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DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE (EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE 
ADMITERE 2020 

 
  Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), admiterea se 
va desfășura sub forma unui concurs de dosare. 
 
  Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani – 300-360 ECTS (Medicină 
Dentară și Farmacie), concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, în data de 
08.09.2020, între orele 10.00 – 13.00. 
 
  Accesul candidaților în sala de concurs se face între orele 8:00 si 9:30 pe baza cărții de 
identitate/pașaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) a legitimației de concurs. Fără 
acest document, candidații nu sunt primiți în sala de concurs. 
 

Pentru programul de studii 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 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. 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 biologie sau botanică (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 și au între 1 și 4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare valorând 1 punct. 
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 biologie/botanică, 10 puncte pentru chimie, 5,56 
puncte pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în 
considerare primele două zecimale, fără a se rotunji).  

Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 
Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate. 

 
AFIȘAREA REZULTATELOR 
 

Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, sesiunea septembrie 2020, vor fi publicate în data 
de 8 septembrie 2020, pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de 
momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea 
numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și 
prenumele). 
 


