
 

Ghid de utilizare portal admitere 2020-2021 

Prin acest portal candidații se pot înscrie online la programele de studii din 
ciclurile de licență și master pentru anul universitar 2020-2021.  

Candidaţii sunt responsabili de încărcarea corectă în portal a tuturor 
documentelor semnate (unde este cazul) și scanate.  

Candidații sunt responsabili de autenticitatea și corespondența dintre 
documentele digitale/scanate și cele originale, care urmează să fie depuse la 
dosarul candidatului în format fizic, în cazul candidațior admiși.  

Informații suplimentare despre documentele solicitate la înscriere sunt 
disponibile pe pagina Admitere 2020 aferentă fiecărei facultăți, în secțiunea 
Internațional sau în Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în 
ciclurile de studii universitare de licență și master pentru anul universitar 
2020-2021, modificat prin Hotărârea Senatului nr. 80/22 iunie 2020  

Pașii pentru înscrierea online sunt următorii: 
1. Accesarea portalului  

2. Creearea unui cont  

3. Conectarea în portal 

4. Completarea Formularului de înscriere la un program de studii 

5. Încarcarea documentelor in dosarul de admitere  

6. Achitarea taxei de inscriere/admitere 

7. Transmiterea documentelor în format fizic.  

PAS 1: ACCESAȚI PORTALUL 

• Direct din link.ul https://admitere.utm.ro/ 

• De pe site.ul www.utm.ro, din meniul Admitere 2020, accesând butonul de 
Înscriere online.  

 

https://www.utm.ro/admitere/)
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2020/02/UTM_REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-DESFASURARE-A-ADMITERII-IN-CICLURILE-DE-STUDII-UNIVERSITARE-DE-LICENTA-SI-MASTER-2020-2021_110220.pdf
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2020/02/UTM_REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-DESFASURARE-A-ADMITERII-IN-CICLURILE-DE-STUDII-UNIVERSITARE-DE-LICENTA-SI-MASTER-2020-2021_110220.pdf
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2020/02/UTM_REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-DESFASURARE-A-ADMITERII-IN-CICLURILE-DE-STUDII-UNIVERSITARE-DE-LICENTA-SI-MASTER-2020-2021_110220.pdf
https://admitere.utm.ro/
http://www.utm.ro


 

 

PAS 2: CREAȚI-VĂ CONTUL  

Completetați datele personale pentru a vă crea contul în portalul de admitere. 
Aceste informații vor fi transmise în pasul următor în Formularul de înscriere, 
deci trebuie să vă asigurați că sunt informații corecte și complete.  

1.  Selectați butonul Înregistrare și completați datele dvs personale, utilizând 
o adresă de mail personală. 

• Cetățenia declarată – în cazul candidaților care au mai multe cetățenii, 
vă rugăm să selectați cetățenia care doriți să fie înregistrată în 
documentele oficiale de studii. Aceasta 

2. Accesați butonul Creează contul: 

 



 

         

3. Verificați adresa de email folosită pentru înregistrare. Veți primi un cod de 
acces necesar la prima conectare pe portal.  

 

PAS 3: CONECTAȚI-VĂ ÎN PORTAL 

3.1. Accesați portalul folosind link-ul de la Pasul 1.  

3.2. Selectați Conectare și introduceți e-mail, parola și codul de validare 
(pentru prima conectare), apoi accesați butonul Conectare. 

 



 

 

 

3.3. Vizualizați in partea stângă meniul, cu următoarele funcționalități 
 

 

a. Acasă 

b. Formular de înscriere: conține formularul de înscriere la admitere la un 
program de studiu. Portalul vă permite să vă puteti înscrie la mai multe 
program de studii. Pentru fiecare înscriere la un nou program de studii 
accesați Formular de înscriere.  

c. Dosar admitere: conține înscrierile dvs realizate, iar pentru fiecare 
înscriere din acest meniu veți putea să vă încarcați documentele necesare 
dosarului de admitere 

d. Taxe: conține informații despre valoare taxelor de admitere și de studii pe 
care dvs le veți plăti, inclusiv din portal. Aceste informații devin vizibile 

 



 

după ce dosarul de admitere la un program de studii a fost incarcat si 
validat de către Secretariat/Dep. Relații Internaționale.  

PAS 4 : ÎNSCRIEȚI-VĂ LA ADMITERE UN PROGRAM DE STUDIU 

4.1. Alegeți programului de studiu după accesarea Formularului de înscriere. 
Pentru a vizualiza programele de studii puteți accesa Oferta educațională UTM. 
După selectarea programului de studiu accesați butonul Alege.  

 

4.2. Completați Formularul de înscriere: 

 
Asigurați-vă vă aveți la dispoziție toate aceste informații înainte de a începe 
înscrierea. 

Date generale cuprinde informațiile introduse în momentul crearii contului, iar 
toate câmpurile sunt obligatorii. Asigurați-vă că datele introduse sunt corecte.  

 



 

 

Date de contact regăsiți adresa dumneavoastră de mail și numărul de telefon: 
   

 
  
Locul nașterii 

 

Domiciliul stabil  

 



 

 

Actul de identitate  

 
  
Absolvent liceu introduceți informații despre liceul absolvit. În cazul în care ați 
studiat la mai multe licee, introduceți informații despre ultimul liceu.  

 

Student la altă facultate (dacă este cazul) 

 



 

 

Absolvent al unei instituții de învățământ superior (dacă este cazul)  

 

Înscriere la studii România (dacă este cazul) 
În cazul în care optați pentru o facultate la care admiterea presupune examen la o 
disciplină sau mai multe, atunci veți putea alege una din opțiunile afișate în lista: 

 

Alte date personale ale studentului: 

 

4.3. Accesați butonul “Mă înscriu” pentru finalizarea înscrierii la programul 
de studii.  

4.4. Verificați emailul unde veți primi, în câteva minute, următoarele: 
✓ Cerere de înscriere completată cu datele introduse în portal; 

✓ Nota de Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, 

 



 

✓ Formularul GDPR,  

✓ Cerere de echivalare a studiilor CNRED (dacă este cazul, cetățeni UE cu 
studii în altă țară)  sau Cerere emitere scrisoare de acceptare la studii 
DGRIAE (dacă este cazul, cetățeni NON-UE), completată cu datele 
introduse în portal; 

✓ lista documentelor necesare în dosarul de admitere (în funcție de 
programul de studii, cetățenie declarată la admitere și țara emitentă a 
documentului de absolvire a studiilor preuniversitare), conform 
Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de 
studii universitare de licență și master pentru anul universitar 2020-2021; 

 

4.5. Semnați și scanați aceste documente, pentru a le încarca în portal in 
Dosarul de admitere.  

PAS 5 : ÎNCĂRCAȚI DOCUMENTE în DOSAR DE ADMITERE 

5.1. Accesați din meniul principal Dosar admitere.  

5.2. Accesați din tabel programul de studii pentru a încărca documentele.  

 



 

 

5.3. Încărcați documentele semnate și scanate.  
Selectați din lista Tip document acele documente care v-au fost solicitate in email. 

 

Pentru a încărca un document, selectați din tip document documentul pe care 
doriți a-l încărca, apoi apăsați pe “…”, selectați documentul de pe dispozitivul 
dvs și accesați butonul Adaugă. 

 
În acest moment ați încărcat documentul dorit. 

 

 



 

Dacă doriți să ștergeți un document pe care deja l-ați încărcat apasați butonul X 
corespunzător documentului pe care doriți să-l ștergeți. 

 

Documentele încărcate, vă vor aparea în lista astfel: 

 

Dacă v-ați înscris la mai multe programe de studii reluați acest pas și încarcați 
documentele pentru fiecare program de studii.   

 

5.4. Dosarul de admitere este verificat la Secretariat/Departament Relații 
Internaționale. În scurt timp (24 ore) vei primi un email prin care vei fi 
informat despre statusul dosarului tau (acceptat si validat, incomplet, respins). 
Daca dosarul este acceptat si validat veți primi informatii despre modalitatea de 
plata a taxei de admitere. Dacă dosarul este incomplet veți primi informații despre 
documentele lipsă pe care trebuie să le încarcați până la Termenul limită de 
finalizare dosar.  

 



 

 

PAS 6: PLĂTIȚI TAXA DE ADMITERE 

6.1. Accesați din meniul principal butonul Taxe.  

 

6.2. Plătiți taxa aferentă programului de studii la care v-ați înscris folosind 
cardul bancar.  

 

6.3. Primiți un email de confirmare a înscrierii și detalii suplimentare 
referitoare la concursul de admitere (afișarea rezultatelor în cazul 
concursurilor de dosare sau detalii despre susținerea examenului de 
admitere, dacă este cazul).  

 



 

PAS 7: TRIMITEȚI DOSARUL DE ADMITERE ÎN FORMAT FIZIC 

7.1. După afișarea rezultatelor concursului de admitere, dacă sunteți admis, 
transmiteți documentele originale prin poștă sau puteți să le depuneți, personal 
sau prin mandatar cu procură specială notarială, până la termenul scadent de plată 
a primei rate din taxa de studii, respectiv până la data de  30.08.2020.  

Candidații cetățeni ai statelor terțe (din afara UE) și candidații cetățeni UE, 
cu diplomă/adeverință de bacalaureat emisă de autoritățile din altă țară, au 
obligația de a transmite documentele originale prin poștă sau de a le depune 
personal sau prin mandatar, în termen de maximum 7 zile de la data la care au 
fost declarați admiși. 
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