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CONCURS DE ADMITERE LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – SESIUNEA IULIE 2020 

Instrucţiuni şi informaţii pentru candidaţi 

 

 

PREVEDERI GENERALE 

Concursul de admitere de anul acesta la Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, programele Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, se va 

desfășura în condiții speciale, impuse de pandemia COVID-19. 

În acest scop au fost stabilite unele reguli, menite să limiteze răspândirea infecției cu 

virusul SARS-CoV-2, pe care vă rugăm să le respectați: 

• Intrarea în clădirile de concurs se va efectua în ordine, respectându-se normele de 

distanțare fizică (păstrarea distanței de minimum 2 metri între candidați). Vă rugăm să nu 

vă înghesuiți la poarta de intrare, întrucât există suficient timp pentru a ajunge la 

sala de concurs. 

• La intrarea în clădirea de concurs se va măsura temperatura cu un termometru noncontact. 

În cazul în care temperatura unui candidat este mai mare decât 37,3ºC (confirmată prin 

alte două măsurători, efectuate la interval de 2-5 minute), acesta va fi izolat într-una dintre 

sălile desemnate pentru aceste situații. 

• Parcursul prin curtea universității până la intrarea în clădire se va realiza respectând 

normele de distanțare fizică. 

• Masca de protecție individuală va fi purtată corect (astfel încât să acopere nasul și bărbia) 

pe întreaga durată petrecută în clădirea de examen. La ieșirea din clădire, masca va fi 

lăsată în locurile special amenajate, semnalizate corespunzător. 

• Dezinfecția mâinilor, la intrarea în clădirea/sala de concurs, este obligatorie. 

• Intrarea în sala de concurs se va face în mod organizat, păstrând distanța de 2 metri între 

candidați. Vă rugăm să nu vă înghesuiți!!! 

• Candidații vor sta în sălile de concurs pe locurile desemnate. Ieșirea din săli este permisă 

doar pentru necesități fiziologice și pentru perioade de timp scurte. 

• Pe tot parcursul derulării concursului se vor respecta regulile generale ale unei conduite 

sănătoase: distanțare fizică; evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii; strănutul 

în pliul cotului/batistă de unică folosință; evitarea contactelor directe cu cei din jur. 
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Pentru programele de studii universitare de licență Medicină, Medicină Dentară şi 

Farmacie, concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, în ziua de 

duminică, 26.07.2020, între orele 10.00 – 13.00. Pentru a putea asigura o distanță 

corespunzătoare între locurile din săli am fost nevoiți să folosim mai multe locații. Concret, 

sălile de concurs vor fi situate în clădirile Universității de Medicină (Medicină I și Medicină 

II) și ale Universității Politehnica Timișoarate (Facultatea de Mecanică, Facultatea de 

Construcții, Facultatea de Electoronică). Repartizarea candidaților în aceste săli va fi afișată în 

data de 23.07.2020 pe site-ul oficial de concurs. Vă rugăm să verificați din timp în ce sală 

ați fost repartizați și să identificați clădirea în care se găsește aceasta, pentru a nu 

apărea probleme în ziua examenului!!! Eventualele neconcordanțe față de datele înscrise 

în listele de repartiție a candidaților în sălile de concurs vor fi aduse la cunoștința 

secretariatelor facultăților până în data de 24.07.2020, ora 1400. 

Pentru programul de studii Tehnică Dentară, concursul de admitere se va desfășura în 

data de 24.07.2020, sub forma unei probe practice de îndemânare, care constă în două teste 

diferite pentru executarea cărora se acordă 3 ore, adică 85 de minute pentru fiecare probă şi 10 

minute pentru schimbarea unor instrumente de lucru. Unul din teste se referă la reproducerea 

la scară 1/1, tridimensional, a unui obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar 

celălalt test constă în realizarea unor replici din sârmă a unor figuri plane desenate pe o hârtie. 

Concursul se va desfăşura în sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va 

începe la ora 08:00 şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii 

înscrişi. Se acordă 1 punct din oficiu, pentru prezență. Accesul candidaţilor în sala de concurs 

se face cu maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de 

identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) şi a legitimaţiei 

de concurs. Fără aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs.  

Pentru celelalte programe de studii cu durata de 3-4 ani (180-240 credite), admiterea 

va consta într-un concurs de dosare (media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat). 

 

INTRAREA ÎN SALĂ A CANDIDAŢILOR, PENTRU PROBA SCRISĂ 

Pentru a respecta normele de securitate, candidaților le este interzis să 

dețină/folosească pe perioada probei scrise următoarele obiecte: cărţi, caiete, publicații de 

orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice, calculatoare, laptopuri, 

tablete, e-book, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de fotografiat, genţi etc. 

Telefoanele mobile vor fi închise și depozitate, împreună cu celelalte obiecte, într-un loc 
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special amenajat, indicat de supraveghetori. Ele vor reintra în posesia candidaților la sfârșitul 

concursului, atunci când aceștia vor părăsi definitiv sala.  

Intrarea în săli a candidaților (doar în sala în care au fost repartizați!!!) va avea loc 

în intervalul 8:00-9:30. La intrare ei se vor legitima şefului de sală cu cartea de 

identitate/paşaportul (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) și cu 

legitimația de concurs. Cei fără aceste documente nu vor fi primiţi la concurs. 

Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă 

proteze auditive sunt rugaţi să le scoată pe perioada probei de concurs, pentru a se evita 

suspiciunea de comunicare radio.  

Candidaţilor le este permis să aibă la ei băutură (apă, băutură răcoritoare, ceai sau 

cafea), respectiv alimente, în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi numai pentru uz 

personal. 

Candidații vor avea la ei un pix sau stilou, indiferent de culoare, pentru completarea 

datelor personale pe formularul de concurs. 

 

INSTRUIREA CANDIDAȚILOR 

În intervalul 9:15-9:30, membri ai Comisiei Centrale/Comisiilor Tehnice pe facultăți 

vor aduce în fiecare sală două cutii sigilate: cutia I, care conține materialele nesecrete 

pentru concurs, și cutia II, cu materialelele secrete de concurs. Materialele nesecrete de 

concurs sunt: formularele de concurs, tabelul cu candidații din sală, instrucțiunile pentru șeful 

de sală și supraveghetori, instrucțiunile pentru operatorii de scanare, procesul verbal, un plic 

A4 cu burduf și cariocile negre pentru candidați. Materialele secrete de concurs sunt 

reprezentate de caietele cu întrebări. Șeful de sală și doi candidați martori (ultimii doi din lista 

sălii) vor verifica integritatea sigiliului pe ambele cutii. 

La ora 9:30 se va deschide cutia I (cu materiale nesecrete).  

În intervalul 9:30-10:00, şefii de sală și supraveghetorii împart materialele nesecrete 

de concurs și instruiesc candidații. Iată câteva informații pe care este bine să le cunoașteți: 

• Datele personale se scriu cu pix/stilou personal, indiferent de culoare. 

• Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise în formularul 

de concurs.  

• Dacă se greșește, datele personale pot fi corectate, folosind același pix. 

• După verificare, cărțile de identitate/paşapoartele candidaţilor rămân pe bancă, pe toată 

durata concursului, astfel încât să poată fi controlate. 

• La completarea răspunsurilor în formularele de concurs se va ține cont de următoarele: 



4 

 

- Elipsele corespunzătoare răspunsurilor considerate corecte vor fi înnegrite 

complet, cu carioca primită, fără a fi depășite marginile; elipsele corespunzătoare 

răspunsurilor considerate greşite vor fi lăsate albe. De exemplu, dacă întrebarea 1 

are răspunsurile corecte A, B şi E, formularul de răspuns se completează astfel:  

-  

Tabelul următor ilustrează modalităţi de completare greşită a formularului de răspuns:  

-  

- Durata medie estimată pentru transcrierea răspunsurilor corecte de pe ciornă în 

tabelul cu răspunsurile finale este de 20 de minute. Este bine să vă rezervați 30 de 

minute pentru această operație. 

- Este foarte important ca formularul de răspuns să nu fie deteriorat sau îndoit. Nu se 

admit ştersături sau corecturi în formularul de răspuns; acestea pot induce în eroare 

sistemul computerizat de corectură. Modificările, ștersăturile sau elipsele parțial 

colorate duc la anularea punctajului întrebării în cauză, răspunderea în acest caz 

revenind exclusiv candidatului. 

- În caz de completare greșită, se poate cere o singură dată un alt formular de 

concurs. Completarea noului formular de concurs nu prelungeşte timpul 

concursului pentru candidatul respectiv. Formularul de concurs greșit se anulează 

de către șeful de sală prin bararea cu o linie și scrierea cu majuscule a cuvântului 

„ANULAT”. Formularul de concurs anulat poate rămâne la dispoziția candidatului 

pentru transcriere, apoi fiind predat șefului de sală. 

- Întreaga responsabilitate privind corespondența dintre răspunsurile trecute pe 

formularul de concurs şi întrebările din caietul de concurs revine candidatului. 

- Caietul cu întrebări poate fi folosit pentru ciornă şi va fi predat șefului de sală după 

terminarea probei de concurs, alături de formularul de concurs si de foile albe 

ștampilate folosite pentru calcule. 

- Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate. 

• Punctajul se acordă după cum urmează: 

- Pentru programele de studii Medicină și Medicină Dentară, întrebările 1-60 sunt de 

biologie. Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a 

tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile 

corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la 

Așa da!  

Așa nu!  
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anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 61-90 sunt de chimie și 

au câte un singur răspuns corect, care va fi punctat după cum urmează: pentru 

întrebările 61-75, cu 1 punct; pentru întrebările 76-85, cu 0,5 puncte; pentru întrebările 

86-90, cu 2 puncte. Un răspuns marcat incorect duce la anularea punctajului întrebării 

(punctaj 0). Punctajul maxim care poate fi obţinut la o lucrare este de 100 puncte (60 

puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru prezență). Punctajul 

final se transformă în nota finală prin împărțire la 10, cu două zecimale, fără rotunjire. 

- Pentru programul de studii Farmacie, întrebările 1-40 sunt de botanică sau biologie (la 

alegerea candidatului). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz 

de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre 

răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat 

duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 41-50 sunt de 

chimie. Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a 

tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile 

corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la 

anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Punctajul maxim care poate fi 

obţinut la o lucrare este de 55,56 puncte (40 puncte pentru botanică/biologie, 10 

puncte pentru chimie, 5,56 puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în 

nota finală prin înmulțire cu 0,18, cu două zecimale, fără rotunjire. 

 

DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE 

La ora 10:00, șeful de sală deschide cutia sigilată cu caietele cu întrebări. Candidaţii 

care nu se află în sală în momentul deschiderii cutiei cu caietele de întrebări, pierd 

dreptul de a mai susţine concursul!!! 

Se împart caietele cu întrebări candidaților, care le verifică. Fiecare caiet cu întrebări 

este inclus într-o mapă care conține: instrucțiuni și informații privind completarea și notarea 

răspunsurilor (paginile 1 și 2), o ciornă (pagina 3), o pagină albă pentru calcule (pagina 4) și 3 

foi albe ștampilate pentru calcule. Candidații vor verifica conținutul mapei, fiind posibilă 

schimbarea caietelor cu greşeli de tipărire.  

Măsurarea timpului de concurs, care este de trei ore, începe din momentul în 

care a fost distribuit şi verificat ultimul caiet. 

Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiat, păstrarea asupra candidatului în 

timpul concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii) este 

socotită fraudă şi se sancționează cu eliminarea din concurs. Candidaţii care tulbură liniştea în 
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sală sau îi deranjează pe ceilalţi candidaţi vor fi avertizaţi să îşi revizuiească atitudinea și, în 

cazul în care acest comportament persistă, vor fi eliminați din concurs. 

Candidaţii care renunţă la concurs şi anunţă acest lucru după distribuirea caietelor cu 

întrebări nu pot părăsi sala decât după 60 minute din momentul începerii concursului. 

După părăsirea sălii, niciunui candidat nu-i mai este permisă revenirea pe perioada 

desfăşurării probei, pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi 

fiziologice, situaţie în care va fi însoţit de un supraveghetor şi se va accepta o lipsă din sală de 

maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru 

candidatul respectiv!!! 

 

ÎNCHEIEREA PROBEI SCRISE 

După ce timpul destinat probei a expirat, candidaților le este interzis să mai 

completeze în formularul de concurs. Ei vor preda şefului de sală, sub semnătură, formularul 

de concurs, mapa cu instrucțiuni, caietul cu întrebări și foile albe ștampilate (folosite drept 

ciorne). 

Candidaţii care doresc o pauză pentru necesități fiziologice pot părăsi sala, urmând ca 

la întoarcere să se aşeze la locurile lor în vederea începerii corecturii electronice. Se 

recomandă ca, pe timpul pauzei, candidații să respecte normele de distanțare fizică. 

 

EVALUAREA ȘI NOTAREA LUCRĂRILOR SCRISE 

Între orele 12:00-13:00, soluțiile corecte la întrebările de concurs vor fi aduse, în 

format electronic (pe memory stick-uri), în plicuri sigilate, de către delegați însoțiți de cel 

puțin doi membri ai Comisiei Centrale de Admitere, și vor fi înmânate șefului de sală. 

Deschiderea acestor plicuri se face după expirarea celor 3 ore de concurs și a pauzei de 

15 minute, în prezenţa candidaţilor!!! Șeful de sală și ultimii doi candidaţi prezenți din lista 

sălii verifică integritatea sigilării plicurilor şi vor semna ulterior în procesul verbal.  

Pe durata scanării și evaluării lucrărilor, candidaţii rămân la locurile lor. 

Scanarea lucrărilor se va efectua în prezența a doi martori, respectiv ultimii doi 

candidați din lista sălii. În cazul în care sala are două scannere, martori vor fi patru candidați 

(ultimii patru candidați din lista sălii, câte doi la fiecare scanner). Formularele scanate vor fi 

salvate în format JPEG, numele fişierului fiind numărul de ordine al candidatului. 

Fiecare imagine scanată va fi deschisă, în vederea evaluării, în prezența candidatului și 

a unui martor. Martor va fi candidatul care urmează celui a cărei lucrare este corectată. În 

cazul candidaților care au decis să nu fie prezenți atunci când se corectează lucrările, 
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corectarea se va efectua doar în prezența unui martor (candidatul care urmează celui a căuri 

lucrare este corectată). Pentru ultimul candidat din sală, martor va fi penultimul candidat. 

Candidații vor afla pe loc nota obținută (calculată după cum am menționat anterior). 

Candidații absenți vor fi notați cu 0,00; candidații retrași sau eliminați din concurs vor fi 

notați cu 1,00. Rezultatul evaluării se confirmă prin semnătură de către candidat, martor și 

șeful de sală, apoi candidatul poate părăsi sala de concurs. 

După corectarea lucrărilor tuturor candidaţilor din sala respectivă, operatorul de 

scanare, asistat de șeful de sală, un supraveghetor şi doi martori din rândul candidaţilor 

(ultimii doi din lista sălii), vor copia pe memory stick fișierele rezultate în urma scanării şi 

evaluării formularelor de concurs (fişierele JPEG şi fişierele txt salvate automat de către 

programul de corectură, precum și tabelul Excel în care programul de corectură trece notele 

obținute de candidați). 

 

AMBALAREA, SIGILAREA ȘI PREDAREA FORMULARELOR DE 

CONCURS 

După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în 

prezenţa a doi candidaţi martori (ultimii doi din lista sălii), ambalează şi sigilează plicul cu 

toate formularele de concurs.  

Fiecare șef de sală completează procesul verbal al desfășurării concursului în sala 

respectivă. Procesul verbal este semnat de şeful de sală, supraveghetori şi doi candidaţi 

martori (ultimii din lista sălii respective). 

Ulterior, șefii de sală vor preda Comisiei Centrale de Admitere unitatea de memorie 

externă (după copierea rezultatelor în calculatorul central) și toate materialele de concurs. 

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE 

Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe 

pagina web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro., cu indicarea numărului fișei de 

înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (nume și prenume). 

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu medie egală pe ultimul loc, 

departajarea acestora se va face pe baza următoarelor criterii: 

a. La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-

6 ani, cu predare în limba română: 

1. punctajul cel mai mare la biologie (biologie sau botanică pentru programul de 

studii Farmacie); 

2. „„media cea mai mare la examenul de bacalaureat; 
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3. nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română. 

b. La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-

4 ani:  

1. media obținută la examenul de bacalaureat (doar pentru programul de studii 

Tehnică Dentară); 

2. media notelor obținute la biologie în perioada studiilor liceale; 

3. media notelor obținute la chimie în perioada studiilor liceale;  

4. nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română. 

 

CONTESTAȚII 

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, 

după afişarea rezultatelor, la registratura Universităţii, camera 1, în data de 27 iulie, orele 

08.00 – 14.00, sau pe e-mail la adresele de e-mail: decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de 

Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină Dentară și decanat.farma@umft.ro 

pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestații privind lucrarea proprie. 

Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei Centrale de 

Admitere, care va analiza şi soluţiona contestaţiile numai în prezenţa contestatarilor, în 

aceeaşi zi în care au fost depuse. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin 

afişare pe site. 

 

Vă dorim mult succes! 

 

 

 

COMISIA CENTRALA DE ADMITERE 
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mailto:decanat.farma@umft.ro

