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CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 
SESIUNEA IULIE 2021 

 

II.3.1. Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba 
română, se organizează în sesiunea iulie 2021, după următorul calendar: 

 în perioada 28 iunie - 16 iulie 2021 (înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 
14.00); 

o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de 
înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire 
la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele 
originale, 

o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul 
universității; 

 Afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților se va realiza cu cel puțin 24 
de ore înainte de concurs, pe site-ul universității www.umft.ro și pe pagina web admitere.umft.ro;  

 în data de 23 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, 
pentru programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS); 

 în data de 23 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, 
pentru programele de studii de licență cu durata de 3 - 4 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web 
proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro 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); 

 în data de 25 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, 
pentru programele de studii cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară și 
Farmacie; 

 în data de 25 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, 
pentru programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web 
proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, 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); 

 în data de 26 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la 
rezultatele concursului de admitere și rezolvarea acestora; 

 în 26 - 27 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a 
locului obținut de către candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea 
pierderii locului obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații; 

 în data de 28 iulie 2021, între orele 09.00 – 19.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, 
pentru locurile rămase neocupate; 

 în data de 29 iulie 2021 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2021, 
după cele două etape de confirmare a locului, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care 
va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele); 
 în data de 01.09.2021 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere - sesiunea 

iulie 2021, după încheierea perioadei de achitare a taxei de școlarizare, cu indicarea numărului fișei 
de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele). 
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SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 
 

II.3.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în 
aceleași condiții ca în prima sesiune, cu aceeași comisie, în luna septembrie 2021, astfel: 
 06-07.09.2021– perioada de înscriere:  

o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de 
înscriere) de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire 
la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele 
originale. Înscrierile din data de 07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00. 

o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul 
universității; 

 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de 
licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS); 

 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 
300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie; 

 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele 
concursului de admitere și rezolvarea acestora; 

 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului; 
 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului;;  
 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.  

 


