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Documentele necesare pentru înscriere 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere : 
 
 
- Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (www.umft.ro, secţiunea Admitere), listată şi 

semnată de candidat. Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul 

Regulament. 

- 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.   

- Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care participă la 

admiterea la specializările cu probă de concurs. 

- Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie legalizată. Cetăţenii din afara graniţelor ţării, vor prezenta 

şi o traducere legalizată a diplomei, în limba română. 

-  Foaia matricolă, în xerocopie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în 

vigoare. 

- Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală la bacalaureat, 

media probelor la limba română de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate 

şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat – pentru candidaţii care au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului universitar 2014-2015, în locul diplomei de bacalaureat, în 

cazul în care aceasta nu a fost eliberată.  

Candidaţii din categoria menţionată mai sus, declaraţi admişi în urma concursului de admitere, au obligaţia să 

depună diploma de bacalaureat, în  original şi în copie legalizată, la secretariatul facultăţii, până cel mai târziu, 

la începerea anului universitar 2015/2016. 

- Adeverinţă eliberată de facultatea la care candidatul s-a înscris prima dată, în cazul în care candidatul se 

înscrie pentru concursul de admitere la mai multe facultăţi. În aceste situaţii, în locul diplomei de bacalaureat 

va fi prezentată o copie legalizată a acesteia.  

- Adeverinţă, din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de 

instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscriși la studii universitare de 

licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.  

- Declarație pe propria răspundere, în cazul candidațiilor care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de 

stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului 
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universitar 2014-2015, care nu trebuie să depună această declarație; 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, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de 

licență.     

- Certificat de naştere, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după confruntarea 

celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea. 

- Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie legalizată. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente la ghişeul la care s-a făcut înscrierea. 

-  Adeverinţă medicală, 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. 

- Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale M.E.C.S., 

în cazul cetăţenilor străini care participă la admiterea la specializările cu predare în limba română.  

- Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din M.E.C.S., în cazul cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor 

care nu au obţinut diploma de bacalaureat în România.  

- Cererea de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor rromi, 

adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie 

legal constituită a rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă. 

-  4 fotografii tip carte de identitate. 

-  Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (150 lei) / specializare. 

-  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, în activitate, 

a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF “Victor Babeş” din 

Timişoara etc.  

-   Dosar plic. 

- La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate / Paşaportul, în original şi xerocopie. 
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