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MOD DE DESFĂȘURARE A PROCESULUI DE PREADMITERE 

 

 

La programele de studii cu durată de 3 sau 4 ani, din domeniul de licență Sănătate (Facultatea 

de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie) și la programele de studii 

școlarizate de Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, Facultatea de Economie și Drept, 

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, admiterea candidaților va avea loc în două etape:  

a) Preadmiterea, organizată în perioada martie-aprilie 2021; 

b) Admiterea propriu-zisă, organizată în luna iulie sau/și septembrie 2021; 

  

Numărul de locuri scoase la concurs în sesiunea de preadmitere este stabilit în funcție de 

capacitatea de școlarizare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 

Palade” din Târgu Mureș. 

Evaluarea candidaților înscriși în procesul de preadmitere se realizează de către comisia de 

preadmitere. 

 

ETAPELE PROCESULUI DE PREADMITERE 

1. Se pot înscrie în procesul de preadmitere candidații aflați în ultim an de liceu (clasa a XII-a) 

care urmează să susțină examenul de bacalaureat în anul în curs, candidații care dețin diploma 

de bacalaureat din anii anteriori și candidații care dețin o diplomă de licență și care doresc să 

urmeze o a doua facultate. 

2. Înscrierea candidaților se face exclusiv pe platforma de înscriere on-line dedicată admiterii. 

3. Documentele necesare pentru înscrierea candidaților în procesul de preadmitere sunt 

următoarele: 

 Adeverință de la instituția unde candidatul a urmat/urmează studiile liceale care 

indică media notelor anilor de studiu din clasele IX-XI și media notelor anilor de studiu 

la disciplina relevantă pentru domeniului de admitere, din clasele IX-X sau IX-XI 

(Tabel. Calculul notei finale pentru preadmitere); 

 Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenții de 

liceu ai promoțiilor anterioare anului 2021; 

 Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate de cetățenii statelor membre ale 

Uniunii Europene, ale statelor aparținând Spațiului Economic European și al 

Confederației Elvețiene potrivit Capitolul III, art. 12 din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a concursului de admitere în ciclul de licență UMFST-REG-16 ed 6; 

 Declarație pe propria răspundere privind corectitudinea documentelor depuse; 

 Copie după certificatul de naștere; 

 Copie după un act de identitate în termen de valabilitate (Carte de identitate sau 

Pașaport); 

 O fotografie a candidatului în format electronic; 

 Dovada achitării taxei de înscriere; se achită on-line sau on-site la casieria universității, 

iar o copie scanată a chitanței se încarcă pe platforma de înscriere on-line. 

4. Taxa de înscriere la preadmitere este în valoare de 200 lei.  

5. Candidatul declarat admis în procesul de preadmitere va achita o taxă de confirmare a locului 

în valoare de 200 lei.  

6. La înmatriculare, se va achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. 
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7. Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la 

casele de copii sau din plasament familial. De asemenea, sunt scutiți de plata taxelor de 

înscriere copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionat, precum și 

copii orfanii de un părinte care a activat în sistemul de învățământ. Mai beneficiază de scutire 

de taxă și copiii personalului nedidactic din UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș. 

8. Acte doveditoare privind justificarea solicitării scutirii de plata taxei de înscriere: 

 Copii conforme cu originalul după certificatele de deces ale ambilor părinți, 

adeverințe/documente din care să rezulte proveniența din casa de copii sau 

plasament familial; 

 Adeverință de confirmare a statutului părinților de cadru didactic sau didactic auxiliar 

în activitate sau pensionar; 

 Adeverință de confirmare a statutului părinților de angajat ca personal nedidactic al 

UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș. 

9. Documentele se scanează și se încarcă pe platformă în format pdf în scopul verificării și 

validării de către personalul din decanatele facultăților; aceste documente trebuie să fie 

identice cu documentele care vor fi depuse de studenți la înscrierea în anul I de studiu; 

10. După validarea dosarului de concurs, comisia de preadmitere analizează dosarul și decide 

statusul candidatului. 

11. Stabilirea punctajului (notei de preadmitere): 

 

Notă finală preadmitere = 60% x media aritmetică a anilor de studiu IX-XI + 40% x media 

aritmetică a anilor de studiu la disciplina relevantă pentru domeniul de admitere* 

*clasele IX și X sau clasele IX, X și XI 

 

12. Rezultatul concursului. Se transmite candidaților decizia comisiei de preadmitere, care poate 

fi de tip: 

ADMIS CONDIȚIONAT: candidatul va fi admis la programul de studii pentru care a optat după 

susținerea examenului de bacalaureat și depunerea diplomei de bacalaureat. Candidații cu 

diplomă de bacalaureat obținută în anii anteriori sunt declarați admiși. 

ÎN AȘTEPTARE: cererea va fi amânată pentru sesiunea de admitere propriu-zisă. Candidatul 

nu va mai trebui să depună un nou dosar de concurs. Decizia finală va fi luată după sesiunea 

de admitere propriu-zisă. 

RESPINS: candidatul nu este acceptat la programul de studii la care s-a înscris și va putea aplica 

în sesiunea de admitere propriu-zisă la un alt/alte program de studii sau se va redistribui pe 

locurile rămase libere la alte specialități ale facultății/universității în funcție de opțiunile 

exprimate. 

 

DEPUNEREA ȘI REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR 

Rezultatele preadmiterii nu pot fi contestate. Candidații pot contesta doar modul de validare 

a documentelor încărcate pe platformă. 
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Tabel. Calculul notei finale pentru preadmitere 

 

Nr. 

Crt. 
Programul de studii 

Disciplina  

relevantă pentru domeniului de admitere 

Nota1: 

Media anilor de 

studiu 

 

Clasele IX și X sau 

clasele IX, X și XI 

Nota2: 

Media anilor 

de studiu la 

disciplina 

relevantă 

pentru 

domeniul de 

admitere 

Nota finală 

ponderată 

pre 

admitere: 

 

Nota 1 (60%) 

+ Nota2 

(40%) 

 

Criterii de 

departajare în caz 

de egalitate: 

Nota2: 

Media anilor de 

studiu la disciplina 

relevantă 

domeniului de 

admitere 

Facultatea de Medicină 

1 
Asistență medicală 

generală 
Biologie     

2 
Balneo-fiziokinetoterapie 

și recuperare 

Biologie 
    

3 Nutriție și Dietetică Biologie     

Facultatea de Medicină Dentară 

1 Tehnică dentară Biologie     

Facultatea de Farmacie 

1 

Cosmetică medicală și 

tehnologia produsului 

cosmetic 

Biologie     

Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informațiilor 

1 
Automatică și 

Informatică Aplicată 
Matematică     
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2 Inginerie Medicală Matematică sau Biologie     

3 Informatică Matematică sau Informatică     

4 
Energetică și Tehnologii 

Informatice 
Matematică     

5 
Tehnologia 

construcțiilor de mașini 
Matematică     

6 
Sisteme de producție 

digitale 

Matematică 
 

 
  

7 
Inginerie economică 

industrială 

Matematică 
 

 
  

Facultatea de Științe și Litere “Petru Maior” 

1 
Comunicare și media 

emergente 
Limba și literatura română     

2 
Comunicare și relații 

publice 
Limba și literatura română     

3 Istorie Istorie     

4 

Limba și literatura 

română – Limba și 

literatura engleză 

Limba și literatura română     

5 
Limbi moderne aplicate 

(en-fr-ger-it) 

Limba modernă (engleză, franceză, germană 

sau italiană) 
    

6 

Pedagogia 

învățământului primar 

și preșcolar 

Limba și literatura română     

7 Studii de securitate Limba și literatura română     

Facultatea de Economie și Drept 

1 
Drept Limba Romana, Istorie, Matematica, 

Economie 
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2 
Administrație publica Limba romana, Istorie, Matematica, 

Economie 
    

3 

Contabilitate si 

informatica de gestiune 

Matematica sau o disciplina la alegere din 

domeniul economic (Economie, ECONOMIE 

APLICATĂ, Educatie antreprenoriala, 

Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe 

și asigurări, Analiza economico-financiară, 

Informatica) 

    

4 

Finante si Banci Matematica sau o disciplina la alegere din 

domeniul economic (Economie, ECONOMIE 

APLICATĂ, Educatie antreprenoriala, 

Contabilitate, Elemente de statistică, finanțe 

și asigurări, Analiza economico-financiară, 

Informatica) 

    

5 

Management Matematica, sau o disciplina la alegere din 

domeniul economic (Economie, ECONOMIE 

APLICATĂ, Educatie antreprenoriala, Socio -

umane/Educatie pentru societate, 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, 

Administrarea afacerilor) 

    

6 

Economia Comertului 

Turimului si Serviciilor 

Matematica, sau o disciplina la alegere din 

domeniul economic (Economie, ECONOMIE 

APLICATĂ, Educatie antreprenoriala, 

Geografie, Socio-umane/Educatie pentru 

societate, Tehnologia informaţiei şi a 

comunicaţiilor, Administrarea afacerilor) 

    

 

 


