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pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
Hotărârea Guvernului nr.876/2018 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului, Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.185/2018 privind domeniile și
programele de studii universitare de masterat acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.323 din 12 aprilie 2018, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului educației naționale nr.3900/16.05.2017 - Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din
România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul
universitar 2017-2018, Anexa nr.2, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul ministrului educației naționale nr.3473/17.03.2017 - privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini
începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, Anexa, cu modificările și completările ulterioare.
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Capitolul I. Dispoziții generale
Art.1. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș (UMFST), organizează
concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat.
Art.2. În concordanţă cu misiunea și strategia UMFST, precum și cu cerinţele pieţei forţei de muncă, se
organizează concurs de admitere la programe de studii universitare de masterat acreditate.
Art.3. (1) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat se organizează de către UMFST pe baza
prezentei metodologii elaborată în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin Ordinul nr.6102/2016 al ministrului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare și aprobată de Senatul UMFST.
(2) Metodologia de organizare a admiterii în ciclul de studii universitare de masterat este adusă la cunoştinţa celor
interesaţi prin afişare la avizierul UMFST şi pe site-ul admiterii la adresa https://www.umfst.ro/admitere/admitere2019.html.
(3) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii Europene se realizează în baza
metodologiilor special elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţionale și a procedurii proprii a universității.

Capitolul II. Organizarea admiterii
Art.4. Concursul de admitere se organizează separat pe forme de învățământ (IF, IFR) la programele de studii de
masterat acreditate.
Art.5. Admiterea la programele de studii universitare de masterat se susține în limba de predare a programului de
studii universitare.
Art.6. La admiterea la studiile universitare de masterat cu predare în limbi de circulaţie internaţională, candidaţii
care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate,
cu predare în limba de circulaţie internaţională, pot obține certificatul de competență lingvistică pentru limba de
circulaţie internaţională în cadrul Centrului de Cercetare Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale (CCLASC) al UMFST sau
de la alte instituţii abilitate.
Art.7. (1) Concursul pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat aparținând de IOSUM la
toate formele de învăţământ se organizează în condiţii identice, cu respectarea prevederilor din actele normative aplicabile
şi a prezentei metodologii.
(2) Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se fac publice prin afişare la avizierul UMFST şi
pe site-ul admiterii la adresa https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.
Art.8. Pentru coordonarea lucrărilor privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la
propunerea decanilor şi cu avizul prorectorului IOSUM, cu validarea de către Consiliul de administrație prin decizia
rectorului, se numeşte comisia tehnică de admitere la masterat a universităţii şi subcomisiile tehnice pe facultăţi,
inclusiv comisii pentru examenele scrise/orale și comisii de analiză și soluționare a contestațiilor.

Capitolul III. Candidații la admitere
Art.9. Pentru studiile universitare de masterat au dreptul să participe la concursul de admitere absolvenţii cu
diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii programului de licenţă.
Art.10. (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea ciclului de studii universitare de masterat, în aceleaşi
condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
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Art.11. (1) Cetățenii din Republica Moldova, la înscriere la concursul de admitere trebuie să facă dovada
cetăţeniei moldoveneşti şi a domiciliului stabil în Republica Moldova, potrivit actelor de identitate în cazul în care candidează
pe locurile speciale alocate pentru Republica Moldova. În cazul dublei cetăţenii româno-moldovenească candidaţii vor opta
pentru una din cetăţeniile cu care vor să participe la concurs şi această opţiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii
din anul universitar respectiv.
(2) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome vor aduce o recomandare eliberată de către o
organizaţie legală a rromilor (semnată şi ştampilată), care atestă apartenenţa candidatului la această etnie. Distribuirea
locurilor bugetate pentru candidaţii de etnie rromă se va face conform celor transmise de M.E.N. inclusiv în ceea ce privește
solicitarea de acte suplimentare necesare ocupării acestui loc bugetat.
Art.12. Candidații la admitere ocupă locurile aprobate pentru anul I în ordinea descrescătoare a mediilor
generale de admitere.
Art.13. Numărul total al candidaţilor declaraţi admişi nu poate depăşi numărul maxim de studenți care pot fi
școlarizați, aprobat pentru fiecare domeniu de studii de masterat.
Art.14. Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe domenii/programe de studii din
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş sau din instituţii diferite de învăţământ superior,
dar poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclu de
studii și de instituţiile de învăţământ superior care le oferă.
Art.15. (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur
program de studii de masterat cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Candidaţii care au beneficiat total sau parţial de finanţare de la bugetul de stat au obligaţia să declare pe proprie
răspundere în cererea de înmatriculare anul absolvirii, programul de studii (de masterat) şi universitatea în care a ocupat
un loc bugetat şi numărul de semestre în care a beneficiat de un loc finanţat de la bugetul de stat.
Art.16. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii din UMFST sau alte universităţi optează
pentru programul de studii finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea obligatorie a diplomei de licență/atestatului de
recunoaştere a diplomei/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la programul pe
care doreşte să îl urmeze, respectând termenul de depunere stabilit prin calendarul admiterii UMFST.
Art.17. Candidaţii declaraţi admişi, potrivit termenului fixat în calendarul admiterii, trebuie să confirme locul pe
care l-au obţinut prin semnarea contractului de studii masterale. Locurile pentru care nu există confirmări, după
expirarea termenului, vor fi disponibilizate, putând fi ocupate prin redistribuire sau printr-un nou concurs de admitere, în
conformitate cu cele stabilite în calendarul admiterii.

Capitolul IV. Desfăşurarea concursului de admitere pentru programele de studii
universitare de MASTERAT
A.

Oferta de școlarizare, condiții și criterii de admitere
Art.18. Concursul de admitere la programele universitare de masterat se desfăşoară distinct, pe programe de
studii, în condiţiile menţionate mai jos:
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Facultatea

Domeniul de studii
universitare de
masterat

Pagina: 4 din 17
Denumirea programului de
studii universitare de masterat

Cercetare științifică avansată
medico-farmaceutică

Facultatea de
Medicină

Forma de
învățământ/
Număr credite/
Limba de predare

IF/60/română

Medicină
Laborator clinic

Managementul serviciilor de
sănătate

IF/120/română

IF/60/română

Condiții de participare la
concurs

Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară și Farmacie
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală
Generală, Biologie,
Biochimie, Chimie,
Inginerie genetică şi
biotehnologii sau alte
specializări, dar care fac
dovada că lucrează în
domeniul laboratorului
clinic
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală

Criterii de admitere și forma de
examinare/
Criterii de departajare pentru medii
egale la admitere
Admitere:
 50% interviu
 25% media anilor studii
 25% media de la examenul de licență
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență
Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului.
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului.
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Nutriţie clinică şi comunitară

Sănătatea reproducerii umane

IF/120/română

IF/60/română

Generală, Nutriție și
Dietetică, BalneloFizioterapie și Recuperare,
Biologie, Biochimie,
Chimie, Inginerie genetică
şi biotehnologii sau alte
specializări, dar care fac
dovada că lucrează în
domeniul managementului
sanitar
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală
Generală, Nutriție și
Dietetică, BalneloFizioterapie și Recuperare,
Biologie, Biochimie,
Chimie, Inginerie genetică
şi biotehnologii sau alte
specializări, dar care fac
dovada că lucrează în
domeniul nutriției clinice și
comunitare
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală
Generală, Nutriție și
Dietetică, Balnelo-

Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului.
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului.
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
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Terapie fizică şi reabilitare
funcţională

IF/120/română

Fizioterapie și Recuperare,
Biologie, Biochimie,
Chimie, Inginerie genetică
şi biotehnologii sau alte
specializări, dar care fac
dovada că lucrează în
domeniul sănătății
reproducerii umane
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală
Generală, BalneloFizioterapie și Recuperare,
Nutriție și Dietetică,
Biologie, Biochimie,
Chimie, Inginerie genetică
şi biotehnologii sau alte
specializări, dar care fac
dovada că lucrează în
domeniul terapiei fizice și
reabilitării funcționale

3. Nota la examenul de licență

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului.
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență
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Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Tehnică dentară
Tehnologii protetice pe
implanturi

Facultatea de
Medicină
Dentară

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului:
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

IF/120/română

Medicină dentară
Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină dentară
Reabilitare orală estetică

IF/60/română

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului:
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Facultatea de
Farmacie

Farmacie

Biotehnologie medicală

IF/60/maghiară

Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în medicină,
biologie, biochimie,
farmacie, chimie, asistenţă
medicală, inginerie
genetică şi biotehnologii
sau alte specializări dar
care fac dovada că
lucrează în domeniu

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25%interviu cu evaluarea dosarului
candidatului
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență
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Calitatea medicamentului,
alimentului şi mediului

Cosmetologie şi dermofarmacie

Inginerie energetică

Managementul sistemelor de
energie

IF/60/română

IF/120/română

Sisteme automate de conducere
a proceselor industriale

Admitere - două probe:
 75%proba scrisă (test grilă)
 25%interviu cu evaluarea dosarului
candidatului

Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în medicină,
farmacie, cosmetică,
chimie, biologie sau alte
specializări dar care fac
dovada că lucrează în
domeniu cosmetologiei sau
domenii conexe acesteia

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% cu evaluarea dosarului
candidatului

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Facultatea de
Inginerie și
Tehnologia
Informației
Inginerie sistemelor

Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în farmacie, chimie,
biologie, chimie alimentară,
care provin din mediu
socio-economic şi justifică
cunoştinţe de bază în
specialităţile abordate prin
masterat

Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență
Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la examenul scris
Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la examenul scris
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Inginerie industrială

Proiectare și fabricație asistate
de calculator

Managementul sistemelor
calității

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Inginerie și
management
Managementul sistemelor
calității

Informatică

Tehnologia informației

IFR/120/română

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Absolvenți ai
învățământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I de studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la examenul scris
Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la examenul scris
Admitere:
 100% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii
de licenţă

Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Nota obținută la examenul scris;
2. Media generală a examenului de
licență.
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Bioinformatică*

Filologie

Studii anglo-americane/Angloamerican studies

IF/120/română

Absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată
sau ciclu I studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

IF/120/engleză

Absolvenți ai
învățământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I de studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Facultatea de
Științe și
Litere Petru
Maior
Istorie

Elitele, cultura și construcția
europeană

IF/120/română

Absolvenți ai
învățământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I de studii de licență,
indiferent de specializarea
de licență absolvită.

Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii
de licenţă
2. Media generală a examenului de
licenţă
Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Nota obținută la examenul scris
2. Media generală a examenului de
licență
Admitere:
 60% - nota la examenul scris
 40% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Nota obținută la examenul scris
2. Media generală a examenului de
licență
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Știința sportului și
educației fizice

Facultatea de
Economie și
Drept

Educație fizică și consiliere
sportivă

IF/120/română

Instituții judiciare și profesii
liberale

IF/60/română

Achiziții publice

IF/60/română

Drept

Absolvenţi cu diplomă de
licenţă în programul de
studii
Medicină, Medicină
dentară, Farmacie,
Asistenţă Medicală
Generală, Nutriție și
Dietetică, BalneloFizioterapie și Recuperare,
Educație Fizică și Sportivă
sau alte specializări, dar
care fac dovada că
lucrează în domeniul
educației fizice și științelor
sportului

Admitere - două probe:
 75% proba scrisă (test grilă)
 25% interviu cu evaluarea dosarului
candidatului
Departajare:
1. CV+Memoriu de activitate științifică
2. Nota interviu
3. Nota la examenul de licență

Admitere:
 50% - nota la examenul scris
Absolvenţi ai
învăţământului superior de  50% - media examenului de licenţă
lungă durată sau ai ciclului Departajare:
I studii de licenţă, indiferent
1. Media generală a anilor de studii de
de specializarea de licenţă
licenţă
absolvită
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
de licenţă
Admitere:
Absolvenţi ai
 100% - media examenului de licenţă
învăţământului superior de
Departajare:
lungă durată sau ai ciclului
1. Media generală a anilor de studii de
I studii de licenţă, indiferent
licenţă
de specializarea de licenţă
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
absolvită
de licenţă
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Științe administrative

Administrarea
afacerilor

Contabilitate

Finanțe

Masterat profesional european
de administrație publică

Administrarea afacerilor în
comerț, turism și alte servicii

Contabilitate și audit

Gestiune financiar-bancară

IF/120/română

Absolvenţi ai
învăţământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă
absolvită

IF/120/română

Absolvenţi ai
învăţământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă
absolvită

IF/120/română

Absolvenţi ai
învăţământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă
absolvită

IF/120/română

Absolvenţi ai
învăţământului superior de
lungă durată sau ai ciclului
I studii de licenţă, indiferent
de specializarea de licenţă
absolvită

Admitere:
 50% - nota la examenul scris
 50% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. N
ota obţinută la susţinerea lucrării de
licenţă
Admitere:
 40% - nota la examenul scris
 60% - media examenului de licenţă
Departajare:
1.Mmedia generală a anilor de studii
de licenţă
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
de licenţă
Admitere:
 50% - nota la examenul scris
 50% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
de licenţă
Admitere:
 50% - nota la examenul scris
 50% - media examenului de licenţă
Departajare:
1. Media generală a anilor de studii de
licenţă
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
de licenţă
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Management

Managementul afacerilor

IF/120/română

Managementul afacerilor

IFR/120/română

Managementul resurselor
umane

IF/120/română

* se va școlariza doar cu condiția acreditării ARACIS în timp util

Admitere:
 40% - nota la examenul scris
Absolvenţi ai
învăţământului superior de  60% - media examenului de licenţă
lungă durată sau ai ciclului Departajare:
I studii de licenţă, indiferent
1. Media generală a anilor de studii de
de specializarea de licenţă
licenţă
absolvită
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
de licenţă
Admitere:
Absolvenţi ai
 100% - media examenului de licenţă
învăţământului superior de
Departajare:
lungă durată sau ai ciclului
1. Media generală a anilor de studii de
I studii de licenţă, indiferent
licenţă
de specializarea de licenţă
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării
absolvită
de licenţă
Admitere:
 40% - nota la examenul scris
Absolvenţi ai
învăţământului superior de  60% - media examenului de licenţă
lungă durată sau ai ciclului Departajare:
I studii de licenţă, indiferent
1. Media generală a anilor de studii de
de specializarea de licenţă
licenţă
absolvită
2. Nota obţinută la susţinerea lucrării de
licenţă
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Art.19. Candidaţii care se înscriu simultan la mai multe programe de studii de masterat vor prezenta
pentru fiecare din acestea dosare de înscriere separate şi vor achita, de asemenea, taxe de înscriere separate.
B.

Calendarul admiterii 2019

Art.20. Admiterea la programele de studii de masterat se organizează, potrivit calendarului admiterii aprobat în
Consiliul de Administrație, afișat la avizierul UMFST şi pe site-ul admiterii la adresa
https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.
C.

Documente solicitate la înscriere

Art.21.(1) Înscrierea la admitere a candidaților se face pe site-ul universității, exclusiv prin intermediul
platformei de înscriere on-line.
(2) Pentru înscrierea la concurs, candidații vor completa o Cerere de înscriere. Completarea datelor va fi făcută online,
utilizând platforma de înscriere on-line, candidatul asumându-și responsabilitatea declarațiilor făcute.
(3) La cererea de înscriere se anexează obligatoriu următoarele documente în format electronic (format pdf.), prin
încărcarea acestora pe platforma de înscriere on-line:
 Diplomă de licenţă/echivalentă sau adeverinţă de licenţă;
 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
 Atestat de recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni Europene, ale statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene;
 Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;
 Curriculum vitae sau 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);
 Certificatul de naştere;
 Copie buletin de identitate/carte de identitate sau pașaport în termen de valabilitate;
 Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 Dovada achitării taxei de admitere;
 Dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere;
 Declarație de consimțământ (GDPR).
(4) Fiecare candidat, după validarea înscrierii, își va tipări fișa de înscriere și legitimația de concurs.
(5) 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.
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D.

Taxe de admitere
Art.22. Învăţământul cu frecvenţă redusă este organizat numai în regim cu taxă.
Art.23. Taxa de admitere și taxa de înmatriculare sunt aprobate de Senat.

E.

Facilități - condiții speciale. Egalitatea de șanse pentru persoanele cu handicap
Art.24. (1) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
a) orfanii de ambii părinţi;
b) cei proveniţi din casele de copii sau din centrele de plasament;
c) copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
d) angajaţii şi copiii angajaţilor şi pensionarilor din UMFST;

(2) Scutirile de la punctele a), b) şi c) se acordă numai candidaţilor care nu au depăşit vârsta de 25 de ani.
(3) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat beneficiază de gratuitate la cazare în
cămine.
Art.25.(1) Candidaţii care solicită scutirea de plată a taxelor de admitere vor prezenta ca acte doveditoare:
a) copii certificate pentru conformitatea cu originalul, după certificatele de deces ale părinţilor în cazul celor orfani
de ambii părinţi, pentru facilitatea de la art.24 alin.(1) lit. a);
b) adeverinţă de la casa de copii sau centru de plasament - în cazul candidaților aflaţi în această situaţie, pentru
facilitatea de la art.24 alin.(1) lit. b);
c) adeverinţă că cel puţin un părinte este personal didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat pentru facilitatea de la art.24 alin.(1) lit. c) și art.24 alin.(3);
d) adeverinţă privind angajarea în UMFST, art.24 alin.(1) lit. d).
(2) Adeverinţele menţionate mai sus vor fi semnate de conducerea instituţiei care le eliberează şi vor fi prezentate în
original. Scutirea de plată a taxei de înscriere se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi din care să rezulte
că fac parte din una din categoriile îndreptăţite. Scutirea se aplică numai pentru concursul la care înscrierea se face
cu diploma de licență sau adeverință în original.
Art.26. Scutirea de taxă de înscriere nu se aplică pentru candidaţii care au absolvit un program de studii de
masterat în regim de finanţare de la bugetul de stat.
handicap:

Art.27.(1) UMFST stabilește următoarele măsuri privind egalitatea de şanse pentru persoanele cu

a) exceptarea de la plata taxei de admitere, pe baza documentelor care justifică handicapul;
b) asigurarea unui spaţiu adaptat tipului şi gradului de handicap în vederea facilitării accesului la înmatriculare;
c) acordarea de sprijin tehnico-administrativ în completarea dosarului de concurs şi în susţinerea probelor
concursului de admitere adaptat tipului şi gradului de handicap.
F.

Verificarea şi notarea probelor de concurs

Art.28.(1) Admiterea la programele de studii universitare de masterat se face prin concurs, pe baza mediilor
generale/punctaje de admitere obţinute.
(2) Media generală minimă de admitere la studiile universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).
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(3) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Art.29. (1) Fiecare departament coordonator al programului de studii de masterat va stabili pentru examen
tematica şi bibliografia aferentă la disciplinele precizate în acreditarea programului. Tematica, pentru fiecare program
de studii de masterat, va preciza forma de examinare.
(2) Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierele facultăților şi pe site-ul
admiterii la adresa https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.
(3) Criteriile de verificare şi notare sunt elaborate şi validate de către comisia de examinare.
G.

Rezultatele concursului și contestații

Art.30.(1) Rezultatele concursului de admitere se afişează la avizierul facultății şi pe site-ul admiterii la
adresa https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.
Art.31.(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatul admiterii se depun la secretariatul facultăţii în termen
de cel mult 24 ore de la afişarea rezultatelor finale ale concursului. Perioada de rezolvare a contestaţiilor este de cel
mult 24 ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestaţii se face prin afişare, prin grija Comisiei tehnice de admitere a facultăţii.
(3) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
(4) După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns la contestaţii, rezultatul concursului de admitere se consideră
definitiv şi nu mai poate fi modificat.
(5) Nu se admit contestaţii pentru probele orale.
(6) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere.
(7) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa comisiei de contestaţii din cadrul UMFST.
H.

Înmatricularea în anul I de studii

Art.32.(1) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în anul I de studii se face după soluţionarea contestaţiilor,
la sediul UMFST potrivit calendarului admiterii și în spațiile desemnate, afișate la avizierul UMFST şi pe site-ul admiterii
la adresa https://www.umfst.ro/admitere/admitere-2019.html.
(2) La confirmarea locului candidații vor depune un dosar plic cu următoarele documente:
 Cererea de înmatriculare (formular tip);
 Diplomă de licenţă/echivalentă sau adeverinţă de licenţă, 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 recunoaştere a studiilor efectuate de cetăţenii statelor membre ale Uniuni Europene, ale statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene (dacă este cazul);
 Foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă, copie în vederea certificării pentru conformitatea cu
originalul (mai puţin pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în 2019);
 Certificatul de naştere, în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
 Certificatul de căsătorie, în copie în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul;
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 Copie buletin de identitate/carte de identitate (pentru candidaţii din Uniunea Europeană, statele aparţinând
Spaţiului Economic European) şi paşaport pentru candidaţii din alte state, în copie;
 Adeverinţă medicală tip, eliberată de medicul de familie;
 două fotografii tip buletin;
 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student - masterand, precum şi modul de finanţare (de la
bugetul de stat, taxă) pentru studenţii - masteranzi care doresc să urmeze în paralel două programe de
masterat;
 Chitanţe de achitare a taxei de admitere și înmatriculare (candidaţii care participă simultan la concursul de
admitere pentru două sau mai multe programe de studii de masterat vor achita taxa de admitere separat
pentru fiecare dintre acestea);
 Dovadă care să justifice scutirea de taxă de admitere, pentru candidaţii care se încadrează în prevederile
prezentei metodologii;
 Declarație de consimțământ (GDPR).
(3) Candidații vor prezenta la confirmarea locului şi originalul documentelor care trebuie supuse procedurii de
conformitate cu originalul.
(4) După înmatriculare se generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi.
Art.33.(1) Înmatricularea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului
şi a celorlalte documente prevăzute la art.32 din prezenta metodologie sau se poate face, în numele candidatului şi de
către o altă persoană pe bază de procură.
(2) Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de licență în anul curent.
(3) Neprezentarea diplomei de licență/adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul
stabilit prin prezenta metodologie, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
(4) Prezentarea diplomei de licență în original se va face obligatoriu în termenul de valabilitate al adeverinţei, pentru
candidaţii admişi pe loc finanțat de la bugetul de stat, iar cei care au depus diploma de licență, în original, la un alt
program de studii/facultate/universitate vor depune, în termenul de valabilitate al adeverinţei, o copie certificată pentru
conformitatea cu originalul a diplomei de licență.
Art. 34. (1) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studii în baza rezultatelor admiterii prin
decizia rectorului UMFST şi în baza contractului de studii masterale.
(2) După aprobarea înmatriculării, studenţii - masteranzi sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr
unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea /specializările/programul/programele de studii la
care au fost admişi.
(3) Studenții – masteranzi înmatriculați au obligația semnării contractelor de studii masterale.
Art.35. Românii de pretutindeni, precum şi cetăţenii din state terţe Uniunii Europene declaraţi admişi în
ciclul de studii universitare de masterat, se pot înmatricula numai în baza diplomei de licenţă recunoscută în conformitate
cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
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Capitolul V. Dispoziţii finale
Art.36. Orice probleme care apar în timpul concursului de admitere se vor soluţiona de către Comisia tehnică
de admitere din universitate, cu respectarea prezentei metodologii.
Art.37. UMFST nu are nici o obligaţie faţă de candidaţii admişi referitoare la cazare, masă, repartizări etc., cu
excepţia cazului prevăzut la art.20 alin.3 din Ordinul nr.6102/2016 al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
masterat şi de doctorat.
Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş a aprobat prezenta
Metodologie în data de 20 martie 2019 și intră în vigoare din data de 21 martie 2019.

