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CLASIFICAREA CANDIDAȚILOR 

 SESIUNE 2023 
 

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 în fișa de înscriere, iar candidatul B are media de admitere 8.91 și optiunea X 

pe locul 1 în fișa de  înscriere, candidatul B are prioritate la repartizarea pentru opțiunea X, chiar 

dacă A are media mai mare decat B. 

III.5.2. 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):   

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.5.3. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare aprobată de Senatul universitar.  

III.5.4.  Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate: 

 în data de 21 iulie 2023 pentru admitere tip 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 23 iulie 2023, pentru admitere tip 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.5.5. 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; 
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 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, cu precizarea opțiunii. 

III.5.6. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina 

web proprie, 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 pe 

tipuri de admitere. 

III.5.7. În funcție de etapa concursului de admitere, rezultatele vor fi următoarele: 

- Rezultate provizorii, generate în ziua concursului de admitere; 

- Rezultate după rezolvarea eventualelor contestații, pentru programele de studii unde au avut 

loc modificări de clasificare;  

- Rezultate după încheierea termenului de achitare a taxelor de școlarizare; 

- Rezultate după încheierea termenului de înscriere de 30 de zile, de la începutul anului 

universitar. 
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