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I. DOCUMENTELE DE ÎNSCRIERE NECESARE 

 

1. Cererea tip de înscriere, completată şi semnată de către candidat, după 

examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv; 

2. Diploma de bacalaureat - în original și copie; 

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile 

corespunzătoare anului școlar 2019-2020, pot prezenta la înscriere, pentru 

sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2020, în locul 

diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care 

trebuie menţionate obligatoriu media generală de la bacalaureat, mediile 

obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu 

a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

3. Atestatul de echivalare al studiilor, emis de către Ministerul Educației 

și Cercetării, pentru absolvenții de liceu care au susținut examenul de bacalaureat 

în afara României; 

4. Cartea de identitate sau paşaportul valabil - original și copie; 

5. Certificatul de naştere - original și copie; 

6. Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) - original și copie; 

7. Adeverința medicală - eliberată de către medicul de familie care atestă 

că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru a urma 

cursurile Facultății de Medicină – în original;  

8. Dovada achitării taxei de înscriere; 

9. Dosar plic. 

10. Nota de informare privind procesarea datelor personale 

La înscriere fiecare candidat va primi un cod de identificare, cu care poate să 

acceseze rezultatele de examen prezentate pe pagina de web la punctul: 

www.cantemir.ro/Actualitate/Avizier. 

 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de 

identitate/pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de 

admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele 

candidatului, și de către o altă persoană, pe bază de procură.  
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II.   MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE   

 

1. Listele nominale ale candidaţilor întocmite în ordine alfabetică, sălile în care 

se desfăşoară concursul de admitere şi repartiţia candidaţilor pe săli, vor fi afişate 

la avizierul Facultăţii de Medicină (pentru programele „Medicină dentară” şi  

„Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală”) în preziua concursului de 

admitere. 

2. Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate 

şi de a aduce imediat la cunoştinţa comisiei de admitere, prin secretariatul 

facultății, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau 

faţă de actele depuse la dosar. După începerea concursului, pe listele afişate nu 

se mai admit nici un fel de modificări. 

3. Accesul candidaţilor în săli, în ziua concursului de admitere, se va face pe baza 

cărţii de identitate sau a paşaportului  valabil începând cu ora 8⁴⁵. 

4. La intrarea în sala de concurs, supraveghetorii verifică identitatea fiecărui 

candidat  pe baza actului de identitate, iar candidașii semnează în tabelul de 

prezenţă. 

5. Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale 

afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub 

sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală 

aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot 

declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Candidaţii ocupă numai 

locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în 

care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un 

loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală. Candidaţii sunt aşezaţi în 

sală în aşa fel încât să se respecte regulile de distantare impuse  prin  ORDINUL  

nr. 4267/841/2020 din 18 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de 

învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau 

coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 

6. În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de 

desfăşurare a concursului. 

7. Începând cu ora 930 se distribuie candidaţilor chestionarele pentru răspunsuri. 

Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul pentru răspunsuri, pentru 

a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va 

fi înlocuit. 
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8. După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul 

candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe 

chestionarul de concurs.  

9. Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu 

teste nu mai au acces în sala de concurs, pierzând astfel dreptul de a susţine proba 

scrisă. 

10. În timpul probei scrise de concurs, candidaţii nu au voie să consulte niciun fel 

de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, 

folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile 

sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Candidații surprinşi asupra 

faptului sunt eliminaţi din concurs. Materialele documentare sunt depozitate într-

un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul concursului. În acelaşi 

loc se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de 

concurs. 

11. Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită, care contravine disciplinei sau 

eticii concursului, se soldează cu excluderea imediată a candidatului din 

concursul de admitere. 

12. Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor 

(complement simplu, complement grupat). 

13. Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după 

următoarele reguli: 

- pentru completare se foloseşte, în mod obligatoriu, pix negru sau albastru 

închis; 

- pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele 

respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă 

necompletate; 

- nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce 

interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a 

răspunsurilor. 

14. Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne 

distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul, fără a depăşi 

însă timpul destinat acestei probe. În aceste conditii, chestionarul iniţial este 

anulat pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; chestionarele de 

concurs anulate sunt predate comisiei, conţinutul lor nefiind luat în considerare.  

Candidații sunt atenționați să ia în calcul timpul necesar completării unui nou 

chestionar de concurs, care poate fi, uneori, de 15-20 minute, pentru a nu risca 



5 
 

expirarea timpului pentru proba de concurs, înaintea finalizării completării noului 

chestionar de concurs.  

15. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ştampila de concurs, care 

se primesc de la supraveghetori. 

16. Din momentul începerii probei scrise, niciun candidat nu poate părăsi 

definitiv sala, decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat 

chestionarul de concurs şi a semnat pentru predarea acestuia. După părăsirea sălii, 

niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) 

pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi 

fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală 

maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei 

pentru candidatul respectiv.  

17. Timpul de concurs (durata probei scrise) începe din momentul în care în sala 

de concurs a fost distribuit ultimul test cu întrebări pentru concurs. Şeful de sală 

notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de 

finalizare a concursului. 

18. Durata probei scrise este de 2 ore în cazul specializării „Medicină dentară” şi 

1 oră și 30 minute pentru admiterea la specializarea „Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare medicală”. 

19. La sfârşitul probei scrise, candidaţii predau chestionarul de concurs şefului de 

sală şi semnează în tabelul de predare al acestuia. Testul rămâne în posesia 

candidatului, cu excepţia celor care, indiferent din ce motiv, părăsesc sala înainte 

de finalizarea probei scrise. 
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III.           TEMATICA DE CONCURS ȘI BIBLIOGRAFIA  

 

 

IV.     ALTE PRECIZĂRI PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE   

 

La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida cetăţenii 

membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European 

şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru 

cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

La înscrierea acestor categorii de candidaţi este necesară recunoaşterea 

studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu, realizată de către Direcţia 

de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării din România.  

La admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba română, 

cetăţenii statelor mai sus menţionate au obligaţia să prezinte un Certificat de 

competenţă lingvistică de nivel minim B1,  pentru limba română, valabil la data 

admiterii.  

 

V.                                    ÎNMATRICULAREA 

 

Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în anul I de studii se face după 

soluţionarea contestaţiilor, la sediul Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu 

Mureș, potrivit calendarului admiterii și în spațiile desemnate, afișate la adresa 

www.cantemir.ro. La confirmarea locului, candidații vor depune un dosar plic 

cu următoarele documente: 

- fișa de înscriere, listată și semnată; 

- diploma   de   bacalaureat sau  diploma  echivalentă  cu  aceasta în original 

- dovada achitării taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 

- contractul de studii semnat 

 

 

 

http://www.cantemir.ro/

