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Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere, sesiunea iulie 2014 
 

1. Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează în sesiunea iulie 2014, 

respectiv: 

 în data de 22 iulie 2014, pentru specializările cu 180-240 credite transferabile: Asistenţă medicală generală, Radiologie şi 

imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică,  Tehnică Dentară, Asistenţă de profilaxie 

stomatologică, Asistenţă de Farmacie 

 în data de 23 iulie 2014, pentru specializările cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 
În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi în prima sesiune, cu 

aceeaşi comisie, în luna septembrie (data concursului de admitere: 16, respectiv 17 septembrie 2014, ora 10.00, perioada de 

înscrieri: 8-12 septembrie).  

 

2. Înscrierea candidaţilor se face în săptămâna premergătoare admiterii, la secretariatele facultăţilor, în perioadele 14-18 iulie 2014, 

între orele  9.
00   

- 14.
00  

, în următoarele locaţii: 

- pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a universităţii, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 0256/220484; 0256/204400, 

interior 459; 

- pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 0256/220480; 

0256/204250, interior 404; 

- pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, tel. 

0256/494604; 0256/204250, interior 482. 

 

3. La specializările Asistenţă medicală generală, Radiologie şi imagistică, Balneofiziokinetoterapie şi recuperare, Nutriţie şi 

dietetică şi Asistenţă de Farmacie, concursul de admitere din data de 22 iulie 2014 se va desfăşura între orele 10.00 -12.00.  

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii 

de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

La specializările Tehnică Dentară şi Asistenţă de profilaxie stomatologică, concursul se va desfăşura în sediul clădirii 
Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, prima serie, respectiv la ora 13.30, a doua serie, şi se va 

încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu 

maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

 

4. La specializările Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, concursul de admitere din data de 23 iulie 2014 se va desfăşura între 

orele 10.00 -13.00.  

Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 09.45, pe baza cărţii 

de identitate/paşaportului şi a legitimaţiei de concurs. 

 

5. Publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, se va face în aceeaşi zi, 23 iulie 2014, după 

finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro. 

 

6. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor, 24 iulie 2014, orele 08.00-14.00. 

 

7. În perioada 24-25 iulie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc confirmarea locului obţinut de către candidaţii declaraţi admişi 

pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. 

 

8. În data de 28 iulie 2014, între orele 9.00-14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru locurile rămase neocupate. 

 

9. Rezultatele finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2014, vor fi afişate la data de 29 iulie 2014. 

 

10. Dosarele candidaţilor nereuşiţi se restituie până cel târziu la data de 31 iulie 2014.  
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