
 
 
 
 

 

 

CONFIRMAREA LOCULUI 

Pentru confirmarea locului trebuie să vă prezentați in perioada 21.09.2022 - 26.09.2022, 
orele 9 - 14, la Secretariatul Școlii Doctorale, Sala 46 (parter) a Universității de Medicină și 
Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara cu: 

- un dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, nume şi prenume, adresa de 
email, telefon, CNP, numele conducătorului de doctorat, anul înscrierii, domeniul de 
studiu (Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie)  
 
a. cerere tip înregistrată la registratura UMFVBT (formular tip). Cererea este semnată 
de candidat și semnată și vizată obligatoriu de către conducătorul de 
doctorat/conducatorul de doctorat cotutelă 
b. fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line 
(www.umft.ro), 
c. copie certificat de naștere 
d. copie diplomă de bacalaureat 
e. copie diplomă de absolvire a facultăţii / adeverință 
f. copie supliment de diplomă/foaie matricolă 
g. copie diplomei de master, dacă este cazul 
h. copie certificat de căsătorie, dacă este cazul 
i. copie carte de identitate/pașaport 
j. copie certificat de competenţă lingvistică 
k. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va 
beneficia concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii 
universitare, indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două 
programe de studii universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare 
ale acestora (Declaraţie pe proprie răspundere) 
l. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip) 
m. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice 
n. listă cu lucrări (Structura listei cu lucrări a candidatului se regăsește la secțiunea 
informații generale admitere) 
o. ordinul/ chitanța de plată a taxei de confirmare a locului (150 lei – suplimentar față 
de taxa de înscriere) 
p. dovada taxei de școlarizare achitată integral pentru candidații care au optat la forma 
cu taxă (8500 lei) 
q. 4 fotografii tip legitimație (h3/l 2,5 cm) 
r. proces verbal al cologviului de admitere încheiat la proba orală/interviu (formular tip) 
 s. contractul de studii universitare de doctorat, completat, semnat de candidat și de 
conducătorul de doctorat în 3 exemplare. Acesta se regăsește la secțiunea documete 
utile din cadrul secțiunii de admitere studii universitare de doctorat. Contractul de studii 
universitare de doctorat se alege specific, în funcție de domeniul de doctorat pentru 
care optează candidatul. 
Grant doctoral (dacă este cazul) (cerere, formular A, formular B) 
 



 
 
 
 

 

Datele necesare pentru plata 
- TAXEI DE ÎNSCRIERE  
- TAXA DE CONFIRMARE A LOCULUI 

CONT: RO29TREZ62120F330800XXXX,  
deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” 
DIN TIMIȘOARA 
CIF. 4269215 
 
 
Datele necesare pentru PLATA TAXEI DE ȘCOLARIZARE (8500 lei): 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 
Piaţa Eftimie Murgu nr. 2A 
Cod Fiscal 4269215 
Cont taxe studii RO21TREZ62120F330500XXXX Timişoara 
Trebuie specificat 
Nume şi prenume (conform certificatului de naştere NU de căsătorie) 
Anul I 
Domeniul: 
*pentru plata prin virament va rugăm sa specificati Codul fiscal menționat mai sus! 

 

Pentru orice alte informații sau detalii, ne puteți contacta la 0256 204250/int. 1422, e-
mail: doctorat@umft.ro 


