
  
Adr.:P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

cod 300041, România 
Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

E‐mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

 
 

ADMITEREA UNOR CATEGORII SPECIALE DE CANDIDATI 

 
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de 
licenţă, iulie/septembrie 2020, la UMF “Victor Babeş” din Timişoara prevede:  
 
II.9.1. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va asigura suport adițional adaptat 
nevoilor candidaților cu handicap locomotor și va sprijini accesul acestora în instituție. 
II.9.2. Candidații care au obţinut distincții (premiile I, II, III) la fazele naționale/internaţionale ale olimpiadelor 
şcolare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, în ultimii doi ani de liceu (2018-2019 şi 2019-2020), 
la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, 
beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget. 
II.9.3. Candidaţii romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului 
Ministerul Educației și Cercetării privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 
în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 şi ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere 
a candidaților romi pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la 
concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 
II.9.4. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile 
legii, ale Ordinului Ministerul Educației și Cercetării privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii 
universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 şi ale prezentului 
Regulament. 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. 
Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la concursul de 
admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa 
https://www.edu.ro/studii-licenta. 
II.9.5. UMF „Victor Babeş” din Timişoara acordă cel puţin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de şcolarizare 
aprobate, absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială. În cazul în care locurile nu 
se ocupă, acestea se vor redistribuie către ceilalţi candidaţi. (art. 205, alin 5 din LEN). 
II.9.6. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială beneficiază de un 
număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a 
candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de protecție socială exclude 
posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 
Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la concursul de 
admitere, vor prezenta dovada că fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială 
care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor 
copilului, republicată. 
 
II.9.7. La înscriere, opţiunile candidaţilor sunt limitate la specializările/programele de studii 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. 


