
 
 
 
 

 

ÎNCĂRCAREA DOCUMENTELOR 

Încărcarea documentelor (dosarul de însciere) se face prin trimiterea acestora pe adresa de 
email doctorat@umft.ro 

Subiect email: Documente admitere doctorat 

Text email cu următorele informații: 

Nume și Prenume din certificatul de naștere 
Candidat Grant doctoral DA / NU (se alege una din cele două obțiuni) 
Adresa de email 
Telefon 
Domeniul  
Nume și Prenume Conducător de doctorat 
Cetățenie 

Taxa de înscriere de 150 lei și taxa de confirmare a locului obținut (150 lei) se achită la 
Casieria UMFVBT sau în contul  

CONT: RO29TREZ62120F330800XXXX,  
deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 
 
BENEFICIAR: 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
CIF. 4269215 

Fiecare document va fi scanat separat PDF față-verso. Documentele scanate se trimit 
într-un singur email ca fișiere atașate după cum urmează: 

Formularele tip se vor descărca de pe site-ul Universității, secțiunea Admitere 
Doctorat, Documente utile https://www.umft.ro/admitere-doctorat-2022/ 

(Se va respecta această ordine)  
a. cerere de înscriere la concursul de admitere (formular tip) – care va fi înregistrată la 
registratura UMFVBT. Cererea este semnată de candidat și semnată și vizată obligatoriu de 
către conducătorul de doctorat/conducatorul de doctorat cotutelă (unde este cazul).  
b. fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line (www.umft.ro),  
c. certificat de naștere  
d. diploma de bacalaureat  
e. diplomă de absolvire a facultăţii  
Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat numai 
absolvenţii cu diplomă de master obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul 
absolvirii programului de master. Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, diploma de licenţă a absolvenţilor învăţământului 
superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este 
echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii 



 
 
 
 

 

diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare 
de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.  
f. supliment de diplomă/foaie matricolă  
g. diplomei de master, dacă este cazul  
h. certificat de căsătorie, dacă este cazul  

i. cartea de identitate/pașaportul  
j. certificatul 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 – formular tip)  
l. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (formular tip)  

m. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice  
n. listă cu lucrări lucrări (Structura listei cu lucrări a candidatului se regăsește la secțiunea 
admitere - Informații generale)  
o. ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare 
program de studii optat/ales  
 
Persoanelor care au participat la examenul de competenţă lingvistică li s-au eliberat 
Certificate de competenţă lingvistică. Acestea se ridică de la Registratura Universității de 
Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, 
Timișoara, Camera 1 (parter), începând de luni 12.09.2022, după ora 12.00 

Suplimentar față de DOCUMENTELE obligatorii, se vor încărca și cele necesare în 
funcție de categoriile de candidați (Candidați UE/NON UE, Candidați rromi, Candidați 
care solicită scutirea de plata taxei de însciere la concurs) 

 https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Acte-necesare-inscriere-la-concursul-de-
admitere_doctorat_2022-2023.pdf 

 Pentru cei care depun grant doctoral: 

Candidatul descarcă fișele tipizate de pe site-ul www.umft.ro, secțiunea admitere Doctorat 
2022 (Documente utile). După verificarea corectitudinii datelor, fişele sunt semnate de către 
candidat. 

Candidați care depun dosarul pentru obţinerea grantului doctoral încarcă suplimentar și 
următoarele documente: 

a. Cererea de depunere a proiectului doctoral se completează de doctorand (formular tip), 
se avizează de conducătorul de doctorat și se înregistrează la registratura UMFVBT. 

b. Formular A (formular tip) 

c. Formular B (formular tip) 

_________________________________________________________________________ 


