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Teste apărute sub egida Editurii „Victor Babeş” din Timişoara 

 

Începând de luni, 8 martie, pot fi achiziţionate următoarele volume de teste pentru 
admiterea 2021: 

„Biologie - Teste pentru concursul de admitere la Facultăţile de Medicină si Medicină 
Dentară ale UMF „Victor Babeş” din Timisoara” (preţ: 55 lei) 

şi 

 
„Chimie Organică - Teste şi probleme cu răspunsuri la alegere pentru concursul de 
admitere la Facultăţile de Medicină si Medicină Dentară ale UMF „Victor Babeş” din 
Timisoara” (preţ: 40 lei) 

Testele se pot achiziţiona de la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, sectorul Bibliotecă, 
et. I sau prin sistem curierat cu plata în următorul cont: 

RO18TREZ62120F331600XXXX 

COD FISCAL: 4269215 

Paşii achiziţionării testelor sunt următorii: 

- Se trimite comanda pe adresa de e-mail biblioteca@umft.ro 

- Se precizează obligatoriu în comandă datele de contact ale cumpărătorului, 
după cum urmează: 

• Nume, prenume 

• Adresa din cartea de identitate (cod, localitate, judeţ) 

• Număr de telefon şi e-mail de contact 

• Dovada plăţii (ordin de plată) 

Precizaţi cu exactitate titlul complet al volumului şi numărul de bucăţi pe care doriţi 
să le achiziţionaţi. 

 

ATENŢIE la completarea datelor cerute mai sus, pentru evitarea confuziilor! 

 

Onorarea comenzilor se va face în cel mai scurt timp posibil de la preluarea lor. 

Pentru informaţii suplimentare, sunaţi la nr. de teleton 0730407725 şi 0744420376.  

 

Sunt în curs de apariţie şi: 

Pentru admiterea la Facultatea de Farmacie: 

• „Teste de chimie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie" 

• „Teste de biologie pentru admiterea la Facultatea de Farmacie, programul de 
studii Farmacie" 

http://www.umft.ro/
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• „Teste de botanică pentru admiterea la facultatea de Farmacie": 

Pentru admiterea la programele de studii de scurtă durată: 

• „Biologie - Teste pentru concursul de admitere la programele de studii de Asistenţă 
Medicală Generală, Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Nutriţie şi 
Dietetică, Tehnică Dentară şi Asistenţă de Profilaxie Stomatologică ale UMF 
„Victor Babeş” din Timişoara” 

 

Pentru admiterea la Asistenţă de farmacie (Lugoj) şi Cosmetică medicală şi tehnologia 
produsului cosmetic - 200 de întrebări de botanică (au fost postate pe site-
ul www.umft.ro, la link-ul http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-
sectiuni/7989/teste_20botanica_20e-book.pdf). 

 

Volumele enumerate reprezintă o colecţie de teste elaborate de un colectiv de cadre 
didactice cu experienţă în învăţământul medical superior, având la bază manualele de 
Biologie pentru clasa a XI-a avizate de MEC. 

Considerăm aceste cărţi ca fiind o necesitate pentru pregătirea oricărui viitor candidat in 
vederea concursului de admitere din vara acestui an, 2021, la specializările Facultăţilor de 
Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie din cadrul Universităţii noastre. 
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