
 

P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România 
Tel: +40256293389; fax: +40256490626 
E-mail : rectorat@umft. ro; www.umft.ro 

 

 
Condiţiile şi documentele necesare pentru înscriere 

 
Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, 
iulie/septembrie 2019, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede: 
II.3. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere 
În perioada 08–19 iulie 2019, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere.umft.ro, 
dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere, exprimându-și consimțământul privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, în acest scop.  
II.3.1. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a 
dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii, 
se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 15-19 iulie 2019, între orele 09.00 – 14.00, la sediul 
central al Universității (P-ța Eftimie Murgu nr. 2), în următoarele locaţii: 

 pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a Universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459; 
 pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404; 
 pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 0256/494604; 

0256/204250, interior 483. 
II.3.2. Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, sau 
prin reprezentant, pe bază de procură notarială. 
II.3.3. Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-line a Fişei de 
înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării Fişei de înscriere, la sediul 
fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada stabilită pentru înscrieri. 
II.3.4. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii vor 
primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului Regulament. 
II.3.5. Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor Babeş” 
din Timişoara se vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele de înscriere. Aceşti candidaţi 
vor prezenta la înscriere un singur dosar cu acte originale (necesar).   
II.3.6. La înscriere, opţiunile candidaţilor sunt limitate la specializările din cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazul Facultății 
de Medicină, candidații pot opta pentru un program de studii cu 360 credite transferabile și maximum 2 programe de 
studii cu 180-240 credite transferabile. Candidații care optează pentru specializarea Asistență medicală generală au 
dreptul să aleagă oricare dintre cele trei locații geografice de desfășurare, respectiv Timișoara, Lugoj sau Deva, 
precizând ordinea opțiunilor. 
II.3.7. După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere 
nu pot fi modificate. 
II.3.8. Rapoartele referitoare la situaţia numărului de candidați înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi vizualizate 
de toţi cei interesaţi, pe site-ul Universităţii. 
II.3.9. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidaţii de etnie romă se vor prezenta la secretarul-
şef al Universităţii, cu o cerere tip, în care vor menţiona opţiunea de înscriere, însoțită de o recomandare eliberată de o 
organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă. Secretarul-
şef al Universităţii va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor romi pe locuri distincte la 
facultatea vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă. 
II.3.10. Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe 
locurile distincte, bugetate, prin completarea 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 absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a 
candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.  
II.3.11. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei care au 
obținut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii Internaţionale al Universității va aviza, în 
prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidați:  

 cetăţenii ţărilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai 
Confederaţiei Elveţiene; 

 cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate; 
 românii de pretutindeni; 

 cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în România. 
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II.4. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 
II.4.1. Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente: 
 a) Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere.umft.ro), listată şi semnată de candidat. 

Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
 b) Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul 

informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere. 
 c) Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere. 
 d) Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității 

copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. Candidații care nu au obținut diploma de 
bacalaureat în România vor prezenta diploma de bacalaureat în original (originalul nu se restituie) şi o traducere 
legalizată a diplomei, în limba română. 

 e) Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale din 
România, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor 
candidaţilor care nu au obţinut diploma de bacalaureat în România. 

 f) Foaia matricolă, în original și copie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în 
vigoare. Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara/ul 
la care s-a făcut înscrierea. 

 g) Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original plus o copie, în 
cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 
corespunzătoare anului școlar 2018-2019. Prin excepție, în cazul interconectării Universității cu Sistemul 
Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor 
obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, în baza acordului scris al acestora, nu este necesară adeverinţa eliberată 
de către instituţia de învăţământ. 

 h) Pentru candidații care au promovat în străinătate examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului 
universitar curent (anului școlar 2018-2019) și nu au reușit să obțină atestatul de recunoaștere până la data înscrierii, 
declaraţie notarială, prin care se obligă să completeze dosarul de înscriere cu atestatul de recunoaștere a studiilor, 
în termen de cel mult 30 de zile de la data înscrierii, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs. 

 i) Adeverinţă, din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de instituțiile de 
învățământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență, finalizate sau 
nefinalizate cu examen de licență. 

 j) Declarație pe propria răspundere, în cazul candidațiilor 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 
2019-2020, 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. 

 k) Certificat de naştere, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două documente 
și certificarea copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. Candidații străini vor prezenta şi 
o traducere legalizată a certificatului de naștere, în limba română. 

 l) Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea 
celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. Candidații 
străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română. 

 m) Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul medical al 
UMF „Victor Babeş” din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara, care să ateste faptul 
că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu 
viitoarea profesie. 

 n) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului 
Educației Naționale 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. 

 o) Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor romi, adresată 
Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită 
a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă. 

 p) Cererea-tip de intenţie 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. 
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 q) 4 fotografii tip carte de identitate. 
 r) Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studiu. 
 s) Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după certificate de 

deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în 
această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în 
activitate/pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF 
„Victor Babeş” din Timişoara a susţinătorilor legali etc. 

 t) Dosar plic. 
II.4.2. La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate/Paşaportul, în original şi copie. 

 


