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MODALITATEA DE DESFAȘURARE A CONCURSULUI  DE  ADMITERE 

 SESIUNEA IULIE 2023 

 

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 21.07.2023, 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, din tematica și bibliografia afișată pe site-ul 

universității. 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. 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  
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d. Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire. 

e. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 

5.00 (cinci).  

f. 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 23.07.2023, 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. 

d.  Media finală de admitere se calculează prin împărțirea punctajului final la 10, operație 
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echivalentă cu următoarea formulă de calcul: 1 + 6×(punctaj Biologie)/60 + 3×(punctaj Chimie)/30 

e. Media finală de admitere se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire. 

f. Media finală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5.00 

(cinci).  

g. 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. 

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 
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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, după finalizarea acestuia. 

III.4.20. În zilele concursului de admitere (21.07.2023 și 23.07.2023), 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. 
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