele prevăzute în prezenta metodologie, conform calendarului stabilit.
IV.3.11. Universitatea nu are niciun fel de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care intermediază
înscrierea la studii a candidaților. Candidaţii care îşi trimit 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.

IV.4. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere
IV.4.1. Dosarul de înscriere și încărcarea online a acestuia în platformă 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. Declarația privind protecția datelor personale – Anexa 1;
b. Fișă de înscriere online – completată. Candidatul este obligat să precizeze cu exactitate cele două
programe de studii și limbile de predare pentru care a optat;
c. Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/echivalente de către CNRED – Anexa 2;
d. Diploma de bacalaureat/diploma echivalentă – în copie legalizată/supralegalizată (Apostila de la Haga,
Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă și în
traducere autorizată (dacă este cazul) în limba română, engleză sau franceză;
e. Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă - în copie legalizată/supralegalizată (Apostila de la Haga,
Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă și în
traducere autorizată (dacă este cazul) în limba română, engleză sau franceză;
f. Adeverința de absolvire (document oficial valabil doar pentru absolvenții de liceu promoția 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 - în copie legalizată/supralegalizată (Apostila de la Haga, Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada
României) în limba oficială/originară în care a fost emisă și în traducere autorizată (dacă este cazul) în limba
română, engleză sau franceză;
g. Foile matricole aferente anilor de liceu – în copii legalizate/supralegalizate (Apostila de la Haga,
Ministerul Afacerilor Externe, Ambasada României) în limba oficială/originară în care au fost emise și în
traducere autorizată (dacă este cazul) în limba română, engleză sau franceză;
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h. Certificatul de naştere/echivalent – copie legalizată în limba oficială/originară în care a fost emis și
traducere (dacă este cazul) autorizată 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 (dacă este cazul) autorizată în limba română, engleză, franceză;
j. Cartea de identitate sau paşaport – copie;
k. Certificat medical după modelul aprobat de universitate – Anexa 3, în limba română, engleză sau
franceză;
l. Certificatul internațional de competență lingvistică – copie;
m. Dovada achitării taxei pentru testul de competență lingvistică (de limbă) de 50 de euro (dacă se aplică);
n. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de studii în limba
engleză/franceză, cu plata taxei în valută, din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim
financiar cu plata taxei în valută și că au luat la cunoștință că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe
întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere,
susținut în condițiile prevăzute pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau
cu taxă în lei, examen în urma căruia vor începe studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba
română;
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);
p. Pentru cetăţenii din Italia ale căror certificate de naștere nu includ numele complet al părinților, dosarul de
înscriere va conţine şi un document oficial din care să reiasă numele complet al părinţilor (copie legalizată și
traducere autorizată în limba română/engleză/franceză);
q. Declarația notarială/document oficial care demonstrează 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 în cazul în care numele complet al candidatului nu este scris identic în toate documentele
transmise.
IV.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.
IV.4.3. Pentru informații privind cerințele minimale de acces în învățământul superior din România și lista
diplomelor de studii liceale recunoscute de Ministerul Educației, se poate consulta Anexa 8.
IV.4.4. În vederea recunoașterii și echivalării diplomei, Ministerul Educației (CNRED) poate solicita
documente suplimentare, explicative, pe lângă cele mai sus-menționate:
https://www.cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies , https://www.cnred.edu.ro/fr/etudes-preuniversitaires.
IV.4.4. În cazul documentelor de studii emise de unități de învățământ care funcționează pe sistemul britanic,
nu se acceptă rezultatele predictive. Universitatea acceptă doar documentele de studii care conțin notele finale
obținute la examenul de bacalaureat/echivalent (GCE).
IV.4.5. În cazul documentelor emise în Israel, universitatea acceptă doar diploma Bagrut.
IV.4.6. 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.

IV.5. Competența lingvistică – Testul de limbă
IV.5.1. Candidați 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 și care dovedesc, cu documente școlare (studii universitare, studii secundare, liceu), că au
urmat cursurile în acea limbă;
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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;
 candidaţii posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim B2, conform
tabelului de mai jos:
Limba de studiu
Engleză

Franceză

Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2)
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
DELF
DALF
TCF

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.
IV.5.2. Candidați care trebuie să suțină testul de limbă:
 candidați care nu intră sub incidența niciunei prevderi specificate în subcap. IV.5, punctul 1., din
prezenta metodologie;
IV.5.3. Testul de limbă online va fi organizat sub forma unei grile, conform calendarului de admitere, de către
Disciplina de Limbi Moderne din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara și
notat cu ”admis” sau ”respins”.
IV.5.4. Promovarea testului de limbă este o condiție obligatorie și eliminatorie pentru înscrierea la concursul de
admitere.

IV.6. Desfășurarea concursului de admitere
IV.6.1. Admiterea la studii este condiţionată de promovarea unui examen – concurs de admitere, organizat
conform calendarului.
IV.6.2. Examenul de admitere constă într-o probă scrisă sub forma unui test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde 50 de întrebări din biologie dintr-un total de 500 de întrebări cu caracter orientativ (care,
împreună cu bibliografia, vor fi afișate pe site-ul universităţii), dar poate conține și întrebări la prima vedere.
IV.6.3. Punctajul acordat din oficiu (pentru prezență) este echivalent cu nota 3.
PRORECTORAT DIDACTIC
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256220479; Fax: +40256490626
Email: prorectoratdidactic@umft.ro
www.umft.ro
29

IV.6.4. Cele 50 de întrebări de Biologie notate cu un punct/întrebare rezolvată complet (punctaj maxim 50
puncte) corespund notei 7.
IV.6.5. Nota aferentă testului grilă se calculează înmulțind nota 7.00 cu raportul dintre punctajul realizat de
candidat și punctajul maxim (50 de puncte) la care se adaugă nota 3.00 acordată pentru prezență.
IV.6.6. Nota test grilă = 3+7x(punctaj grilă)/50.
Exemplu: 50 puncte = nota 7.00
Candidatul realizează 40 de puncte la testul grilă.
50..............7
40...............x (nota test grilă)
Nota test grilă = 40x7
50
Nota test grilă =5.60 + 3.00 (nota acordată pentru prezență) = 8.60
IV.6.7. Formula de calcul a mediei finale a concursului de admitere este:
Notă test grilă + medie bacalaureat/echivalent
2
IV.6.8. Media finala de admitere este media aritmetică dintre nota aferentă testului grilă și media la
bacalaureat.
Exemplu: 8.60 (nota test grilă) + 8.30 (media bacalaureta/echivalent) = 16.9/2= 8.45 (media finală de
admitere).
 La calcularea mediei de bacalaureat se va face echivalarea notei obținute în țara de origine cu
sistemul de notare din învățământul românesc.
Exemple:
1. O medie de 3,3 obținută la examenul de bacalaureat în Germania corespunde unui punctaj de 82 –
85, ceea ce la rândul său corespunde notei 6,93 în sistemul de notare românesc (s-a luat în calcul pragul
superior de punctare).
2. O medie de 13,80 obținută la examenul de bacalaureat în Franța (sau la orice liceu în care se
studiază după sistem francez) corespunde notei 6,90 în sistemul românesc.
3. O medie de 87 obținută la examenul de bacalaureat în Italia corespunde notei 8,70 în sistemul
românesc.
 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!
 În cazul diplomei de bacalaureat emise în Maroc, se va lua în calcul media obținută la examenul
național.
IV.6.9. Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.
IV.6.10. Media finală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5.00
(cinci).
IV.6.11. Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate.
IV.6.12. Subiectele probelor de examen se stabilesc pe baza întrebărilor de tip grilă cu răspunsuri multiple și
a bibliografiei afişate pe site-ul universității, dar și pe baza unor întrebări la prima vedere.
IV.6.13. Proba de examen se desfăşoară în scris. Întrebările au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1
punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile
corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al
întrebării, în cazul întrebărilor cu un 1 răspuns corect (punctaj 0).
IV.6.14. Sistemul de notare le va fi explicat candidaților înainte de examen.
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IV.6.15. Accesul candidaţilor în sala de examen se face între orele 8.30 și 9.30 pe baza cărţii de
identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate). Fără aceste documente,
candidații nu sunt primiţi în sala de examen.
IV.6.16. Începând cu ora 9.30 se interzice intrarea candidaţilor în săli.
IV.6.17. Candidaţii vor avea acces doar în sala în care au fost repartizaţi.
IV.6.18. După intrarea în sală, candidaţii vor preda materialele care nu trebuie să rămână asupra lor în timpul
examenului: cărţi, caiete, publicații de orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice,
calculatoare, laptopuri, tablete, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de fotografiat, genţi. Ei le vor
recupera după încheierea probei.
IV.6.19. Orice tip de comunicare verbală, non-verbală între candidații din sală, precum și orice fel de
tentativa de fraudă a concursului de admitere conduce automat la excluderea din sală a candidaților respectivi
și la pierderea definitivă a examenului.
IV.6.20. Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea în posesie în timpul examenului a
oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii, comportament care îi deranjează pe ceilalţi
candidaţi) se sancționează cu eliminarea din examen.
IV.6.21. Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive
sunt rugaţi să le scoată pe parcursul examenului, pentru a se evita suspiciunea de comunicare radio.
IV.6.22. Candidaţilor le este permis să aibă la ei o sticluţă cu băutură (apă, băutură răcoritoare, ceai sau
cafea), respectiv alimente (ciocolată, biscuiți, sandwichuri), în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi
numai pentru uz personal.
IV.6.23. Candidații vor avea la ei un pix sau stilou, de culoare negru sau albastru, pentru completarea datelor
personale pe formularul de examen.
IV.6.24. Începând cu ora 10.00, candidaţilor li se împart caietele cu întrebări.
IV.6.25. Completarea formularului de examen în mod valabil de către candidat se face prin înnegrirea
completă a elipselor corespunzătoare răspunsurilor considerate corecte, cu carioca primită, fără a fi depășite
marginile; elipsele corespunzătoare răspunsurilor considerate greşite vor fi lăsate albe.
IV.6.26. Nu se admit ştersături sau corecturi în formularul de examen, deoarece acestea pot induce în eroare
sistemul computerizat de evaluare. Modificările, ștersăturile sau elipsele parțial colorate duc la anularea
punctajului întrebării în cauză, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate candidatului. În caz de
completare greșită, se poate cere o singură dată un alt formular de examen.
IV.6.27. Completarea noului formular de examen nu prelungeşte timpul examenului pentru candidatul
respectiv.
IV.6.28. Întreaga responsabilitate privind completarea corectă a formularului de examen (datele personale,
înnegrirea completă a elipselor răspunsurilor considerate corecte, absenţa ştersăturilor şi corecturilor,
corespondenţa dintre răspunsurile de pe formularul de examen şi răspunsurile trecute pe ciornă sau în caietul
de examen) revine candidatului.
IV.6.29. Candidaţii care renunţă la examen şi anunţă acest lucru după distribuirea caietelor cu întrebări nu
pot părăsi sala decât după 60 minute din momentul afişat pentru începerea examenului. După părăsirea sălii,
niciunui candidat nu-i mai este permisă revenirea pe perioada desfăşurării probei, pentru niciun motiv, cu
excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, situaţie în care va fi însoţit de 2 supraveghetori
şi se va accepta o lipsă din sală de maxim 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei
pentru candidatul respectiv.
IV.6.30. La încheierea timpului de examen, candidaţii vor preda şefului de sală, sub semnătură, toate
materialele de examen.
IV.6.31. Corectura electronică (prin scanare) se va efectua în prezența candidaţilor.

IV.7. Rezultatele concursului de admitere și clasificarea candidaților
IV.7.1. Răspunsurile corecte la întrebări se vor afişa pe site-ul universităţii de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, în ziua examenului, după finalizarea corecturii.
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IV.7.2. Listele/Rezultatele afișate pe site-ul universității, cu indicarea numărului fișei de înscriere online
validate de comisia de admitere, număr care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și
prenumele), în conformitate cu prevederile Ministerului Educației privind protecția datelor personale și
anonimizarea candidaților, în ordinea alfabetică a candidaților (raportată la numărul fișei de înscriere online
validată, în cazul punctajelor egale), se generează cu respectarea următoarelor criterii:
a) Ordinea opțiunilor exprimate în fișa online a candidatului, respectând criteriul ,,opțiunea bate media”;
b) Ordinea descrescătoare a mediilor finale de admitere obținute de candidați conform cerințelor universității
(aplicarea formulei stabilite, aplicarea criteriilor de departajare în cazul candidaților cu note finale de admitere
egale, după contestații, după confirmări).
IV.7.3. Clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în
ordinea descrescătoare a mediei finale de admitere, în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare program
de studiu în parte. Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii universitare de licență.
IV.7.4. Admiterea candidaţilor la toate programele de studii de licenţă cu predare într-o limbă străină, pe
locurile scoase la concurs pentru cetățenii români/UE/SEE/CH, se face pe baza principiului general „opţiunea
bate media”.
De exemplu:
- Candidatul are media 10. El este este repartizat la prima sa opțiune.
- Candidatul are media 9 și la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu medii de admitere
mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opțiune.
- Candidatul are media 8 și la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidați cu medii mai mari
decât a lui. Dacă la a doua sa opțiune mai există locuri libere, el va fi repartizat la a doua sa opțiune. Există
posibilitatea ca „locul 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 optiunea X pe locul 2 în fișa de
opțiuni, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și optiunea 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 decat B.
IV.7.5. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulţi candidaţi cu medie egală, departajarea acestora se va
face pe baza următoarelor criterii, după caz:
o media aritmetică a notelor obţinute la biologie pe parcursul anilor de liceu;
o media aritmetică a notelor obţinute la chimie pe parcursul anilor de liceu;
o media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale.
IV.7.6. 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!

IV.8. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
IV.8.1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune la Registratura
Universității, Camera 1 sau pe adresa de e-mail relint@umft.ro, în data de 28 iulie 2022, până la ora 13 (ora
României), respectiv, în data de 15 septembrie 2022, până la ora 13 (ora României). Nu se admit decât
contestațiile privind lucrarea proprie și depuse în termenele stabilite de universitate.
IV.8.2. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va
analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse, începând
cu ora 14:00.
IV.8.3. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe pagina de internet a universității în
data de 28 iulie 2022, pentru prima sesiune de admitere, respectiv, în data de 16 septembrie 2022, pentru a
doua sesiune de admitere.
IV.8.4. Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării
lucrării la proba contestată.
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IV.8.5. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
IV.8.6. 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.
IV.8.7. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului
de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

IV.9. Confirmarea locului
IV.9.1. În perioada 29 iulie – 01 august 2022, candidații declarați admiși în urma concursului de admitere
organizat de UMF „Victor Babeș” în iulie 2022 au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de
confirmare de 300 de euro/opțiune confirmată și încărcarea dovezii de plată pe platforma de admitere, sub
sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
IV.9.2. În perioada 17 – 18 septembrie 2022, candidații declarați admiși în urma concursului de admitere
organizat de UMF „Victor Babeș” în septembrie 2022 au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de
confirmare de 300 de euro/opțiune confirmată și încărcarea dovezii de plată pe platforma de admitere, sub
sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
IV.9.3. În perioada 29 iulie – 01 august 2022, respectiv, în perioada 01 – 02 Septembrie 2022 corespunzătoare
celei de-a doua etape de confirmare a locului, candidații respinși pot confirma locul, în aceleași condiții, prin
achitarea taxei de confirmare de 300 de euro/opțiune confirmată (600 euro două opțiuni confirmate)
nereturnabilă și 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.
IV.9.4. În perioada 17 – 18 Septembrie 2022, candidații respinși după a doua sesiune de admitere pot confirma
locul, în aceleași condiții, prin achitarea taxei de confirmare de 300 de euro/opțiune confirmată, taxă
nereturnabilă 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.
IV.9.5. Candidații care au achitat taxa de confirmare în prima etapă de confirmări, au prioritate față de
candidații care au achitat taxa de confirmare în a doua etapă de confirmării, chiar dacă au medie mai mică,
respectându-se ordinea cronologică!
IV.9.6. Achitarea taxei de confirmare nu reprezintă o garanție pentru admiterea candidaților, aceasta depinzând
de numărul de locuri disponibile și aprobate de universitate/programe de studii.
IV.9.7. Candidații pot achita taxa de confirmare pentru maxim două programe de studii, aceleași pentru care
au optat în fișa de înscriere online.
IV.9.8. 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.
IV.9.9. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați care au achitat taxa de confirmare, în ordinea
opțiunilor exprimate și a mediilor de admitere, automat, prin aplicația informatică de admitere, fapt care se
comunică pe e-mail-ul candidatului și în contul acestuia.

IV.10. Prevederi privind taxele de înscriere, de școlarizare și de înmatriculare
IV.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 (termen limită - 28.11.2022).
o Taxa de înmatriculare = 100 lei, se achită la casieria universității, la înscrierea finală la studii.
IV.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.
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Banca beneficiar: BANCA TRANSILVANIA.
Adresa băncii beneficiarului: Timișoara, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania.
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 (Cont Euro)
SWIFT: BTRLRO22
IV.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.
IV.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).
IV.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.
IV.10.6. Informațiile necesare referitoare la taxa de școlarizare pot fi obținute exclusiv de la Serviciul Financiar
– Contabil al universității, contab@umft.ro .
IV.10.7. Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar.
IV.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.
IV.10.9. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare până la termenul stabilit își pierd automat locul
obținut prin concurs deoarece se consideră că au renunțat, prin neprezentare, la acest loc.
IV.10.10. Taxa de școlarizare se achită înainte de înscrierea la studii.

IV.11. Procedura de înscriere a candidaților admiși la studii universitare de licență
IV.11.1. Candidații care au fost declarați admiși în urma promovării unuia dintre concursurile de admitere
organizate de U.M.F ,,Victor Babeș” din Timișoara și care au obținut Atestatul/Adeverința de echivalare emis/ă
de către CNRED (Ministerul Educației), se pot înscrie la studii universitare de licență.
IV.11.2. Universitatea gestionează transmiterea dosarelor către CNRED:
https://www.cnred.edu.ro/en/preuniversity-studies , https://www.cnred.edu.ro/fr/etudes-preuniversitaires).
IV.11.3. Documentul eliberat de către CNRED privind echivalarea și recunoașterea actelor de studii este
obligatoriu pentru înscrierea candidaților declarați admiși în urma promovării concursurilor de admitere.
IV.11.4. În vederea înscrierii, candidații admiși au obligația să depună, până la data limită de 28.11.2022, la
secretariatul Prorectoratului Relații Internaționale, în format letric, organizate într-un dosar plic de carton,
următoarele documente:
(1). Declarația privind protecția datelor personale – Anexa 1;
(2). Diploma de bacalaureat/echivalentă – în original, în 2 copii legalizate, supralegalizate în limba originară
în care a fost emisă, în 2 traduceri autorizate în limba română;
(3). Adeverința de absolvire (documentul oficial valabil, doar pentru absolvenții de liceu promoția 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 - în copie legalizată/supralegalizată (Apostila de la Haga, Ministerul Afacerilor Externe,
Ambasada României) în limba oficială/originară în care a fost emisă și în traducere autorizată (dacă este cazul)
în limba română, engleză sau franceză;
(4). Declarația notarială – doar pentru candidații care depun documentul specificat în subcapitolul IV.11.4
punctul (3) – prin care se obligă să depună la universitate diploma de bacalaureat în original, în 2 copii
legalizate, supralegalizate, în 2 traduceri autorizate în limba română imediat după obținerea acesteia de la liceul
emitent. Termenul limită se stabilește în funcție de țara emitentă.
(5). Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă – în original, în 2 copii legalizate, supralegalizate în limba
originară în care a fost emisă, în 2 traduceri autorizate în limba română;
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(6). Foile matricole aferente anilor de liceu – în copie legalizată, supralegalizată (a fiecărei foi matrciole) și
în traducere legalizată în limba română (a fiecărei foi matricole);
(7). Certificatul de naștere/echivalent – în copie legalizată și în traducere autorizată în limba română;
(8). Cartea de identitate/pașaportul – în copie;
(9). Certificatul de căsătorie (dacă se aplică) – în copie legalizată și în traducere autorizată în limba română;
(10). Certificatul medical în engleză/franceză/română conform modelului Anexa 3;
(11). 4 poze tip pașaport;
(12). Dovada achitării taxei de școlarizare 7500 de Euro;
(13). Certificatul internațional de competență lingvistică – copie;
(14). Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de studii în
limba engleză/franceză, cu plata taxei în euro, din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim
financiar cu plata taxei în euro și că au luat la cunoștință că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga
durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, susținut în
condițiile prevăzute pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în
lei, examen în urma căruia vor începe studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba română.
(15). Declarația notarială/document oficial care demonstrează 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 numele complet nu este scris identic în toate documentele transmise.
IV.11.5. Documentele depuse de candidații RO/UE/SEE/CH admişi la programele de studii cu predare în limba
engleză sau franceză vor fi analizate de Prorectoratul Relaţii Internaţionale al universităţii, care va întocmi
Decizia de primire la studii, aprobată și semnată de rectorul universităţii.
IV.11.6. Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), cetăţenii
RO/UE/SEE/CH admiși vor prezenta la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit pentru înscrierea
studenţilor și în funcție de deciziile de organizare ale fiecărui secretariat, din cadrul fiecărui program de studiu,
în timpul programului cu publicul : luni-vineri, între orele 12.00-15.00, Decizia de primire la studii, în copie,
însoţită de copii ale următoarelor documente:
 adeverința privind studiile efectuate în străinătate – documentul emis de CNRED;
 certificatul de competenţă lingvistică pentru limba engleză sau franceză;
 acte oficiale doveditoare din care să rezulte exceptarea de la susținerea testului de limbă, unde este cazul;
 copia actului de identitate (carte de identitate/pașaport);
 dovada achitării taxei de școlarizare;
 dovada achitării taxei de înmatriculare.
IV.11.7. Decizia de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare şi
înmatricularea definitivă a studenţilor, ulterior transmiterii de către Prorectoratul Relaţii Internaţionale a
dosarelor complete ale cetăţenilor RO/UE/SEE/CH admiși, secretariatelor facultăţilor.
IV.11.8. Pentru candidații admiși care nu se înscriu în anul 1 până la data limită stabilită (28.11.2022) se
consideră, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student.

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
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ECONOMIC EUROPEAN ŞI COMUNITATEA ELVEŢIANĂ) LA PROGRAME DE STUDII CU
PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ENGLEZĂ/FRANCEZĂ

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 Metodologieicadru 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 (nonue) 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.
V.1.11. Programele de studii se regăsesc în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.

FACULTATEA

PROGRAM DE
STUDIU / LIMBA
DE PREDARE

DURATA
STUDIILOR
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TAXA DE
ȘCOLARIZARE/AN
(EURO)

1.

2.

3.

Medicină (Română)

6 ani

7500

Medicină
(Engleză)

6 ani

7500

Medicină
(Franceză)

6 ani

7500

Medicină dentară
(Română)

6 ani

7500

Medicină dentară
(Engleză)

6 ani

7500

Farmacie (Română)

5 ani

7500

Farmacie
(Franceză)

5 ani

7500

MEDICINĂ

MEDICINĂ
DENTARĂ

FARMACIE

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 email 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
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
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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
mijloace sau pe alte căi decât cele prevăzute în prezenta metodologie, conform calendarului stabilit.

V. 4. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere
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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
se acceptă rezultatele predictive. Universitatea acceptă doar documentele de studii care conțin notele finale
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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%
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Punctaj final candidat = 16% + 54.75% + 16.25 % = 87%
 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.
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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.
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
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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).
 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

Franceză

Certificate TOEFL:
- TOEFL iBT
- TOEIC
Trinity College London certificates:
- ISE II - minimum pass in all skills
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.”
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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
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.
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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
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
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oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student.

CAPITOLUL VI. METODOLOGIA PRIVIND ADMITEREA ȘI ÎNSCRIEREA CETĂȚENILOR
ROMÂNI DE PRETUTINDENI LA PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ ÎN
LIMBA ROMÂNĂ

VI.1. Dispoziții generale
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VI.1.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, ale Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr.
C/129/07.06.2017) privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata
taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Senatul universitar aprobă
prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licenţă a românilor de pretutindeni.
VI.1.2. În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să
funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:
a. locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților
de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform
prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii
299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr.
16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;
b. locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților
de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform
prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii
299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr.
16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României.
VI.1.3. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a. Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și
cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României,
indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români,
fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi,
megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji),
precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus;
b. Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni
români cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.

VI.2. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere
VI.2.1. Admiterea la studii universitare de licență a cetățenilor români de pretutindeni se organizează în
sesiunea iulie 2022, după următorul calendar:
 02 mai - 15 iulie 2022. Înscrierile din data de 15 iulie 2022 se finalizează la ora 14.00;
o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de
către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
 19 iulie 2022 – clasificarea candidaților pe baza punctajului obținut la concursul de admitere, în urma
aplicării formulei de calcul aprobate de universitate;
 19 iulie 2022 – afișarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere pe pagina de internet a
universității, www.umft.ro, secțiunea Internațional, Admitere Internațional 2022, în funcție de momentul la
care se finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de
înscriere on-line, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 20 iulie 2022 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere la adresa de email relint@umft.ro;
 21 iulie 2022 – soluționarea contestațiilor și afișarea listei pe pagina de internet a universității,
PRORECTORAT DIDACTIC
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256220479; Fax: +40256490626
Email: prorectoratdidactic@umft.ro
www.umft.ro
47

www.umft.ro, secțiunea Internațional, Admitere Internațional 2022;
 22 - 24 iulie 2022 – prima etapă de confirmări; confirmarea locului prin transmiterea Anexei 7 pe
adresa de e-mail admission@umft.ro;
 31 august 2022 – afișarea listei cu numărul de locuri rămase neocupate, ca urmare a renunțării la locul
obținut de către unii candidați;
 01 – 03 septembrie 2022 – a doua etapă de confirmări; confirmarea locului prin transmiterea Anexei 7,
pe adresa de e-mail admission@umft.ro.
 05 septembrie 2022 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, după încheierea celor
două etape de confirmare, cu indicarea numărului fișei de înscriere on-line, care va înlocui datele de
identificare ale candidatului (numele și prenumele).
VI.2.2. Data limită de înscriere pentru candidații admiși este 28 octombrie 2022.

VI.3. Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere
VI.3.1. În perioadele prevăzute în calendarul de desfășurare a admiterii, candidații vor completa on-line fișa de
înscriere la concurs și vor încărca documentele de înscriere (dosarul de înscriere) în platforma de admitere de
pe site-ul universității www.umft.ro, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, în acest scop.
VI.3.2. Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea
documentelor de înscriere (dosarul de înscriere), on-line, respectiv verificarea conținutului dosarului și validarea
înscrierii de către personalul universității, se va desfășura în perioadele prevăzute în calendarul de desfășurare a
admiterii.
Date de contact:
 Prorectorat Relații Internaționale: e-mail international@umft.ro.
VI.3.3. 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.
VI.3.4. Candidații trebuie 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, ex. Yahoo, gmail, hotmail etc.). Universitatea nu își asumă răspunderea pentru
nerecepționarea mesajelor electronice.
VI.3.5. 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.
VI.3.6. La înscriere, candidații pot să opteze pentru maxim două programe de studii universitare de licență, cu
precizarea opțiunii, sau opțiunilor în ordinea preferințelor (după caz). Opțiunea/opțiunile candidaților determină
clasificarea acestora.
VI.3.7. În cazul în care un candidat își depune dosarul la mai multe universități din România, acest lucru poate
duce la emiterea cu întârziere a aprobării de școlarizare la studii, existând riscul ca respectivul candidat să nu se
încadreze în termenele legale de înscriere din cadrul universității noastre.
VI.3.8. Universitatea nu are niciun fel de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care intermediază
înscrierea la studii a candidaților, aceștia neavând niciun fel de avantaj față de candidații care aplică pe cont
propriu.

VI.4. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
VI.4.1. Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidați, cu asumarea responsabilității de
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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. Declarație privind protecția datelor personale – Anexa 1;
b. Cerere de înscriere la concursul de admitere – Anexa 5;
c. Diploma de bacalaureat 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;
d. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – 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. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care
aceasta nu a fost eliberată, în cazul candidaților care au promovat examenul de bacalaureat 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;
f. Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată;
g. Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
h. Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
i. Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
j. Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului
român (bursă sau scutire de taxe școlare) pentru nivelul de studii solicitat;
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 6 (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 conform Anexei 3.
VI.4.2. 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.
VI.4.3. Candidații sunt obligați să se asigure că nu există discrepanțe în modul în care este ortografiat numele
lor în documentele depuse. În caz contrar, este obligatorie depunerea unei declarații notariale de conformitate a
numelui existent în documentele trimise.
VI.4.4. Românii de pretutindeni absolvenți de an pregătitor se supun tuturor prevederilor prezentei
metodologii.

VI.5. Desfășurarea concursului de admitere
VI.5.1. Admiterea candidaţilor la toate programele de studii de licenţă, pe locurile scoase la concurs pentru
cetățenii români de pretutindeni, se face pe baza principiului general „opţiunea bate media”.
VI.5.2. Admiterea cetățenilor români de pretutindeni se va desfășura sub forma unui concurs de admitere, pe
baza punctajului obținut în urma aplicării următoarei formule de calcul stabilite de universitate:
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c. 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.
d. ∑Biologie = Media aritmetică a tuturor notelor de la biologie/echivalent obținute în liceu împărțită la
numărul anilor în care materia a fost studiată, înmulțită cu 0,6.
e. ∑Chimie = Media tuturor notelor de la chimie/echivalent 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
f. Punctajul final de admitere este minimum 5.00 (cinci).
 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!

VI.6. Rezultatele concursului de admitere și clasificarea candidaților
VI.6.1. Clasificarea candidaților se va face în funcție de ordinea opțiunilor exprimate în fișa de înscriere, în
ordinea descrescătoare a punctajului de admitere, în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.
Un candidat poate figura admis la cel mult un program de studii universitare de licență.
VI.6.2. De exemplu:
- Candidatul are punctajul 10. El este este repartizat la prima sa opțiune.
- Candidatul are punctajul 9 și la prima sa opțiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 candidați cu punctaje de
admitere mai mari decat punctajul lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa optiune.
- Candidatul are punctajul 8 și la prima sa opțiune s-au ocupat toate locurile de către candidați cu punctaje mai
mari decât al 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 punctaj mai mic decât al tău, în baza
principiului „opțiunea bate media”. De exemplu, candidatul A are punctajul de admitere 8.93 și opțiunea X pe
locul 2 în fișa de optiuni, iar candidatul B are punctajul 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 punctajul mai mare decat B.
VI.6.3. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu punctaj egal, departajarea acestora se va
face pe baza următoarelor criterii, după caz:
a. Nota obținută la biologie la examenul de bacalaureat;
b. Nota obținută la chimie la examenul de bacalaureat;
c. Media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale;
d. Media aritmetică la limba română din timpul anilor de liceu sau nota obținută la testul de limbă română
/ examenul de absolvire a anului pregătitor.
VI.6.4. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 19 iulie 2022 pe pagina de
internet a universității, www.umft.ro, la secțiunea Internațional, în funcție de momentul la care se finalizează
introducerea punctajelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va
înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).
VI.6.5. Listele conțin următoarele categorii de informații:
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 Candidații admiși în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul, cu precizarea opțiunii și a
punctajului de admitere;
 Candidații respinși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.
VI.6.6. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina de internet
a universității, www.umft.ro și vor fi semnate de rectorul universității/președintele Biroului Central de
coordonare, președintele comisiei centrale de admitere și președintele comisiei de admitere.
VI.6.7. Admiterea candidaților este condiționată de:
a. clasificarea candidaților în urma concursului de admitere, pe baza opțiunilor exprimate în fișa de
înscriere, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut;
b. obținerea aprobării de școlarizare la studii, emisă de Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri
Europene, din cadrul Ministerului Educației, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
c. prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română / a certificatului care atestă
cunoașterea limbii române / a adeverinței că au studiat cel puțin 4 ani în limba română;
d. obținerea vizei de studii / prezentarea permisului de ședere – unde este cazul.

VI.7. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
VI.7.1. Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune în data de 20
iulie pe e-mail la adresa de e-mail: relint@umft.ro. Nu se admit decât contestațiile privind propriul punctaj.
VI.7.2. Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va
analiza și soluționa contestațiile în data de 21 iulie 2022. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată
prin afișare pe site.
VI.7.3. Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma reevaluării
dosarului.
VI.7.4. Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Metodologiei de admitere.
VI.7.5. 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.
VI.7.6. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul concursului
de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

VI.8. Confirmarea locului și afișarea rezultatelor
VI.8.1. În datele de 22, 23 și 24 iulie 2022 (prima etapă de confirmări), respectiv 01, 02 și 03 septembrie 2022
(a doua etapă de confirmări), candidații declarați admiși au obligația confirmării locului pe adresa de e-mail
admission@umft.ro, prin atașarea copiei scanate a formularului de confirmare a locului (Anexa 7), sub
sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
VI.8.2. Se poate confirma locul la maxim două programe de studii.
VI.8.3. Rezultatele finale vor fi afișate la data de 05 septembrie 2022.

VI.9. Procedura de înscriere a candidaților admiși la studii universitare de licență
VI.9.1. În vederea înscrierii, candidații admiși au obligația să depună la secretariatul Prorectoratului Relații
Internaționale, în original, următoarele documente:
(1). Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat;
(2). Declarație privind protecția datelor personale – Anexa 1;
(3). Cerere de înscriere la concursul de amitere – Anexa nr. 5;
(4). Diploma de bacalaureat sau echivalentă – copie legalizată în limba oficială a țării unde a fost emisă
diploma și traducere autorizată în limba română;
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(5). 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;
(6). Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care
aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea
corespunzătoare anului școlar 2021-2022;
(7). Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea anului universitar – copie legalizată;
(8). Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
(9). Certificat de naștere – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
(10).Certificat de căsătorie, dacă este cazul – copie legalizată și traducere autorizată în limba română;
(11). Declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanțare de la bugetul statului
român (bursă sau scutire de taxe școlare) pentru nivelul de studii solicitat;
(12).Declarație notarială conform căreia candidatul nu are rezidența / domiciliul stabil pe teritoriul
României;
(13). Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale
române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 6 (cu excepția candidaților din Moldova și a celor care
posedă cetățenie română și domiciliul în străinătate);
(14). 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;
(15). Adeverință medicală conform Anexei 3;
(16). 4 fotografii tip carte de identitate;
(17). Dosar plic.
VI.9.2. Pentru candidații admiși care nu se înscriu în anul I până la data de 28 octombrie 2022, conform
calendarului stabilit, se consideră, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student.
VI.9.3. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinței de recunoaștere a diplomei, în
original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezenta Metodologie, duce
la pierderea locului.
VI.9.4. Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a. să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b. să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c. să respecte prevederile prezentei metodologii;
d. după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost admiși, în
vederea înmatriculării;
e. să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în
vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
VI.9.5. Important! În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute mai sus precum și la propunerea instituţiilor de
învăţământ superior, ME poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
VI.9.6. Beneficiarilor locurilor de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, respectiv ai locurilor de
studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă li se asigură următoarele facilități:
a. finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după caz;
b. finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă
lunară, după caz;
c. finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul ME, în limita subvenției alocate;
d. asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în
conformitate cu legislația internă în vigoare;
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e. transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
VI.9.7. Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități sociale și
civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și
religioase a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:
a. vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care studiază în
România;
b. vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de
pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;
c. vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice entitate
prevăzută de această lege.
VI.9.8. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu
taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.
VI.9.9. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag
de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru
cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepţie fac
cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de
învățământ superior.
VI.9.10. În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul
studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ
superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE
VII.1. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul Universității, potrivit hotărârilor
Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar.
VII.2. În cazul în care se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2022 și rămân locuri
neocupate, Consiliul de Administrație al UMF „Victor Babeș” din Timișoara este abilitat să hotărască
redistribuirea locurilor la alte programe de studii în cadrul facultății sau la alte facultăți, în funcție de solicitări și
nivelul concurenței, cu aprobarea Senatului universitar. Aceste locuri vor fi ocupate de studenți admiși în
prealabil pe locurile cu taxă.
VII.3. Trecerea studenților de la învățământ cu taxă, la învățământ fără taxă se va face conform Legii nr.
224/2005 și potrivit regulamentelor Universității, aprobate de Senatul UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
VII.4. Candidații admiși în anul I de studii la UMF „Victor Babeș” din Timișoara pot beneficia de burse, în
condițiile legii și pot obține cazare în unul din căminele Universității, în condițiile prevăzute de legislație și de
reglementările proprii ale Universității.
VII.5. Pe parcursul derulării programelor de studii, transferul între programele de studii pentru care admiterea
s-a desfășurat în aceleași condiții (probă de concurs și notare), va fi posibil în limita locurilor disponibile, cu
condiția ca media finală de admitere să fie cel puțin egală cu cea mai mică medie de admitere din anul în care a
candidat, la programul de studii la care se efectuează transferul.
VII.6. Prezentul Regulament este singurul document oficial referitor la organizarea și desfășurarea
concursului de admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, la ciclul
de studii universitare de licență și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior, precum și cu
Metodologiile proprii pentru admiterea candidaților străini, respectiv a candidaților români de pretutindeni,
aprobate de Senatul universitar.
VII.7. 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.
VII.8. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile și regulamentele anterioare. Orice
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modificare poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului Universității ori prin publicarea unor acte normative
imperative.
VII.9. Consiliul de Administrație al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza acest Regulament
cu Ordine ale Ministerului Educației Naționale emise până la data concursului de admitere.
VII.10. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în ședința din data de 15.12.2021, modificat și completat în data de 25.05.2022, dată la care intră în
vigoare.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Prorector didactic,
Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan

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.

CAPITOLUL VIII. ANEXE
ANEXA nr. I
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
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ANUL I, AN UNIVERSITAR 2022-2023
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

CUANTUMUL
TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE

1

Medicină

8200 ron/an

2

Medicină (în lb. engleză)

7500 euro/an

3

Medicină (în lb. franceză)

7500 euro/an

4

Asistență medicală generală

5500 ron/an

5

Asistență medicală generală (Lugoj)

5500 ron/an

6

Asistență medicală generală (Deva)

5500 ron/an

7

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

5500 ron/an

8

Nutriție și dietetică

5500 ron/an

9

Medicină dentară

8200 ron/an

10

Medicină dentară (în lb. engleză)

7500 euro/an

Tehnică dentară

5500 ron/an

12

Asistență de profilaxie stomatologică

5500 ron/an

13

Farmacie

8200 ron/an

14

Farmacie (în lb. franceză)

7500 euro/an

NR.
CRT.

FACULTATEA

MEDICINĂ

11

MEDICINĂ
DENTARĂ

FARMACIE
15

Asistența de Farmacie (Lugoj)

16

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

ANEXA nr. II
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5500 ron/an

5500 ron/an
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Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(nume și

Subsemnatul/Subsemnata
prenume) având CNP/Nr. pașaport/Nr. carte identitate

candidat la concursul de admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș”, sesiunea 2022, prin prezenta îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea
datelor personale (conform prevederilor Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și instituțiile abilitate.

Semnătura:

Data:
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CENTRUL NAȚIONAL DE RECUNOAȘTERE ȘI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

No.

APPLICATION
for recognition of studies for enrollment to undergraduate studies
2022-2023 university year
*write clearly in block capitals
1. Family name
2. First name
3. Previous names

4. Gender

M

F

5. Date of birth

day

month

year

6. E-mail
7. Educational background:
7.1 Name of the diploma (certificate) issued

7.2 Name of high school
Country

Place

7.3 Date of admission
7.4 Date of completion
8. Name of the university previously attended in Romania

9. Enrollment to studies in Romania:
9.1 University
9.2 Name of the faculty
10. I do hereby declare on my on liability that knowing the dispositions of art. 326 of the Criminal Code
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that all information and documents furnished here are true and accurate to the best of my knowledge.
11. I hereby declare that I have taken note of the information with regard to the processing of personal
data, according to art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and
on the free movement of such data.
12. The statement of recognition will be:
sent to institution (name of the Romanian institution the applicant is seeking enrollment at)

sent by post to the following address (name of contact person and full address)

Date

Signature

ANEXA 3

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE
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(To be signed by a registered medical practitioner holding a degree not below that of MD)
(TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION FILE)
THE PATIENT:

(Please provide these data exactly as they appear in passport and/or ID card.)

First / given name: ...................................................................................................................................

Family name / surname: ..........................................................................................................................

Permanent home address: ......................................................................................................................

Date (dd/mm/yyyy) and place of birth: ..................................................................................................

I, Dr.
………………………………………………………...........................................................………………
(address:
………………………………………………….........................................................……………………..
……………………………………………………………………………………………................…….
after examining the patient, certify that he/she is free from infectious diseases, and has no disease or
physical or mental infirmity unfitting him/her now or likely to unfit him/her for registration and
enrollment as a future student at the faculty of medicine / dental medicine/ pharmacy.
Any chronic diseases the patient is being treated for: .............................................................................
Remarks / Special recommendations / Special needs: ............................................................................

....................................................................................................................................................................

PLACE AND DATE: .............................................................
DOCTORS’ SIGNATURE AND
SEAL
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Declaration by the patient / candidate: I declare that all the statements above are true and correct to the best
of my knowledge. I fully understand that I am responsible for the accuracy of all statements given.

PLACE AND DATE: .............................................................
…………………………………
SIGNATURE OF THE PATIENT

ANEXA 4
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Ref……………..

MINISTERUL EDUCAȚIEI
MINISTRY OF EDUCATION
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE
GENERAL DIRECTION FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN AFFAIRS
DIRECTION GÉNÉRALE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES EUROPÉENNES
28-30 G-ral Berthelot Street/12 Spiru Haret Street,010168 Bucharest
Tel. (+4021) 4056200; 4056300

CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII
APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES
DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES
( Se completează cu majuscule/ to be filled in with capital letters/ à completer en majuscules)

1.
NUMELE_______________________________________________PRENUMELE_________________________________________________________
_
(SURNAME/NOMS)

(GIVEN NAMES/PRENOMS)

2. NUMELE PURTATE ANTERIOR____________________________________________________________________________________________
(PREVIOUS SURNAMES/ NOMS ANTERIEURS)

3. LOCUL ȘI DATA NAȘTERII Țara__________________________Localitatea_______________________Data
(DATE AND PLACE OF BIRTH/
A
A
DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Y)

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LIEU)

(DATE/DATE)

Z
(D

Z
D

L
M

L
M

A
Y

A
Y

Y

4. PRENUMELE
PĂRINȚILOR______________________________________________________________________________________________________
(PARENTS GIVEN NAMES/PRENOMS DES PARENTS)

5. SEXUL (SEX/SEXE) :
6. STAREA CIVILĂ :
(CIVIL STATUS/ETAT CIVIL)
(WIDOWER)/VEUV(VEUFE))

M

F

CĂSĂTORIT(Ă)

NECĂSĂTORIT(Ă)

(MARRIED/MARIE)

(SINGLE/CELIBATAIRE)

DIVORȚAT (Ă)

VĂDUV(Ă)

(DIVORCED/DIVORCE)

7. CETĂȚENIA (CETĂȚENIILE) ACTUALE_________________________________CETĂȚENII ANTERIOARE_____________________________
(ACTUAL CITIZENSHIP(S)NATIONALITE(S) ACTUELE(S))

8. DOCUMENT DE CĂLĂTORIE :

(PREVIOUS CITIZENSHIPS/NATIONALITES ANTERIEURES)

TIPUL___________________________SERIE_________________________ NR.____________________

(TRAVEL DOCUMENT/DOCUMENT DE VOYAGE) (TYPE/TYPE)

(SERIE/SÉRIE)

(NO/NO)

ELIBERAT DE ȚARA:__________________________ LA DATA
VALABILITATE_________________
(COUNTRY ISSUED BY/ EMIS PAR PAYS)

(DATE OF ISSUE/A)

Z

Z

L

L

A

A

A

A

(VALIDITY/EXPIRANT LE)

9. DOMICILIUL PERMANENT ACTUAL : ȚARA _______________________________ LOCALITATEA____________________________________
(PERMANENT RESIDENCE/DOMICILE
PERMANENT ACTUEL)

(COUNTRY/PAYS)

(PLACE/LOCALITE)

10. PROFESIA_________________________________________LOCUL DE MUNCĂ____________________________________________________
(PROFESSION/PROFESSION)

(WORK PLACE/ LIEU DE TRAVAIL)

11. ADRESA COMPLETĂ UNDE POATE FI TRIMISĂ SCRISOAREA DE ACCEPTARE
(THE COMPLETE ADDRESS WHERE THE LETTER OF ACCEPTANCE CAN BE SENT TO YOU / L'ADRESSE COMPLÈTE OÙ ON PEUT ENVOYER LA LETTRE D`ACCEPTATION)

______________________________________________________________________________________________________________
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12. E-MAIL/ COURRIEL:
____________________________________________________________________________________________________________________________
13. MOTIVAȚIA DEPLASĂRII ÎN ROMÂNIA (PURPOSE OF VISIT/BUT DE SEJOUR)
STUDII (STUDIES / ÉTUDES)

I.

Previous education / Études précédentes (Fill in all columns which are applicable to you/ Remplissez toutes
les colonnes qui vous concernent)
Certificate issued/
Country/
Name of School/ Nom du Lycée/université
Year of admission/
Certificat reçu
Year of graduation
Pays
Année
d̕’admission/Année
d̕’obtention du
diplôme

II.
Studies applied for in Romania / Option d’études en Roumanie
Studies applied in Romania Branch
High School/
Language of
/Speciality
University
instruction
Option d’études en
Roumanie

Domaine
/Spécialité

Lycée / Université

I apply for the Romanian
language course (For YES
you have to mention the
University)

Langue
d’enseignement
Je désire suivre le cours
préparatoire de langue
Roumaine (Pour OUI il faut
mentionner l’Université)
YES / OUI

Secondary, in the grade
Pré-universitaire, classe
Undergraduate
Universitaire
Master

Postgraduate medical
education/ Études médicales
postuniversitaires
Ph.D.
Doctorat
III.

Proficiency in other languages (please, fill in as appropriate: excellent, good, poor)
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NO /
NON

Language
Langue

Langues connues (rempli: excellent, bonne, faible)
Writing
Speaking
Écrit

Parlée

Institution that issued the certificate
Institution qui a émis le certificat

Romanian

IV. Statement of the applicant / Déclaration du solliciteur
I oblige myself to observe the laws in force in Romania, the school and university rules, regulations and norms, as well
as those for social life. / Je suis obligé de respecter les lois en vigueur en Roumanie, les normes et les réglementations des
écoles et des universités, ainsi que les règles de cohabitation sociale.
I have taken note of the fact that school fees may change during the years of study and must be paid, in free currency, in
advance for a period of at least 9 months for full time courses and at least 3 months for part time courses. / J’ai pris note que
la valeur des taxes d’études peut être changée pendant l’année d’études et qu’il faut les payer, en devise étrangère, 9 mois en
avance pour les cours complets et 3 mois en avance pour les cours partiels.
I am aware that any untrue information will lead to my disqualification. / Je comprends et j’accepte que toute
information incorrecte ou fausse, toute omission vont entraîner ma disqualification.
V. Annex (authenticated copies and translations of the documents, in an internationally wide-spread language)
Annexes (photocopies et traductions légalisées des documents, dans une langue de circulation internationale)
1. The certificate of studies / Les certificats des études.
2. The birth certificate / L’acte de naissance.
3. Passport / Passeport
4. Medical certificate / Certificat médical.
5. The list of results of the completed study years (Academic Transcripts) for postgraduate studies applicants and for those
wishing to continue studies begun in other countries / La liste complète des résultats des études pour chaque année, pour les
solliciteurs des études postuniversitaires et pour les étudiants qui désirent se transférer d’un autre pays.
On my arrival in Romania I should submit the original documents.
À mon arrivée en Roumanie je vais présenter tous les documents en original.
Date ______________________________

Signature ________________________________
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CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
UNIVERSITATEA de MEDICINĂ și FARMACIE
VICTOR BABEȘ din TIMIȘOARA
SESIUNEA 2022
(se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport)
DATE PERSONALE:
NUMELE DE FAMILIE: .................................................................................................................................................
PRENUME: .......................................................................................................................................................................
.
PAȘAPORT: țara ........................................ seria .............................. număr ..............................................................
COD NUMERIC PERSONAL: .......................................................................................................................................
DOMICILIUL STABIL: Țara: ....................................................... Regiunea: .............................................................
Localitatea: .................................................... Strada: ..............................................................Nr. ................................
.
Telefon: .................................................................................. E-mail: ............................................................................
DATA NAȘTERII: ................................................LOCUL NAȘTERII: Țara: ............................................................
Localitatea: ........................................................................................... SEXUL: Masculin ............ Feminin .............
STAREA CIVILĂ: ............................................. CETĂȚENIA: ..................................................................................
NAȚIONALITATEA: .......................................
PRENUMELE PĂRINȚILOR:
Tata: .................................................... Cetățenia: ........................................ Naționalitatea: ........................................
Mama: ................................................. Cetățenia: ....................................... Naționalitatea: ........................................

STUDII ABSOLVITE:
ȚARA
LOCALITATEA

DENUMIREA
INSTITUȚIEI –
ANUL ABSOLVIRII

NOTA BIOLOGIE
EXAMEN de
BACALAUREAT/
ECHIVALENT

NOTA CHIMIE
EXAMENde
BACALAUREAT
sau
ECHIVALENT

MEDIA
BIOLOGIE
ANII DE
LICEU

STUDII SOLICITATE:
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MEDIA
CHIMIE
ANII DE
LICEU

MEDIA
FINALĂ
EXAMEN
de
BACALA
UREAT
sau
ECHIVA
LENT

Instituția de învățământ ..........................................................................................................................
Facultatea – Programul de studiu ..........................................................................................................

Semnătură candidat

Data

ANEXA 6
DECLARAŢIE
privind apartenenţa la identitatea culturală română
PRORECTORAT DIDACTIC
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256220479; Fax: +40256490626
Email: prorectoratdidactic@umft.ro
www.umft.ro
66

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.
Semnătura............................

Data..........................

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.
Semnătura............................

Data..........................

ANEXA 7

Formular de confirmare a locului de studii
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Subsemnatul

(a)

………………………………….........................………..,

cetățean

al

………...................……, identificat (ă) cu pașaport ……., seria ............….., nr. ….................……,
emis la data de …………....., de către…………………….., confirm / nu confirm ocuparea locului de
studii obținut în
Timișoara,

urma admiterii
Facultatea

la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
……………………………..,

programul

studii.............................................................

Semnătura,

Data,
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de

DE MINISTERUL EDUCAȚIEI

Ţara/Organizaţia
Afganistan

Diploma
Baccalaureat Certificate/12 Grade Graduation Certificate

Albania

Deftese Pjekurie (Maturity Certificate)

Algeria

Diplôme de Bachelier de l'enseignement secondaire
general + Releve de notes du baccalaureat

Republica Africa de Sud

National Senior Certificate

Angola

Certificado de Ensino Medio/Certificado de Estudios
Pre-Universitarios/Habilitaçoes

Argentina

Bachiller/Bachillerato

Armenia

From 2018: Atestat mijnakarg (lriv) andhanur krtutyan
Before 2018: Attestat/Certificate of maturity "Hasunutian
Vkaiakan"/Atestat midzinakarg krtoitjan

Arabia Saudită

General Secondary Education Certificate (Shahadat AlThanawiyyah)

Australia, Capital Territory

ACT Year 12 Certificate

Australia, New South Wales

Higher School Certificate + Examination with Results

Australia, Queensland

Queensland Senior Certificate/Queensland Certificate of
Education

Australia, South Australia

South Australian Certificate of Education

Australia, Northen Territory

Northen Territory Certificate of Education

Australia, Tasmania

Tasmanian Certificate of Education

Australia, Western

Western Australian Certificate of Education

Australia, Victoria

Victorian Certificate of Education

Austria

Reifezeugnis/Reifeprufungszeugnis/Reife-und
Diplomprufungszeugnis

Azerbaijan

Orta Tahsil Haqquinda Attestat/Orta mekteb
attestati/Svidetel'stvo/o Srednem Obrazovanii

Bahamas

Bahamas General Certificate of Education

Bahrain

Tawjihiya (Secondary School Leaving Certificate)

Şcoli europene

Diplôme du Baccalaureat Europeen/Europeisk
Baccalaureat Diploma

Bacalaureat international

International Baccalaureate Diploma

Bangladesh

Higher Secondary School Certificate/Intermediate
Atestat ab agul'naj sjarednjaj adukatsyi/Attestat o
(Obschem) Srednem Obrazovanii

Belarus
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Belgia

Diploma van secundair onderwijs/Certificat
d'Enseignement Secondaire Superieur
(C.E.S.S.)/Abschlusszeugnis der Oberstufe des
Sekundarunterrichts (allgemein bildender und
kunstlerischer Sekundarunterricht)

Benin

Diplôme de Bachelier de l' Enseignement Moyen
General (1984-1991)/Diplôme de Bachelier de l'
Enseignement de Second Degre (1991-)/Baccalaureat de
l'Enseignement Secondaire + releve des notes

Bhutan

Bhutan Higher Secondary Education Certificate (Class
XII)/Indian School Certificate examination

Bolivia
Bosnia şi Herţegovina

Diploma Bachiller en Humanidades
Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/Diploma o
Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Matura/Svjedodzba o
Zavrzenoj Srednjoj Skoli (Secondary School Leaving
Certificate)

Botswana

Cambridge Higher Overseas School Certificate with
GCE A Levels/Botswana General Certificate of
Secondary Education

Brazilia

Diploma de Ensino Medio/Certificado de Conclusao do
Ensino Medio Supletivo/Certificado de Conclusao de
Segundo Grau

Brunei Darussalam

Brunei Cambridge Advanced Level Certificate of
Education/Brunei Matriculation Examination
Certificate

Bulgaria

Diploma za Sredno Obrazovanie

Burkina Faso

Diplôme de Bachelier/Baccalaureat de l'Enseignement du
Second Degre + Releve des notes

Burma (Myanmar)

Basic Education High School Examination/Standard X
Examination (Matriculation)

Burundi

Diplôme d'Etat/Diplôme des Humanites
Generales/Certificat Homologue des Humanites
Completes

Cambogia

Certificate of Upper Secondary Education/Senior High
School Certificate/Attestation de Fin d'Etudes
Secondaires de l'Enseignement General

Camerun - Sistem britanic

Cameroon GCE Ordinary Level Examinations +
Cameroon GCE Advanced Level Examinations

Camerun - Sistem francez

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire/Baccalaureat
Technique, Brevet de Technicien de l'Enseignement
Secondaire
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Canada, Alberta

Alberta High School Diploma/Advanced High School
Diploma/General High School Diploma

Canada, British Columbia

Secondary School Diploma/Senior Secondary
Graduation Diploma (Dogwood Diploma)/Certificate of
Graduation

Canada, Manitobia

High School Graduation Diploma/Final Secondary
School Leaving Certificate

Canada, New Brunswick

High School Graduation Diploma/Diplôme de Fin
d'Etudes Secondaires

Canada, New Foundland and
Labrador

High School Graduation Diploma

Canada, North West Territories

NWT High School Diploma

Canada, Nova Scotia

Nova Scotia High School Graduation Diploma/High
School Completion Certificate

Canada, Nunavut

High School Graduation Diploma/School Leaving
Certificate

Canada, Ontario

Ontario Secondary School Diploma (OSSD)/Secondary
School Graduation Diploma (SSGD)/Secondary School
Honours Graduation Diploma (SSHGD)

Canada, Prince Edward Island

High School Graduation Diploma

Canada, Quebec

Diplôme d'Etudes Collegiales/Diploma of Collegial
Studies

Canada, Saskatchewan

Complete Grade 12 Standing/Division IV Standing
(Record of High School Standing)

Canada, Yukon

Yukon Secondary School Graduation Diploma

Capul Verde

Ensino Secundario - 2 ° ciclo/Certificado de
Habilitaçoes Literarias

Caraibe (Anguila/Antigua şi
Barbuda/Barbados/Belize/Insulele
Virgine Britanice/Insulele
Cayman/Dominica/
Granada/Guiana/Jamaica/Montser
rat/St Kitts & St Nevis/St Lucia/St
Vicent & Grenadines/Trinidad
&Tobago/Turks & Insulele Caicos)

Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) +
Caribbean Advanced Proficiency Certificate (CAPE)

Cehia

Vysvedceni o maturitni zkousce obţinută la un
Gimnazium/Vysvedceni o maturitni zkousce (educaţie
generală) de la Stredni odborna skola/Maturitn zkouska
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Licencia de Educacion media/Licencia de Enseñanza
Media Humanistico/Cientifica/Tecnico-Profesional or
Artistica

Chile
China
Ciad

Senior Secondary School Examination
Baccalaureat/Diplôme de Bachelier de l'Enseignement de
Second Degre + Releve des notes

Cipru

Lise Diplomasi/Apolytirion

Columbia

Diploma de Bachiller Academico/Comercial/Tecnico +
certificado notas

Comore

Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre +
Releve des notes

Congo (Brazzaville)

Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre
(Enseignement General) + Releve des notes

Congo (Zair)

Diplôme d'Etat d'Etudes secondaires du Cycle
long/Baccalaureat + Releve des notes

Coasta de Fildeş

Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second
Degre/Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire +
Releve des notes

Republica Coreea

Ilbankye Kodung Hakkyo (General High School
Diploma)/Certificate of Graduation + Transcript

Republica Populară Democrată
Coreeană

Graduation Certificate of Senior Middle School

Costa Rica

Bachillerato/Diploma Conclusion de Estudios de
Educacion Diversificada/Bachiller Educacion Media +
certificado notas

Croaţia

Svjedodzba o zavrsnom ispitu/Svjedodzba (drzavnoj) o
maturi/Maturatna svjedodzba/Svjedodzba o zavrsenom
srednjem obrazovanju

Cuba

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras/Titulo de
Bachiller (nivel medio superior de la Education
General) - Certificado de Estudios
Secundarias/Terminados

Danemarca

Højere Handelseksamen (HHX)/Højere Teknisk
Eksamen (HTX)/Bevis for Højere
Forberedelseseksamen (HF)/Studentereksamensbevis
(STX)

Djibouti

Baccalaureat de l'Enseignement Secondaire + Releve des
notes

Republica Dominicana

Diploma de Bachiller/Diploma de Conclusion de la
Educacion Media/Certificacion (Pruebas Nacionales de
Conclusion de la Educacion Media)
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Ecuador

Titulo de Bachiller Unico Integral/Diploma Bachiller en
Arte/Ciencias/Tecnico

Egipt

Thanaweya Am'ma (General Secondary Education
Certificate)

Republica Elena
El Salvador

Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate)
Diploma Bachiller General

Confederaţia Elveţiană

Certificat de Maturite/Maturity
Certificate/Maturitätszeugnis/Maturitatsausweis/Bacc
alaureat

Emiratele Arabe Unite

General Secondary Education Certificate (Shahadat AlTawjihiya)

Eritreea

Eritrean Secondary Education Certificate Examination
(ESECE)

Estonia

Gumnaasiumi loputunnistus + Riigieksamitunnistus

Eswatini (fost Swaziland)

Cambridge Overseas School Certificate (COSC) A level
Ethiopian General Secondary Education Certificate
(junior secondary education) + Ethiopian Higher
Education Entrance Examination Certificate

Etiopia

Insulele Feroe

Gymnasialt miδnamsprogv/Studentereksamen/Højere
handelseksamen (HHX)/Højere teknisk eksamen
(HTX)/Højere forberedelseseksamen (HF)/Højere
eksamen inden for fiskeri (HTX)

Republica Insulelor Fiji

Fiji School Leaving Certificate Examination/New
Zeeland School Certificate/Fiji Seventh Form
Examination Certificate

Filipine

High School Diploma

Finlanda

Ylioppilastutkintotodistus (Studentsexamensbetyg)
Diplôme de baccalaureat general, Diplôme de
baccalaureat technologique/Diplôme de Baccalaureat
Professionnel/Diplôme de Baccalaureat de
l'Enseignement du Second Degre.

Franţa

Gabon

Baccalaureat + Releve de notes

Gambia

West African Examinations Council Senior Secondary
School Leaving Certificate/West African Senior School
Certificate Examination (WASSCE)

Georgia

Sashualo Skolis Atestati/Secondary School Leaving
Certificate + transcript with all subjects and grades

Germania

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)

Ghana

West African Senior Secondary School Certificate
(WASSSCE)
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Grecia
Guadalupe

Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate)
Baccalaureat Deuxieme Partie

Guatemala

Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras

Guineea (Conakry)

Baccalaureat Unique/Baccalaureat 2eme Partie +
Releve de notes

Guineea Bissau

Haiti

Honduras
Hong Kong

India

Certificado de Conslusao do Ensino Secundario
Certificat de Fin d'Etudes Secondaires Classiques
(Premiere + Deuxieme Partie)/Diplôme d'Etudes
Secondaires (Premiere + Deuxieme Partie) (systeme
traditionnel)/Baccalaureat/Diplôme d'Enseignement
Secondaire (systeme reforme)
Bachillerato/Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras
Hong Kong Diploma of Secondary Education/Hong
Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) +
Hong Kong Advanced Level Examination
(HKALE)/Hong Kong Advanced Supplementary Level
Examination
All India Senior School Certificate (AISSC) de la Central
Board of Secondary Education (CBSE)/Indian School
Certificate (ISC) de la Council for the Indian School
Certificate (CISCE)/Higher Secondary Certificate
(HSC)/Intermediate Certificate/Pre-University
Certificate, + Statement of Marks

Indonezia

Surat Tanda Tamat Belajajar Sekolah Menegah
Unum/IJAZAH Sekolah Menengah Atas
(SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Certificate of
Completion of Upper Secondary School

Iordania

Tawjihi/General Secondary Education
Certificate/Vocational Secondary Education Certificate
(exclusiv pentru domeniul tehnic)

Irak

Secondary School Certificate (Baccalaureat
examination)/Certificate (Baccalaureat
examination)/Preparatory Baccalaureat/Sixth Form
Baccalaureat (Adadiyah)

Iran

Diplom-e-Motevasete (High School Diploma) +
Peeshdaneshgahe (Pre-University year) pentru
promoţiile anterioare anului 2020

Irlanda
Islanda

Leaving Certificate (Ardteistmeireacht)
Studentspróf (Matriculation Examination)

Israel

Israil Te'udat Bagrut/Matriculation Certificate +
Psychometric Entrance Test (PET)
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Italia

Diploma di superamento dell'esame di stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore/Diploma di Maturita

Japonia

Kotogakko Sotsugyo Shomeisho (High School
Certificate of Graduation)

Kazahstan

Attestat (Certificate of Secondary Education)

Kenya

Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE)

Kosovo

Diploma de finalizare a studiilor liceale
(Matura/Diploma per kryerjen e shkollës së mesme te
pergjithsme -gjimnazin) + Testi i Maturës Shtetërore

Kuweit

Shahadat Al-Thanawiya-Al-A'ama (General Secondary
School Certificate)

Kyrgyzstan

Attestat (Certificate of Secondary Education)

Laos

Baccalaureat de l'Enseignement General + Releve des
notes

Lesotho

Cambridge Overseas School Certificate

Letonia

Atestâts par visparejo videjo izglitibu (Certificate of
Secondary Education)

Liban

Baccalaureat general (Libanais),/Baccalaureat
Technique, pentru continuarea studiilor în acelaşi
domeniu

Liberia

Senior School Certificate (SSC)/Senior High School
Certificate (SHSC) eliberate de West African
Examination Council

Libia

General Secondary Certificate

Liechtenstein

Maturazeugnis des Lichtensteinischen Gymnasiums

Lituania
Luxemburg

Brandos atestatas (Maturita-certificate)
Diplôme/Certificat de Fin d'Etudes secondaires/Diplôme
de Fin d'Etudes Secondaires Techniques

Macedonia de Nord

Svidetelstvo za zavreno sredno obrazovanie
(Secondary School Leaving Certificate)

Madagascar

Baccalaureat de l'Enseignement secondaire + Releve des
notes

Malawi
Malaysia

Malawi School Certificate of Education
Sijil Pelajaran Malaysia + Sijil Tinggi Persekolahan
Malaysia/Matriculation Certificate

Mali
Malta

Baccalaureat Malien - 2eme Partie + Releve des notes
Matriculation Certificate
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Maroc

Attestation/Diplome du Baccalaureat + Releve des
notes

Mauritania

Baccalaureat de l'Enseignement du Second Degre +
Releve des notes

Mauritius

School Certificate/General Certificate of Education
Ordinary Level + Higher School Certificate/General
Certificate of Education Advanced Level

Mexic
Republica Moldova

Diploma de Bachiller General
Diploma de bacalaureat cu Tabelul de note generale

Monaco

Baccalaureat de fEnseignement General + Releve des
notes

Mongolia

Gerchilgee Certificate of Secondary Education

Mozambic

Certificado de Habilitaçoes Literarias

Muntenegru

Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli/Diploma o
polozhenom zavrshnom ispitu (Secondary Schoool
Leaving Certificate)

Namibia

Namibia Senior Secondary Certificate (Higher and
Ordinary level)/Higher International Secondary
Certificate of Education (Higher and Ordinary level)

Nepal

School Leaving Certificate + Higher Secondary
Certificate

Noua Zeelandă

National Certificate of Educational Achievement Level
3/University Entrance, Bursaries and Scholarships
Examination/Sixth Form Certificate

Nicaragua
Niger

Bachillerato en Ciencias y Letras + Certificado notas
Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second
Degre/Baccalaureat + Releve des notes

Nigeria

Senior School Certificate/West African Senior School
Certificate/NECO Senior School Certificate + codul PIN,
prin prezentarea copiilor faţă verso ale NECO Results
Card/WAEC Scratch Card

Norvegia

Vitnemal videregaende opplæring (generell
studiekompetanse) Eksamenskarakter

Olanda
Oman

Diploma Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Thanawiya Amma (General Certificate/General
Education Diploma)

Pakistan

Intermediate/Higher Secondary School Certificate
(recunoscute de Inter Board Committee of Chairmen)
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Palestina

Al-Tawjihi/Al-Injaz (General Secondary Education
Certificate) eliberat conform curriculumului egiptean sau
iordanian

Panama
Papua Noua Guinee

Diploma Bachiller + certificado notas
Higher School Certificate

Paraguay

Diploma Bachiller + certificado notas

Peru

Certificado Oficial de Estudios/Education basica
regular nivel de education secunadria + certificado
notas

Polonia

Swiadectwo dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego

Portugalia

Diploma de estudos/ensino secundarios/Certidao de
habilitacoes

Puerto Rico
Qatar

High School Diploma + transcript of studies
Al-Thanawiya Aama Qatari (Qatar General Secondary
Education Certificate)

Federaţia Rusa

Attestat

Regatul Unit al Marii Britanii şi al
Irlandei de Nord

General Certificate of Secondary Education + General
Certificate of Education

Tara Galilor

Welsh Baccalaureat/Advanced diploma

Scoţia

Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish
Qualifications Certificate

Rwanda

Rwanda Advanced Certificate of Education/Diplôme de
Fin d'Etudes secondaires/Certificat du Cycle Superieur
de l'Enseignement Secondaire/Diplôme d'Humanites
Generales/Advanced General Certificate of Secondary
Education (eliberat de Rwanda Education Board) +
Releve des notes

Samoa

Pacific Senior Secondary Certificate/Western Samoa
School Certificate

San Marino

Diploma di maturita

Senegal

Diplôme de Baccalaureat/Diplôme de Baccalaureat de
l'Enseignement Secondaire/Diplôme de Bachelier de
l'Enseignement de Second Degre + Releve des notes

Serbia

Diploma/Uverenje o polozenom maturskom
ispitu/Diploma o stecenom srednem
obrazovanju/Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli

Seychelles

General Certificate of Secondary Education/Cambridge
Overseas Higher School Certificate

Sierra Leone

West African Senior School Certificate
Examination/General Certificate of Education (GCE)
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Singapore

Cambridge General Certificate of Education Ordinary +
Cambridge General Certificate of Education Advanced
Level

Siria

Al Shahâda Al Thânawiyya al-Imma (General
Secondary Education Certificate)/Baccalaureat

Slovacia
Slovenia

Vysvedcenie o maturitnej skuske (Gymnazium)
Spricevalo o splosni maturi (Splosna Matura)

Solomon Island

Pacific Senior Secondary Certificate/Solomon Island
School Certificate

Somalia

Shahaadada Dugsiga Dare (Secondary School Leaving
Certificate)/Somaliland Certificate of Secondary
Education Examination (issued by Somaliland National
Examination and Certification Board, SLNECB

Spania

Titulo de Bachiller (Baccalaureate) + Pruebas de
Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificacion
Apto

Sri Lanka

Sri Lanka General Certificate of Education Ordinary
Level + Sri Lanka General Certificate of Education
Advanced Level (A level)

Statele Unite ale Americii

High School Diploma/General Educational
Development (GED)/High School Equivalency Diploma
+ Scholastic Aptitude Test (SAT)/Advanced Placement
Test (APT)/American College Testing (ACT)

Sudan

Sudanese School Certificate/Sudanese Secondary School
Certificate/Higher Secondary School Certificate

Suedia

Examensbevis Hogskoleforberedande examen/Slutbetyg
Fran Gymnasieskola

Surinam

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Şcoli internaţionale

Diplome de studii liceale emise de instituţii de
învăţământ particulare care desfăşoară activităţi de
învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din
altă ţară decât cel al ţării în care funcţionează instituţia
respectivă şi sunt emise conform sistemului educaţional
adoptat. Condiţie cumulativă pentru şcolile
internaţionale ce îşi desfăşoară activitatea în România:
înregistrarea în Registrul ARACIP.

Taiwan

Senior High School Leaving Certificate

Tajikistan

Attestat (Certificate of Secondary Education)
Certificate of Secondary Education/Certificate of
Completion grade 12/Matayom VI/Maw 6

Thailanda
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Tanzania

Certificate of Secondary Education and Advanced
Certificate of Secondary Education (ACSE)/National
Form VI Examination Certificate/General Certificate of
Secondary Education (O level) + National Form VI
Examination Certificate/Advanced Certificate of
Secondary Education

Timorul de Est

Diplomas do Ensino Secundario

Togo

Diplome de Bachelier de l'Enseignement du Troisieme
Degre/Baccalaureat de l'Enseignement du Troisieme
Degre + Releve des notes

Tonga

Tonga National Form Seven Certificate + Pacific Senior
Certificate

Tunisia

Baccalaureat/Diplôme de Bachelier de l'Enseignement
secondaire + Releve des notes

Turcia

Lise Diplomasi - acces general/Teknik Lisesi Diplomasi acces exclusiv la domeniile tehnice/Associate degree acces exclusiv în acelasi domeniu

Turkmenistan

Attestat/Orta bilim hakynda Sahadatnama (Certificate of
Secondary Education)

Ucraina

Atestat (Certificate of Secondary Education)

Uganda

Uganda Certificate of Education (UCE) + Uganda
Advanced Certificate of Education

Ungaria

Gimnazium Errettsegi Bizonyitvany

Uruguay

Bachillerato Oficial/Bachillerato Tecnico + Certificado
de estudios

Uzbekistan

Attestat o srednem obrazovanii/Orta malumot
togrisida shahodatnoma

Vanuatu

Pacific Senior Secondary Certificate

Vatican

Testimonio Maturitatis
Titulo de Educacion Media General/Titulo de
Educacion Media Tecnica/Titulo de Bachiller +
Certificado notas

Venezuela

Vietnam

Bang Tot Nghiep Pho Thong (Certificate of Secondary
School Graduation)/Bang Tu Tai Hai (Baccalaureat II)

Yemen

Al Thanawiya (General Secondary Education
Certificate)

Zambia

Zambian School Certificate/Cambridge Overseas
School Certificate
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Zimbabwe

General Certificate of Education (GCE) Ordinary level +
Zimbabwe General Certificate of Education at Advanced
Level/Zimbabwe General Certificate of Education at
Ordinary Level/General Certificate ofEducation (GCE)
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