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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA 

ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII 
 
I.1. Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere sesiunea August-Septembrie 2020 
este elaborată în baza: 

a) Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 
b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările și completările ulterioare 
c) În temeiul H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat 
d) Hotărârilor Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
e) Ordinului nr. 5618/20.12.2019 privind modificarea alineatului (4) și al articolului 5 din aprobare, 

Metodologia-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licență, de master și 
de doctorat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 6102/2016, publicat în 
partea a I a Monitorului Oficial al României nr. 5/07.01.2020. 

I.2. Pentru admiterea la studiile universitare de masterat se organizează concurs de admitere pentru fiecare 
program. Concursul de admitere se desfășoară în data de 29.09.2020. 
I.3. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii 
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și cetățenii statelor terțe, au obligația să facă 
dovada cunoașterii limbii române. 
I.4. 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. 
I.5. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de masterat se organizează în luna 
septembrie 2020.  
I.6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, va aduce la cunoștința candidaților 
condițiile și documentele necesare pentru înscriere prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe pagina web 
proprie, www.umft.ro. 
I.7. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează la programele de studii acreditate 
sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel: 
Nr.
crt. 

Domeniul de studii Programul de studii 
Durata 

studiilor 
Număr credite 
transferabile 

1 Medicină 

Aplicații moderne ale medicinei de laborator în 
personalizarea actului medical 

2 ani 120 

Managementul serviciilor sociale și de sănătate 1 an 60
Nutriție clinică și comunitară 2 ani 120 
Managementul asistenței medicale perinatale 1 an 60 
Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare 2 ani 120
Management educațional sanitar 2 ani 120 
Responsabilitatea juridică a personalului medical 2 ani 120 
Podiatrie* 2 ani 120

2 Medicină Dentară Laseri în medicina dentară 2 ani 120 

3 Farmacie 
Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic 1 an 60 
Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, 
cosmetice 

2 ani 120 

*În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind 
autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii universitare de master „Podiatrie”, Universitatea 
va organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul 
Regulament. 
 

I.7. Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de 
studii universitare de masterat, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului 
Educaţiei și Cercetării, privind aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din Timişoara 
pentru studii universitare de masterat, an universitar 2020-2021. 
I.8. Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de masterat, anul I, an universitar 
2020-2021, vor fi afișate ulterior pe site-ul universității. 
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I.9. Orice comunicare între Universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în 
format letric sau electronic. 
I.10. Admiterea la studiile universitare de masterat se susţine în limba de predare (română/engleză). 
I.11. La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii cu diploma de licență a ciclului de studii 

universitare de licență, organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de 
lungă durată, organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum 
și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării, ca fiind cel puțin studii universitare de licență. 
I.12. Cetățenii țărilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pot participa la 

concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește 
taxele de școlarizare, cu respectarea următoarelor condiții: 
(1) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei 
diplome de licență obținută în România vor respecta Metodologia de admitere proprie, adoptată de Senatul 
Universității (relații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la Secretariatul Studii Universitare de 
Master. 
(2) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei 
diplome de licență obținută în altă țară decât România, trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere 
Atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și 
Cercetării (informații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la secretariatul Departamentului de 
Relații Internaționale din cadrul universității). 
(3) La admiterea la toate programele de studii universitare de masterat, cetățenii UE/SEE/CH care nu au finalizat 
studii universitare de licență în România, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru 
limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației și Cercetării. 
(4) Prin excepție, pentru absolvenții cetățeni români care au urmat studiile de licență într-o limbă de circulație 
internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală 
în limba română se face cu diploma de bacalaureat. 
I.13. Participarea la concursul de admitere a candidaților cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic 
European, Confederației Elvețiene se face în aceeași perioadă cu candidații români și este condiționată de 
cunoașterea limbii române. 
I.14. Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finanțat 
de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de studii masterale doar pe loc cu taxă în lei, conform 
legislației în vigoare. 
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI, UE/SEE/CH 
 

II.1. Comisiile de admitere 
II.1.1. Comisia de admitere pentru fiecare program de studii universitare de masterat este formată din: 
președintele comisiei, 2 (doi) membri și secretarul comisiei. Secretarul comisiei trebuie să preia de la secretariat 
cataloagele pentru examenul de admitere, iar după încheierea probei de concurs să predea cataloagele la același 
secretariat.   
II.1.2..Componența acestor comisii se constituie prin Decizia Rectorului la propunerea coordonatorilor 
programelor de studii masterale, aprobate de Consiliul de Administrație si Senatul Universității. cu cel puțin 15 
zile înainte de desfășurarea concursului.) 
 
II.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 
II.2.1. Admiterea la studii universitare de masterat, se organizează în sesiunea Septembrie 2020, după următorul 
calendar: 
 în perioada 21.09.2020-25.09.2020 – completarea on-line a fişei de înscriere și depunerea dosarului de 

înscriere de către candidaţi, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul 
Universităţii; 
 29.09.2020 – concurs de admitere 
 în data de 29.09.2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul 

Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro 
 în data de 30.09.2020 – depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora; 
 În 30.09.2020 – publicarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe 

pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro 
 01-02.10.2020 – confirmarea locului obținut prin depunerea chitanței care atestă plata taxei de confirmare 

(taxa de confirmare se plătește la casieria Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara) și 
depunerea de către candidații admiși la buget și cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și 
Confederației Elvețiene a diplomelor/adeverințelor în original la secretariat  și semnarea contractelor de studii. 
 
II.3. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere 
În perioada 21 septembrie- 25 septembrie 2020, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la 
adresa admitere-masterat.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere, exprimându-și 
consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.  
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 perioada 21 septembrie - 25 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, la 
Secretariatul Studii universitare de Master (P-ța Eftimie Murgu nr. 2). Tel: 0256 295157, e-mail: 
masterat@umft.ro 
II.3.1. Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, 
sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială. 
II.3.2. 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.3.3. Rapoarte referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi 
vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul universității. 
II.3.4. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidații de etnie romă se vor prezenta la 
secretarul șef al universității cu o cerere în care se va menționa opțiunea de înscriere. Secretarul șef al universității 
va data și va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaților romi pe locurile distincte și va opri o copie 
a cererii pentru evidență. 
II.3.5. Pentru candidații cu diploma de licență obținută în străinătate, Departamentul de Relații Internaționale va 
aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”. 
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II.4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni români, UE/SEE/CH care 

au finalizat studiile universitare de licență în România: 
II.4. 1. Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente: 

a. Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere-masterat.umft.ro), listată şi semnată 
de candidat.  

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. Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea 
conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.  

d. 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 la care s-a făcut înscrierea. 

e. Diploma de licență sau echivalentă, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după 
certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.  

f. Suplimentul la diploma de licență, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după 
certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea. 

g. Adeverință de absolvire, în original, plus o copie în cazul absolvenților promoției 2020. Originalul se va 
restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea. 

h. Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu a beneficiat sau beneficiază în prezent de finanțare 
de la buget pentru un alt program de studii universitare de masterat, că nu a absolvit studiile de licență de lungă 
durată (5 sau 6 ani ) pe un loc finantat de la buget. (Anexa 2) 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, pentru 
programe de studii universitare de master. 

i. Diploma de master și suplimentul la diplomă/Adeverința de absolvire (absolvenți promoția 2020) – 
pentru cei care au absolvit un alt program de studii universitare de master. 

j. Cartea de identitate , în original și copie Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două 
documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea. 

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 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 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. 

n. 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. 

o. 2 fotografii tip carte de identitate. 
p. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere. 
q. 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. 

r. Dosar plic. 
II.4. 2. La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate, în original şi copie. 
II.4. 3. Pentru recunoașterea studiilor, candidații (cetățeni ai statelor membre UE/SEE/CH) care nu au finalizat 
studiile de licență în România, pot depune dosarul pentru obținerea Atestatului de echivalare a diplomei de licență 
fie la Registratura Ministerului Educației și Cercetării, fie la sediul universității, personal sau prin poștă la adresa: 
Agnes Balint, Șef Birou Relații Internaționale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timișoara, România. Tel: +40 256 434418, Fax: +40 256 220482. 
E-mail: relint@umft.ro.  
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II.4. 4. Dosarul se va depune personal sau prin poștă, în perioada 21.09.2020 – 25.09.2020. Dosarele primite 
după această dată nu vor mai fi procesate. 
II.4. 5. Calendarul înscrierilor se poate modifica ca urmare a unor prevederi ulterioare din partea Ministerului 
Educației și Cercetării.  
II.4. 6. Candidații din țări care aparțin EU/SEE/CH, trebuie să aibă actele de studii vizate de către C.N.R.E.D 
anterior înscrierii. Candidații trebuie să depună un dosar separat, incluzând copii legalizate ale diplomei de 
bacalaureat/echivalente, și ale foii matricole de liceu, ale diplomei de licență/echivalente și a spulimentului la 
diploma de licență, o cope xerox a pașaportului (paginile 1-4) sau a cărții de identitate precum și o cerere pentru  
validarea diplomei de studii de licență. Dosarul se depune la Departamentul de Relații Internaționale care va 
transmite ulterior documentele către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul 
Ministerului Educației și Cercetării. Informații privind recunoașterea diplomelor sunt disponibile pe site-ul 
http://cnred.edu.ro . 
  
 
II.4. 7. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni UE/SEE/CH care 
NU au finalizat studiile universitare de licență în România: 
a. Cerere pentru echivalarea diplomei de licență/echivalentă de către C.N.R.E.D., 2 exemplare (se descarcă 
de la secțiunea „Documente utile”), dacă este cazul 
b. Diploma de licență sau echivalentă  - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei 
de licență sau echivalentă 
c. Suplimentul la diploma de licență - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a  
d. Diploma de bacalaureat sau echivalentă - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română  
e. Foaia matricolă din liceu aferentă diplomei de bacalaureat - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba 
română a  
f. Certificatul de naștere - 2 copii legalizate, o copie simplă (xerox sau scanat) și 2 traduceri legalizate în limba 
română  
g. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate în limba română  
h. Cartea de identitate sau pașaport – 2 copii 
i. 6 fotografii (format pașaport) 
j. Adeverință medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată într-o limbă 
străină, este necesară și o traducere legalizată în limba română. Adeverința trebuie să ateste că: 
- candidatul a fost vaccinat pentru Hepatita B 
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 
- candidatul este apt din punct de vedere mental și fizic să urmeze studii superioare în domeniul științelor 
medicale 
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
k. Certificatul de competență lingvistică de limbă română conform criteriilor minimale (pentru candidații care 
deja posedă un asemenea certificat) – o copie legalizată și o copie simplă 
l. Declarație notarială a absolvenților promoției 2020, care nu au intrat în posesia diplomei de 
licență/echivalentă până la data înscrierii, prin care îsi asumă obligația, în cazul în care sunt admiși, să depună 
actele de studii în original ( plus copii și traduceri legalizate) până la o dată limită stabilită în funcție de țara în 
care a fost emis actul de studii și care nu poate depăși data de începere a anului universitar următor. 
m. 2 dosare plic 
n. Pentru cetățenii din Italia, dosarul de preînscriere va conține în mod obligatoriu un document oficial din 
care să reiese numele complet al părinților (copie și traducere legalizată) 
o. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, ordin de plată) în valoare de 150 euro 
(nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul următor: 
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc 
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România 
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600 
SWIFT: BTRLRO22TMA 
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
Numele complet și corect al candidatului............, Taxă procesare dosar 
 
II.5. Desfășurarea admiterii 
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II.5.1. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul Secretariatului și pe 
pagina web a universității. 
II.5.2. Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin metodologia proprie, ținându-se seama de specificul 
domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere. 
II.5.3. Concursul de admitere se va desfășura pe fiecare program de studii astfel: 
 

A.  DOMENIUL MEDICINĂ 
1. Managementul asistenței medicale perinatale 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă din cursul disciplinei de Chirurgie pediatrică / Puericultura / 
Neonatologie. 
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de 
studiu și nota obținută la proba scrisă. 
Bibliografie: Cursul disciplinei de Chirurgie pediatrică / Puericultura / Neonatologie. 
 
 
2. Managementul serviciilor sociale și de sănătate 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă din bibliografia de concurs. 
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de 
studiu și nota obținută la proba scrisă. 
Bibliografie: Vlădescu C. (coordonator), Sănătate publică și management sanitar, Editura Cartea Universitară, 
București, 2004, www.umft.ro/newpage/structura/catedre/sanatatepublica.pdf ; Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
3. Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă. 
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de 
studiu,  nota obținută la proba scrisă și nota în funcție de proveniența absolventului (absolvent UMF „Victor 
Babeș” Timișoara – 10 puncte, absolvent al unei facultăți cu profil medical sau de recuperare de la altă 
universitate – 9 puncte, absolvent al altei facultăți – 8 puncte). 
În situația unor medii egale pe ultimul loc finanțat de la bugetul de stat, departajarea se va face în funcție de 
următoarele note: 

- Nota de la proba scrisă 
- Nota examenului de licență 

Bibliografie: Gaiță D., Avram C., Recuperarea cardiovasculară – între concepte și practică, Editura Brumar, 
Timișoara, 2007, capitolele I, II, III și IV (pag. 9-96); Tudorache V., Oancea C., Bertici N., Fira-Mlădinescu O., 
Evaluarea bolilor respiratorii din perspectiva recuperării medicale, Editura Eurobit, Timișoara, 2011, partea 
generală, pag. 5-44 și partea specială de abilitare respiratorie, pag. 103-150. 
 
4. Nutriție clinică și comunitară 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 20 de întrebări. 
Media aritmetică între media anilor de studiu, nota de la examenul de licență și nota care semnifică proveniența 
absolventului ( 10 – pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, programul de studii Nutriție și dietetică; 10 - 
pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, alte programe de studii; 9 - pentru candidații absolvenți ai altei 
universități, la programul de studii Nutriție și dietetică; 8 - pentru candidații absolvenți ai altei universități și altui 
program de studii), se va adăuga la calculul mediei de admitere. 
Media de admitere va fi calculată ca și media aritmetică între nota probei scrise și a mediei celor 3 note obținute 
conform documentelor oficiale ale candidatului. 
Bibliografie: A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Nutriție umană fiziologică. Macronutrienții, Lito 
UMFVBT, 2013;  A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Noțiuni de nutriție umană fiziologică, Editura 
Solness Timișoara, 2014, pag. 9-85, 241-246, 269-275. 
 
5.  Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă și o probă practică de verificare a cunoștințelor (abilități 
elementare pentru lucrul în laboratorul clinic). 
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Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între proba scrisă și proba practică.  
Bibliografie: Anghel Andrei, Lucrări practice de chimie și biochimie medicală, Editura Victor Babeș, Timișoara, 
2019, ISBN: 978-606-786-138-9. (disponibilă la biblioteca și librăria UMFVBT) 
 
6. Management educațional sanitar 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul 
de licență și media pe anii de studiu. 
Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice, 
Editura Mirton, Timișoara, 2016; Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela Codruța Podariu, 
Laura Rusu, Alin Faur, Particularități ale comunicării în medicină, Editura Mirton, Timișoara, 2016; Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitprul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu 
modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 
 
 
7. Responsabilitatea juridică a personalului medical 
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări. 
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul 
de licență și media pe anii de studiu. 
Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice, 
Editura Mirton, Timișoara, 2016; Cursul disciplinei Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară, 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitprul Oficial la României nr. 
372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT. 
 
        B. DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 
1. Laseri în medicina dentară  
Examenul de admitere cuprinde o probă de interviu cu fiecare candidat.  
În urma interviului vor fi analizate următoarele aspecte: 
- motivarea alegerii acestui program de studii masterale, pe baza preocupărilor ulterioare în domeniu (exemplu: 
lucrări de licență, de disertație, de doctorat într-un domeniu similar). 
- competența de comunicare lingvistică (limba engleză), pe o temă științifică propusă de candidat (exemplu: tema 
lucrării le licență, de disertație, de doctorat). 
 

C. DOMENIUL FARMACIE 
1. Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic 

Examenul de admitere va cuprinde o probă teoretică din tematica de curs a disciplinei de Dermatofarmacie și 
cosmetologie și un interviu. 

a) Examenul teoretic va avea o pondere de 60% din media examenului de admitere (60 de puncte din 100) și va 
cuprinde 30 de întrebări cu răspunsuri la alegere din bibliografia de examen (Anca Dragomirescu, Actualități 
în dermatofarmacie și cosmetologie, Editura Victor Babeș, 2012) 

b) Interviul va avea o pondere de 30% din media examenului de admitere (30 de puncte din 100) și va testa: 
- Motivația alegerii acestui program de studii masterale, bazată pe preocupări anterioare în 

domeniu (ex.: lucrare de licență într-un domeniu similar) 
- Competența lingvistică de comunicare pentru o limbă străină de circulație internațională, la 

alegerea candidatului (engleză, franceză, italiană), pe o temă propusă de candidat (ex.: din 
lucrarea de licență a candidatului). 

c) Nota de la examenul de licență va reprezenta 10%  din ponderea notei finale. 
 

2. Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice 
Examenul de admitere va cuprinde următoarele probe: 
a) Proba de verificare a cunoștințelor (test grilă) cu o pondere de 60% din media concursului de admitere 
b) Interviul va avea o pondere de 30% din media concursului de admitere și va testa motivația alegerii acestui 

program de studii. 
Bibliografie: Cristina A. Dehelean, Dorina Gheorgheosu, Daniela Ionescu, Noțiuni de toxicologie generală, 
Editura Victor Babeș, 2013. 
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II.5.4. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6 (șase). 
II.5.5. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și 
în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. 
 
II.6. Rezultatele admiterii 
II.6.1. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul Universităţii şi 
pe pagina web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro.  
II.6.2. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a notelor (mediilor) obţinute la examenul de 
admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. 
II.6.3. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 08.09.2020, la avizierul 
Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro. 
II.6.4. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se va face după următoarele criterii: 

1. Nota obținută la proba scrisă 
2. Nota examenului de licență 

II.6.5. Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 
 Candidații admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, dacă 

este cazul; 
 Candidații admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este cazul; 
 Candidații respinşi, dacă este cazul. 
 
 

II.7. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora 
II.7.1 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, după afişarea 
rezultatelor, la registratura Universităţii, camera 1, în data de 9 septembrie 2020. Nu se admit decât contestații 
privind lucrarea proprie. 
II.7.2 Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.  
II.7.3 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului de 
admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 
 
II.8. Confirmarea locului obţinut şi afişarea rezultatelor 
Etapa I 
II.8.1. În datele de 1 şi 2 octombrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile 
bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la 
secretariatul unde s-au înscris, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a 
acestei obligaţii. 
II.8.2. În cazul în care un candidat renunță la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului 
(înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 6 (șase), pe baza unei cereri 
individuale depuse la secretariat.. Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, acestea se vor 
ocupa în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere. 
II.8.3. Dosarele candidaților respinși sau a celor care renunță la locul obținut prin admitere, se vor restitui în cel 
mult 48 de ore de la depunerea cererii. Nu se percepe taxă de restituire. 
II.8.4. Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii masterale concomitent, 
indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. 
II.8.5. Înmatricularea candidaților admiși pe locurile cu taxă se va face numai după ce candidatul a depus la 
secretariat copia chitanței/ordinului de plată din care să rezulte achitarea taxei de studii și au semnat contractele 
de studii. Taxa se achită integral în prima lună a anului universitar, la nivelul cuantumului taxei de 
școlarizare stabilite în Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe 
II.8.6. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 100 de lei şi se achită la casieria Universităţii. Se pot confirma 
maximum două programe de studii. 
II.8.7. În data de 2 octombrie 2020 vor fi afişate rezultatele finale. 
 
II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi 
II.9.1. Candidaţii romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului 
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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.10. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere: 
II.10.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 150 de lei şi se 
achită la casieria Universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de admitere. 
II.10.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 

 orfanii (de ambii părinţi); 
 candidații proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; 
 copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 
 copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeş” din Timişoara; 
 alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei tehnice de admitere pe facultate. 

II.10.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de 
candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 
II.10.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă de către Decanul facultății din care face parte 
programul de studii, numai pentru o singură înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se 
organizează concurs de admitere la UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 
II.11. Plata taxei de şcolarizare 
II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii masterale, sesiunea septembrie 2020, vor achita taxa 
de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor,  prin virament bancar, în contul Universităţii 
deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: 
„taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”, sau la casieria Universității, în prima 
lună a anului universitar 
II.11.2.  Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului, 
personal, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. Neachitarea taxei de 
şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi la redistribuirea locurilor 
astfel vacantate.  
II.11.3. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, până la termenul stabilit sunt considerați, din 
oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. 
 
II.12. Înmatricularea 
II.12.1. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 
Rectorului UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 
II.12.2. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr 
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii 
la care au fost admişi. 
II.12.3. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul facultăţii 
dovada achitării taxei de şcolarizare, respectiv copia chitanţei/ordinului de plată şi au semnat contractele de studii. 
În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în 
original, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei licență la secretariat. Neprezentarea diplomei de 
licență/atestatului sau a adeverinţei de recunoaştere a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului 
declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de 
stat. 
II.12.4. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 
indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  
 
 

CAPITOLUL III. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA STUDII ÎN REGIM 
PE CONT PROPRIU VALUTAR, A CETĂȚENILOR STRĂINI CARE PROVIN DIN ȚĂRI 

TERȚE (CPV-NON UE) 
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III.1.1.  Pot fi înscrişi în ciclul II de studii universitare de master, în regim pe cont propriu valutar, cetăţenii 
provenind din ţări terţe UE (state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic 
European, respectiv Confederaţia Elveţiană), care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 
1. Participarea şi promovarea unui concurs de dosare, în ordinea punctajului obţinut, conform criteriilor de 
selecţie din prezentul regulament; 
2. Obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri 
Europene, în conformitate cu Ordinul M.E.N privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi 
şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, cu 
modificările şi completările ulterioare, la propunerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 
Timişoara, pe baza evaluării dosarului de preînscriere; 
3. Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar doar după absolvirea anului 
pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc 
cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri, 
dacă programul de studii este organizat în limba română:  
III.1.2. Programele de studii la care se pot înscrie candidaţii pentru a studia în regim CPV şi cifrele de 
şcolarizare sunt aprobate de Senatul universităţii. 
III.1.3. Informaţiile privind procedurile de înscriere şi actele necesare vor fi afişate pe site-ul universităţii, 
www.umft.ro. 
III.1.4.  Înscrierea candidaţilor se va efectua prin depunerea dosarelor conţinând actele necesare, personal sau 
prin poştă, pe adresa Departamentului Relaţii Internaţionale al Universităţii, conform calendarului stabilit prin 
prezenta Metodologie. 
III.1.5. Departamentul de Relații Internaționale va procesa dosarele și le va înainta comisiei de admitere prin 
Secretariatul Studii Universitare de Master în vederea acordării punctajelor. 
III.1.6. Pentru ca un punctaj să fie validat de către comisia de admitere, candidaţii trebuie să prezinte documente 
doveditoare oficiale pentru criteriul respectiv în copie legalizată. 
III.1.7. Criteriile de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu în regim 
pe cont propriu valutar sunt stabilite conform prezentei Metodologii.  
III.1.8. După validarea rezultatelor de către comisie, Secretariatul va trimite Departamentului de Relații 
Internaționale punctajele finale în vederea transmiterii la MEN a dosarele candidaţilor  declaraţi admişi, pentru 
eliberarea Scrisorii de acceptare la studii.    
III.1.9. Universitatea poate solicita, în cazul în care există suspiciuni, verificarea actelor de studii de către 
D.G.R.I.A.E, din cadrul M.E.N. 
 

III.2.Calendarul înscrierilor este următorul: 

III.2.1. 21.09.2020 – 25-.09.2020 - deschiderea perioadei de preînscriere la concursul de admitere, când 
candidaţii pot începe să-şi depună dosarele la secretariatul Departamentului Relaţii Internaţionale; verificarea  
conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către secretariatul Departamentului Relaţii internaţionale; 

 29.09.2020 - evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor proprii de selecţie stabilite de universitate, 
de către comisia de admitere stabilită pe fiecare program de studii; 

 30.09.2020 - publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, 
după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau la secretariat 
și depunerea de contestații. Candidaţii respinşi pot depune contestaţii către Comisia de admitere; 
contestaţiile se trimit prin e-mail pe adresa  masterat@umft.ro, până la ora 24 (ora României); 

 01.10.2020 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de admitere; postarea pe site-ul Universităţii 
www.umft.ro şi la secretariat a listei PROVIZORII cu punctajele obţinute de toţi candidaţii şi rezultatele 
concursului de dosare după soluţionarea contestaţiilor; 

 02.10.2020 – 05.10.2020 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a 
confirma locul prin e-mail, pe adresa masterat@umft.ro și contab@umft.ro. Confirmarea locului trebuie 
însoţită şi de achitarea prin transfer bancar  a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă, iar 
candidaţii trebuie sa ataşeze la e-mail-ul de confirmare şi copia scanată a chitanţei de la bancă; 

 08.10.2020 – verificarea încasării taxelor de confirmare de către Serviciul Financiar contabil al 
Departamentului Relaţii Internaţionale; 

 09.10.2020. – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări; 
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 12.10.2020 - 13.10. 2020  - a II-a etapă de confirmări de către candidaţii declaraţi initial respinşi, la adresa 
de e-mail masterat@umft.ro și contab@umft.ro 

 14. 10.2020 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări. 
 2.11. 2020 - 6. 11. 2020 – perioada de achitare a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi provizoriu la 

studii care au obţinut Scrisoarea de Acceptare la Studii (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o 
singură tranşă); 

 13. 11. 2020 –data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii și depunerea actelor în 
original. 

 
III.2.2. Criterii de selecţie ale dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu în 
regim pe cont propriu valutar: 

 
NUME/PRENUME CANDIDAT:    ___________________________________________                                                  
 

CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE 
FACULTATEA/DOMENIUL 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 
     PROGRAM DE STUDII –  
 

Criteriul de selecţie 
 

 
Punctaj 

Număr de puncte 
acordat (se completează 

de către Comisia de 
admitere) 

I. Media finală obținută la examenul de 
licență 

  

60-69,99% (D) 
 

10 puncte (cerinţă minimă) 
 

70-79,99% (C) 
 

20 puncte 
 

80-89,99% (B) 
 

30 puncte 
 

90-100% (A) 
 

40 puncte 

II. Media finală a anilor de studiu   
60-69,99% (D) 

 
5 puncte (cerinţă minimă) 

 
70-79,99% (C) 

 
10 puncte 

 
80-89,99% (B) 

 
15 puncte 

 
90-100% (A) 

 
30 puncte 

III. Diplomă de studii: 
      Diplomă de licenţă într-un domeniu legat 
de domeniul „sănătate” 
     Diplomă de licenţă într-un domeniu ne-
medical 

 
30 puncte 

 
15 puncte 

 

 

 
TOTAL 

 

 
III.2.3. Comisia de admitere:           
1) În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc se vor situa mai mulţi candidaţi cu același 
punctaj, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de: 



Cod  Regulament: UMFVBT-MET/DFM/7/2020 
Modificată și republicată prin H.S. nr. 46/9754/29.07.2020 

Aprobat prin H.C.A. nr. 16/7700/06.07.2020 
Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, 

cod 300041, România 
Tel/ Fax: 0256/295157 

E-mail: masterat@umft.ro; www.umft.ro 

D.A.T. 14

a. Media anilor de studii din facultate. 
2) Lista cu candidații admiși în urma selecției de dosare este o listă PROVIZORIE, admiterea definitivă a 

candidaților depinzând de obținerea scrisorii de acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei și Cercetării și de 
achitarea integrală  a taxei de școlarizare. Candidații care nu obțin scrisoarea de acceptare la studii de la 
minister, deși au fost admiși provizoriu în urma concursului de dosare, NU se pot înscrie. 

 
III.3. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU PREÎNSCRIERE:  

1. Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat; 
2. Fişă cu date personale (se descarcă de la sectiunea “Documente utile”); 
3. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (3 

exemplare) (se descarcă de la secțiunea “Documente utile”); 
4. 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma 

şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/echivalente și ale foii matricole 
aferente diplomei de bacalaureat (supralegalizate de Ministerul de Externe din tara respectivă și de 
Ambasada Română sau autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila 
de la Haga); 

5. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de licență/ echivalente și ale 
suplimentului la diploma de licență (supralegalizate de Ministerul de Externe din tara respectivă 
sau de Ambasada Română sau autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile 
privind Apostila de la Haga)  

6. 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română după 
certificatul de naştere sau echivalent; 

7. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română  după certificatul de căsătorie (unde este 
cazul); 

8. 2 copii legalizate după paşaport;  
9. 2 copii legalizate după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate; 
10. 6 fotografii (format paşaport); 
11. Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă 

limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi. 
Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

 -candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 
 - candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 
 - candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul ştiinţelor 
medicale 
 - candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 
12. Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a atestatului de absolvire a anului pregătitor de 

limbă română sau a certificatului de competență lingvistică eliberat de instituțiile abilitate de M.E.N; 
13. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în țări terțe care doresc să se înscrie la 

un program de studii cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim 
financiar “pe cont propriu valutar”; 

14. Absolvenţii de facultate, promoţia 2020, care nu au intrat încă în posesia diplomei de  licență sau 
echivalentă până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia, în 
cazul în care vor fi admiși,  să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o 
dată limită stabilită în funcţie de ţara în care a fost emis actul de studii și care nu poate să depăşească data de 
începere a anului universitar următor; 

15. 2 dosare de carton; 
16. Taxă de procesare a dosarului de 150 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul 

următor: 
Numele băncii: Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc 
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România 
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600 
SWIFT: BTRLRO22TMA 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN 
TIMISOARA 
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NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………… 
Dosarul poate fi depus personal sau trimis prin poştă (a se vedea Documente necesare pentru 

preînscriere) la Departamentul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii: 
Agnes Balint 
Departamentul Relatii Internationale 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
P-ţa E. Murgu 2 
300041 Timişoara, România 
Tel: +40 256 22 04 82 
Fax: +40 256 22 04 82 
e-mail: relint@umft.ro 
www.umft.ro 
   III.1.  COMPETENŢA LINGVISTICĂ 

III.1.1. La admiterea la studiile universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte 
un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului pregătitor, 
eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei și Cercetării,  
III.1.2. La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a 
prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane: 
    a) Persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin 
4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-
o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România; 
    b) Cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată 
din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în cadrul unei instituţii 
de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura 
română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un 
certificat de competenţă lingvistică. 
 

III.2.  APOSTILA DE LA HAGA  

III.2.1. Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la 
Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat 
semnatar al Convenţiei. 
III.2.2. Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin intermediul autorităţii competente desemnate de guvernul unei 
ţări care este semnatară a Convenţiei.  
III.2.3. DOCUMENTELE ELIBERATE DE ŢĂRI CARE NU SUNT SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE 
LA HAGA, TREBUIE SĂ POARTE O SUPRALEGALIZARE (documentele care nu sunt supralegalizate vor fi 
respinse). 

a) ştampila Ministerului de Externe din ţara în care a fost emis documentul;  
                                                        ȘI 

b) ştampila ambasadei / consulatului României din ţara respectivă (în cazul în care România nu are 
ambasadă în țara în care a fost emisă diploma, candidații trebuie să se adreseze ambasadei/serviciului consular 
din țara cea mai apropiată).  
III.2.4. ȚĂRILE SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA PRIVIND APOSTILA: 
Africa de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahamas, 
Barbados, Belize, Belarus, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Cape Verde, Cipru, R. P. China, Columbia, 
Cook Islands, Republica of Coreea, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, 
Georgia, Grecia, Grenada, Honduras, India, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, Lesotho, Liberia, 
Lichtenstein, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Maroc, Insulele Marshal, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, 
Mongolia, Muntenegru, Namibia, Niue, Noua Zeelanda, Panama, Peru, Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts and 
Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Seychelles, Spania, 
Surinam, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., Vanuatu, Venezuela. 
Pentru mai multe informaţii privind Apostila de la Haga, vă rugăm accesaţi: 
http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/State%20semnatare.html   
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 
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III.3. TAXE 
III.3.1. Taxele de școlarizare sunt stabilite în euro. 
III.3.2. Cuantumul taxelor de şcolarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 
III.3.3. Cuantumul taxei de şcolarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare, 
dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege. 
III.3.4. Indiferent de cuantumul taxei de școlarizare, toţi candidaţii care doresc să studieze în regim “pe cont 
propriu valutar” trebuie să achite taxa de școlarizare  integral, prin transfer bancar, ÎNAINTE de înscriere. Suma 
trebuie transferată în contul de mai jos iar comisioanele de transfer trebuie suportate de către candidat: 
Numele băncii: Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc 
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România 
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600 
SWIFT: BTRLRO22TMA 
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN 
TIMISOARA 
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI………………………………… 
III.3.5. Următoarele taxe complementare se aplică tuturor candidaţilor care doresc să studieze în regim 
financiar “pe cont propriu valutar”: 

1. Taxă de procesare – 150 euro (nerambursabilă) - prin transfer bancar 
2. Taxă de confirmare a locului obținut 200 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar 

                  3. Taxă de înmatriculare de 100 lei (pentru cetățenii admiși), care se plăteşte la casieria universităţii, 
înainte de finalizarea înscrierii. 

    4. Taxă test limbă  50 euro (nerambursabilă) -  prin transfer bancar  – această taxă se referă doar la 
candidații care doresc să urmeze studii de master în limba engleză și susțin testul de limbă în cadrul 
universității noastre. 
III.3.6. PLATA INTEGRALĂ A TAXEI ESTE O PRECONDIŢIE A ÎNSCRIERII OFICIALE A 
CANDIDATULUI. LA ÎNSCRIERE CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A ATAŞA LA DOSARUL DE 
ÎNSCRIERE DOVADA (CHITANŢA ORIGINALĂ) CĂ AU ACHITAT INTEGRAL TAXA DE 
ȘCOLARIZARE. 
III.3.7. Candidații care au absolvit anul pregătitor se supun tuturor prevederilor prezentei metodologii, privitor la: 

 Termene limită 
 Criteriile de selecție aplicate în cadrul concursului de dosare 
 Numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studiu 
 Taxe 
 Componența dosarului   

 
 
 

CAPITOLUL IV. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ADMITEREA LA SRUDII A 
CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

 
 
IV.1. Cetăţenii etnici români din Republica Moldova sau diaspora au locuri alocate din oficiu la programele de 
studii masterale, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei și Cercetării. 
IV.2. Dacă numarul candidaţilor care optează pentru programul de studii masterale respectiv depăşeşte numărul 
de locuri alocate acestora, CANDIDAŢII vor participa la examenul de admitere pentru anul universitar respectiv, 
RESPECTÂND METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII PENTRU CETĂŢENII ETNICI ROMÂNI 
DIN REPUBLICA MOLDOVA/DIASPORA ELABORATĂ DE MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII. 
ÎNAINTE de a fi depuse la secretariatul facultăţii pentru care optează, dosarele cetăţenilor străini sau ale 
cetăţenilor români care au o diplomă de licenţă obţinută în străinătate trebuie vizate de Departamentul Relaţii 
Internaţionale. 
 

CAPITOLUL V. PREVEDERI SPECIALE 
V.1. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este ortografiat numele lor pe 
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diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu acelaşi nume şi prenume. Dosarele care 
conţin discrepanţe sau care nu sunt complete nu vor fi procesate şi vor fi respinse. 
V.2. Universitatea nu acceptă documente trimise prin fax/e-mail, copii xerox, documente scanate sau dosare 
incomplete. Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a persoanei/instituției care a 
efectuat legalizarea. 
V.3. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii în original la înscriere diploma de licență/diploma 
echivalentă originală rămâne la facultate pe întreaga perioadă a școlarității. 
V.4. Universitatea nu are nici un fel  de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care intermediază 
înscrierea la studii a candidaților. 
V.5. Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de preînscriere. 
Niciun alt document (scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de activități extracurriculare, carnet de 
sănătate, cv, etc.) nu va fi luat în considerare.  

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 
 

VI.1. Prezentul Regulament este singurul document oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de 
admitere în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii 
universitare de masterat și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior, precum şi cu 
Metodologiile proprii pentru admiterea candidaților străini, aprobate de Senatul universitar. 
VI.2. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și, în 
cosecință, nu angajează cu nimic UMF „Victor Babeș” din Timișoara. 
VI.3. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile şi regulamentele anterioare. Orice 
modificare poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului Universităţii ori prin publicarea unor acte normative 
imperative.  
VI.4. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza acest Regulament cu 
Ordine ale Ministerului Educației și Cercetării emise până la data concursului de admitere. 
VI.5. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 29.07.2020, în conformitate 
cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

          
 

Rector, 
Prof. univ. dr. Octavian – Marius Crețu 

   
   
   

  Vizat Oficiu juridic, 
  C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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Media la Licenta_________ 
 
                                                                                     Media Anilor de Studiu_________
   

 
FIŞĂ DE INSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 
 
SPECIALIZAREA_________________________________ 

  Secţiunea I.1 
Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină 

 
Campul care se completeaza de catre 
candidat 

1 Numele de familie la naştere (din 
certificatul de naştere) 

    

2 Numele de familie actual (după 
căsătorie, înfiere, modificare la 
cerere, dacă este cazul, conform 
actului doveditor) 

    

3 Prenumele     
4 Iniţialele tatălui/mamei 

Prenumele tatălui si al mamei 
    

   
5 CNP (Sau alt cod de identificare personală 

pentru candidaţii străini.) 
    

6 Data naşterii Anul   
Luna   
Ziua   

7 Locul naşterii Ţara de origine   
Judeţul / (Ţara )   
Localitatea   

8 Sexul F/M   
9 Starea civilă Căsătorit(ă)   

Necăsătorit(ă)   
Divorţat(ă) / Văduv(ă)   

10 Starea socială specială Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) / provenit 
din case de copii / provenit din familie monoparentală

  

11 Cetăţenia Română, cu domiciliul în România/străinătate   
Alte cetăţenii   
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul   

12 Etnia     
13 Domiciliul stabil Ţara   

Judeţul / (Ţara)   
Oraşul / Comuna / Satul   
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, 
sector) 

  

14 Actul de identitate / Documentul de 
călătorie sau pasaportul pentru 
cetatenii straini 

Seria   
Numărul   
Eliberat   
Data eliberării   
Perioada de valabilitate   

15 Alte date personale ale candidatului Telefon, adresă de e-mail   



Cod  Regulament: UMFVBT-MET/DFM/7/2020 
Modificată și republicată prin H.S. nr. 46/9754/29.07.2020 

Aprobat prin H.C.A. nr. 16/7700/06.07.2020 
Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, 

cod 300041, România 
Tel/ Fax: 0256/295157 

E-mail: masterat@umft.ro; www.umft.ro 
16 Candidat care se încadrează în 

categoria persoanelor cu dizabilităţi 
Se bifează numai de persoanele aflate în această 
situaţie, pe bază de documente 

  

  Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) 
1 Studiile preuniversitare absolvite, 

nivel liceu 
Instituţia unde a absolvit   
Ţara   
Localitatea   
Judeţul   
Profilul / Domeniul   
Durata studiilor   
Anul absolvirii   
Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID)   

2 Datele de identificare ale diplomei Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru 
candidatul care a absolvit studii anterioare în 
străinătate) 

  

Seria   
Numărul   
Emisă de   
Anul emiterii   
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii   

3 Alte observaţii (pentru cazurile în 
care candidatul care a absolvit studii 
anterioare în străinătate) 

Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate 
(DGRIAE - acorduri bilaterale / CNRED / Direcţia 
cetăţeni străini din MECTS) 
Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare (eliberat 
de DGRIAE / CNRED) 

  

  Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 
1 Studiile universitare absolvite Ţara   

Localitatea   
Judeţul   
Denumirea instituţiei de învăţământ superior   
Facultatea   
Domeniul / Profilul   
Programul de studii / Specializarea   
Titlul obţinut   
Forma de învăţământ (ZI / FR / ID / Seral)   
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)   
Durata studiilor (număr de ani sau număr de 
semestre, după caz) 

  

Anul absolvirii   
2 Datele de identificare ale actului de 

studii 
Tipul - denumirea (diplomă / diplomă de licenţă / 
echivalentă / diplomă de master) 

  

Seria   
Numărul   
Emitentul   
Anul emiterii   
Supliment diplomă / Foaia matricolă care însoţeşte 
actul de studii 

  

3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE 
- acorduri bilaterale / CNRED) 
Număr / Serie act de recunoaştere/echivalare 
(eliberat de DGRIAE / CNRED) 

  

 
 
NOTĂ: 
Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde cu cea care va fi utilizată în Registrul matricol unic. 
- Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de masterat şi/sau doctorat.  
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29 septembrie 2020 -  sustinerea examenului de admitere si afisarea rezultatelor provizorii 

30 septembrie 2020 -  depunerea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale 

1 – 2 Octombrie 2020 - confirmarea locurilor şi depunerea de către studenţii la buget a 

diplomelor/ adeverinţelor în original la secretariat precum şi semnarea contractelor de studii. 

O copie a chitanţei eliberată de casieria universităţii se va depune la secretariatul pentru a fi luat în 
evidenţă. Dacă nu depune în termen copia chitanţei de confirmare (înmatriculare), înseamnă că a 
renunţat la locul obţinut prin concurs. 

Dacă unii candidaţi renunţă la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare 
(înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 6 (șase) pe bază 
de cereri individuale depuse. 

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va 
face în ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere. 

 

 
 
 

Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în prezentul Regulament de 
admitere 2020 si declar pe propria-mi raspundere ca toate datele sunt reale. 

 

 
 
DATA________________  SEMNATURA CANDIDATULUI ___________________ 
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Declaraţie pe proprie răspundere 

Sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații. 

 

 Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________ 

domiciliat(ă) în ________________________________________________________str. 

___________________nr.________bl.________sc_______ap______ 

județul/sector________, legitimat(ă) cu B.I./C.I., seria_______ nr.____________,  

CNP _______________________________, 

declar pe proprie răspundere că: 

- Nu am urmat / Am urmat/ Sunt înscris(ă) la un alt program de studii universitare de 

masterat pe un loc finanțat de la bugetul de stat 

- Nu am/ Am absolvit studiile de licență de lungă durată (5 sau 6 ani ) pe un loc 

finantat de la buget. 

 Am absolvit Facultatea de _________________________________________, 

Specializarea_________________________________ cu durata de ____________ ani, 

număr credite ____________, anul _____________________ pe un loc: 

 Finanțat de la bugetul de stat   Anii___________ 

 Cu taxă       Anii______________ 

 
 
 
           Data                                                                                                Semnătura, 
_________________ 
 
 
Notă:  
Absolventii programelor de studii de licenta cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc 
finantat de la bugetul de stat, pot fi admisi la programul de master doar pe un loc cu taxa, conform 
legislatiei in vigoare. 
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