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PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 
 
  În perioada 03 – 04 septembrie 2020 între orele 9:00 și 15:00, candidații vor completa on-line fișa de 
înscriere la concurs și vor încărca  documentele (dosarului de înscriere) la adresa admitere.umft.ro, cu 
asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale. Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă 
consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.  
   

  Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea  
documentelor (dosarului de înscriere) on-line, respectiv verificarea conținutului dosarului și validarea 
înscrierii de către personalul Universității, se va desfășura în perioada 03 – 04 septembrie 2020. 
Date de contact: 

 pentru Facultatea de Medicină: tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459; 
 pentru Facultatea de Medicină Dentară: tel. 0256/220480; 0256/204250, interior 404; 
 pentru Facultatea de Farmacie: tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483. 

  După completarea fișei de înscriere, respectiv după efectuarea și validarea înscrierii la concurs, 
candidații vor primi câte un e-mail de confirmare a validării înscrierii și detalierea etapelor următoare, 
conform prezentului Regulament. 
  Candidații care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor 
Babeș” din Timișoara vor încărca on-line, o singură dată, documentele (dosarul) de înscriere. 
  La înscriere, opțiunile candidaților sunt limitate la specializările/programele de studii din cadrul 
aceleiași facultăți.  
   Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de admitere 
pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a 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 candidatului – absolvent al unui liceu din mediul rural pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de 
a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.  
   

   Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială au posibilitatea de a 
opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele 
de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenție, respectiv a actelor doveditoare 
eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că, la data 
înscrierii la concurs, 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. 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 asigurarea respectării condiţiilor legale specifice prevăzute pentru candidaţii străini sau cei care 
au obţinut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii Internaţionale al Universităţii 
va aviza, în prealabil, cu menţiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de 
candidaţi: 

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

 cetăţenii români care au obţinut diploma de bacalaureat în străinătate; 
 românii de pretutindeni; 
 cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de şedere în România. 

Rapoartele referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi 
vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul Universității. 


