
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ 
 

CALENDAR ADMITERE IULIE 2023 
 

  Facultatea de Medicină: Medicină generală, Medicină Militară, 
Asistență medicală generală, Asistență medicală generală - 

extensia Bistrița, Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare 

Facultatea de Medicină Dentară: Medicină Dentară, Tehnică 
dentară  

Facultatea de Farmacie: Farmacie, Cosmetică medicală și 
tehnologia produsului cosmetic 

Programele de studiu de licență*:  Chimie medicală, Chimie tehnologică și 
programele facultăților: Inginerie și Tehnologia Informației, Științe și Litere 

„Petru Maior”, Economie și Drept 

Înscrieri online 24/24 15 iulie 2023, orele 8:00 – 20 iulie 2023, orele 12:00 
15 iulie 2023, orele 8:00 – 20 iulie 2023, orele 12:00 

15 iulie 2023, orele 8:00 – 19 iulie 2023, orele 12:00 – sportivii de 
performanță care se înscriu la programul „Educație fizică și sportivă ” 

Evaluarea dosarelor sportivilor de performanță 
care se înscriu la programul „Educație fizică și 
sportivă ” și afișarea rezultatelor 

 
20 iulie 2023– sportivii de performanță care se înscriu la programul 

„Educație fizică și sportivă ” 

Proba practică programul de studii Educație 
fizică și sportivă 

– 
21 iulie 2023, ora 9:00, Sala de sport „Anton Pongratz”/Terenuri de sport 

aferente (str. Gheorghe Marinescu nr. 38) 

Probă eliminatorie la programul de 
studii Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar (PIPP) 

– 21 iulie 2023, ora 9:00, Sala R39, Str. Nicolae Iorga nr. 1 

Proba de Competență lingvistică  21 iulie 2023- Programul de studii: Arhitectură (lb. engleză) 

Examen admitere 23 iulie 2023 24 iulie 2023- Programul de studii: Arhitectură (lb. engleză) 

Afișare rezultate 23 iulie 2023 
22 iulie 2023 - toate programele excepție programul de studii Arhitectură (lb. 

engleză) 
24 iulie 2023 - Programul de studii: Arhitectură (lb. engleză) 

Depunere contestații admitere pe adresele de 
mail afișate 

rectorat@umfst.ro – Contestațiile pe subiecte se trimit în primele 
două ore de la afișarea grilelor corecte 

admitere2@umfst.ro Până în 24 iulie 2023, ora 14:00 

rectorat@umfst.ro – Contestațiile privind viciile de procedură se 
trimit până în 24 iulie 2023, ora 14:00 

– 

Confirmări locuri admiși, depuneri cereri 
redistribuire 

24 iulie 2023 – 25 iulie 2023 – confirmarea locurilor în platforma 
de înscriere și apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele 

facultăților 

22 iulie 2023 – 24 iulie 2023, ora 14:00 – confirmarea locurilor în platforma 
de înscriere  

Depunerea dosarelor fizice la decanatele 
facultăților 

24 iulie 2023, ora 08:00 – 25 iulie 2023, ora 15:00 24 iulie 2023, ora 08:00 – 25 iulie 2023, ora 15:00 

Afișarea listelor după confirmarea locurilor și 
contestații 

26 iulie 2023 26 iulie 2023 

Depunere contestații distribuire locuri 26 iulie 2023 26 iulie 2023 

Afișarea locurilor neconfirmate si rezultatelor 
contestatiilor 

26 iulie 2023 26 iulie 2023 

Confirmări locuri după redistribuire și afișarea 
rezultatelor contestațiilor la redistribuire 

27 iulie 2023 – confirmarea locurilor în platforma de înscriere și 
apoi depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților 

27 iulie 2023 – confirmarea locurilor în platforma de înscriere și apoi 
depunerea dosarelor fizice la decanatele facultăților 

Depunerea dosarelor fizice la decanatele 
facultăților 

27 iulie 2023, intervalul orar: 08:00-15:00 27 iulie 2023, intervalul orar: 08:00-15:00 

*Programe de studii ale căror număr de locuri alocate admiterii se va cunoaște la sfârșitul sesiunii de Preadmitere 2023 (în funcție de confirmările 
candidaților declarați admiși la Preadmitere). 
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