PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE DE MASTERAT
Înscrierea candidaților la concursul de admitere pentru programele de studii universitare de
masterat, se va face în perioadele stabilite în calendarele de admitere postate la adresele
https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019/facultatea-de-medicina/calendarul-admiterii.html și
https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019/facultatea-de-inginerie-si-tehnologiainformatiei/calendarul-admiterii.html
în perioada 1 septembrie 2019, orele 800 - 13 septembrie 2019, orele 1200 la programele de studii
universitare de masterat de la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie și la programele de
studii universitare de masterat de la Facultățile de Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere și
Economie și Drept (la care au mai rămas locuri disponibile) prin intermediul portalului de înscriere
online (24h din 24h) accesibil de pe pagina principala a site-ului universității: www.umfst.ro.
Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului de înscriere sau doresc informații va fi
disponibil un centru de informare, la sediul IOSUM pe strada Nicolae Iorga nr.1 și la numărul de telefon
0265215958, unde pot apela pentru lămuriri, în perioada 01-13 septembrie 2019, între orele 900 - 1500.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa datele solicitate de formularul online și vor încărca
obligatoriu următoarele documente scanate:
 Diplomă de licență/echivalentă sau adeverință de licență pentru candidații care au absolvit în
2019;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 Atestat de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniuni Europene,
ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene;
 Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență (mai puțin pentru absolvenții din 2019);
 Curriculum vitae și memoriu de activitate științifică cu lista lucrărilor elaborate/publicate
(numai candidații care se înscriu la programele de studii universitare din domeniile Medicină,
Medicină dentară și Farmacie);
 Copie a certificatului de naștere;
 Copie buletin de identitate/carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate;
 Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
 Fotografie tip buletin (format .jpeg sau .jpg)
 Dovada achitării taxei de înscriere (200 lei);
 Dovada care să justifice scutirea de taxă de admitere (dacă este cazul);
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 Declarație de consimțământ (GDPR) completată și semnată (descărcată din platforma de
înscriere).
Fiecare candidat, după finalizarea înscrierii, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații proveniți de la casele de copii sau din centrele de
plasament, copiii cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat,
angajații și copiii angajaților și pensionarilor din UMFST și orfanii de ambii părinți.
Candidații care solicită scutirea de plată a taxelor de admitere vor încărca acte doveditoare, urmând ca
la confirmarea locului să prezinte exemplarul original al:
a)

adeverinței de la casa de copii sau centru de plasament;

b) adeverinței că cel puțin un părinte este cadru didactic sau personal didactic auxiliar aflat în activitate
sau pensionat;
c)

adeverinței privind angajarea în UMFST.

Dacă este cazul se va prezenta certificatul în original și o copie al acestuia în vederea efectuării procedurii
de conformitate cu originalul pentru:
d) certificatele de deces ale părinților în cazul celor orfani de ambii părinți;
Scutirile de la punctele a),b) și d) se acordă numai candidaților care nu au depășit vârsta de 25 de ani.
Adeverințele menționate mai sus, semnate de conducerea instituției care le eliberează, vor fi prezentate în
original.
Scutirea se aplică numai pentru concursul la care confirmarea locului se face cu diploma de licență
sau adeverință în original.
Scutirea de taxă de înscriere nu se aplică pentru candidații care au absolvit un program de studii de masterat
în regim de finanțare de la bugetul de stat.
Înainte de a începe procedura de înscriere online, candidații vor pregăti documentele sus amintite în
format *.pdf sau *.jpg, mărimea maximă 2MB, pentru a putea fi încărcate pe portal în momentul
înscrierii.
Taxa de înscriere la concursul de admitere: 200 lei.
Achitarea taxelor de înscriere și confirmarea locului în vederea înmatriculării se poate face:
1) Online, prin intermediul portalului de înscriere;
2) Direct, la Casieria universității în intervalul 01 - 13 septembrie 2019, între orele 8,00 - 14,00, str.
Nicolae Iorga nr.1;
3) Prin virament bancar (nu se acceptă mandat poștal) în contul:
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST)
Str.Gheorghe Marinescu nr.38,
Judeţul Mureş, Cod poştal 540139
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CF 4322742
CONT IBAN : RO32TREZ47620F330500XXXX
TREZORERIA TG. MUREȘ

După finalizarea înscrierii online, candidații își vor lista fișa de înscriere pentru verificare și
legitimația de concurs. Legitimațiile tipărite de candidați vor fi obligatorii pentru admitere în sala
de concurs, împreună cu actul de identitate.
Probele scrise se vor desfășura la programele de studii universitare de masterat la datele prevăzute
în calendarele de admitere, în sesiunea de toamnă în data de 16-18 septembrie 2019 la Facultățile de
Medicină, Medicină Dentară și Farmacie și în data de 16 septembrie 2019 la Facultățile de Inginerie,
Științe și Litere și Economie și Drept.
Toți candidații, inclusiv candidatele căsătorite, se vor înscrie la concurs cu numele din certificatele
de naștere. În scopul evitării unor neînțelegeri, atunci când se efectuează operații de legitimare pe
baza buletinului de identitate, se impune ca, la numele din certificatul de naștere să fie înscris (în
paranteză) și numele din certificatul de căsătorie, de înfiere sau cel prevăzut în hotărâri judecătorești
de schimbare a numelui, inițiala fiind cea a prenumelui tatălui, sau după caz a mamei.
După încheierea definitivă a înscrierii on-line, se vor întocmi listele nominale ale candidaților înscriși, în
ordinea alfabetică. Pentru programele de studii cu examen scris, listele nominale ale candidaților înscriși
vor fi afișate la loc vizibil, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea probei de examen scris. Orice sesizare
a candidaților privind existența unor inexactități a datelor precizate în liste se verifică, corecturile necesare
efectuându-se direct pe listele afișate cel mai târziu cu 3 ore înainte de începerea probei.
PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘII
Confirmarea locurilor candidaților admiși are loc în perioadele precizate în calendarul admiterii la
masterate.
La confirmarea locului candidații admișii, obligatoriu vor depune în dosar fișa de înscriere listată la
finalizarea înscrierii online, precum și documentele de la înscriere care trebuie să fie identice cu cele
încărcate pe portal în momentul înscrierii:
 Diplomă de licență/echivalentă sau adeverință de licență, în original sau copie în vederea
certificării pentru conformitatea cu originalul;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, copie în vederea certificării pentru
conformitatea cu originalul;
 Atestat de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale Uniuni Europene,
ale statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene (dacă este
cazul);

3

 Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licență, copie în vederea certificării pentru
conformitatea cu originalul (mai puțin pentru candidații care au promovat examenul de licență
în 2019);
 Certificatul de naștere, în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 Certificatul de căsătorie, în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 Copie buletin de identitate/carte de identitate (pentru candidații din Uniunea Europeană, statele
aparținând Spațiului Economic European) și pașaport pentru candidații din alte state, în copie;
 Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 două fotografii tip buletin;
 Adeverință din care să rezulte calitatea de student - masterand, precum și modul de finanțare
(de la bugetul de stat, taxă) pentru studenții - masteranzi care doresc să urmeze în paralel două
programe de masterat;
 Dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere, pentru candidații care se încadrează în
prevederile metodologii de admitere proprii;
 Declarație de consimțământ (GDPR), completată și semnată;
 Dovada achitării taxei de înmatriculare (100 lei);
 Dovada achitării primei rate din taxa de școlarizare – pentru candidații admiși în regim cu taxă;
Candidații vor prezenta la confirmarea locului şi originalul documentelor necesare pentru
efectuarea procedurii de conformitate cu originalul.
Orice neconcordanță între documentele scanate și cele originale va fi considerată fals în declarații și
se va solda cu pierderea locului obținut prin concursul de admitere.
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