
 



 

 

Ghidul candidatului pentru înscriere online la admitere 

PASUL 1: ACCESAREA PORTALULUI 

 

Accesarea portalului de admitere se realizeaza în următoarele modalități: 

a. Direct din link-ul: https://www.utm.ro/portal/admitere/ 

b. De pe site-ul www.utm.ro din secțiunea Admitere 2021, pe butonul „portalul de 

admitere” 

PASUL 2: ÎNREGISTRAREA PE PORTAL 

 

Pentru înregistrare, veți introduce adresa de email și o parolă, bifați „Sunt de acord cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal”, apoi apăsați butonul ÎNREGISTRARE. 

 

După înregistrare, veți primi automat un email pentru a vă confirma contul. 

Fără confirmarea contului, nu se poate realiza accesul in portalul de admitere, iar această 

confirmare are ca scop verificarea adresei de email a candidatului, unde, ulterior, se vor transmite 

informații din partea secretariatului facultății cu privire la procesul de admitere.  

PASUL 3: AUTENTIFICAREA PE PORTAL 

 

 După confirmarea contului de la pasul 2, pentru autentificare vă introduceți adresa de 

email și parola setate in momentul creării contului pe portal.  

 

https://www.utm.ro/portal/admitere/
http://www.utm.ro/


 

 

În cazul în care v-ați uitat parola, apăsați butonul AM UITAT PAROLA și veți primi pe 

email o parolă temporară ce trebuie modificată după autentificare.  

PASUL 4: SCHIMBARE PAROLA 

 

 Pentru  a schimba parola, din pagina principlă apăsați butonul SCHIMBĂ PAROLA, 

după care vă veți scrie parola nouă, o confirmați și apăsați butonul SALVEAZĂ. 

  

 

PASUL 5: COMPLETAREA PROFILULUI 

 

După conectare, vor apărea două secțiuni, Profil și Înscriere. Pentru a vă putea înscrie la 

un program de studiu este necesară completarea datelor generale din Profil. 

 

 

 

 

 

 

În secțiunea Profil sunt 3 subsecțiuni: Date personale, Studii liceale și Studii superioare.  

1. Datele personale sunt împărțite pe mai multe categorii: 

a. Date personale precum nume la naștere, nume actual (în cazul în care a fost 

schimbat), data nașterii, stare civilă, număr de telefon etc.; 

b. Locul nașterii: Se vor completa în ordine țara, județul, apoi orașul; 

c. Domiciliu stabil: Se vor completa în ordine țara, județul, apoi orașul; 

d. Act de identitate; 



 

 

e. Cetățenie, unde vă veți completa toate cetățeniile, atât cele actuale, cât și cele 

anterioare și de asemenea veți bifa Apatrid sau Român de pretutindeni dacă vă 

încadrați în una din aceste categorii. 

2. Studii liceale: Se vor completa datele despre instituția care a eliberat diploma de absolvire 

a studiilor liceale. 

3. Studii superioare: Se vor completa datele privind studiile superioare în curs de desfășurare 

sau absolvite.   

Pentru adăugarea unor studii superioare, apăsați butonul +.  

 

 

PASUL 6: ÎNSCRIEREA LA UN PROGRAM DE STUDIU 

 

Pentru înscriere la un program de studiu, apăsați butonul ADAUGĂ ÎNSCRIERE din pagina 

principală, din secțiunea studii liceale sau din secțiunea studii superioare. 

În secțiunea Înscriere se vor selecta opțiunile pentru următoarele câmpuri: facultate, formă de 

învățământ, specializare, cetățenie declarată la studii și, dacă este cazul, limba străină pe care vreți 

să o studiați și dacă doriți cazare la cămin după care apăsați butonul ÎNSCRIERE. 

 

După înscriere, va apărea un meniu ce conține următoarele pagini: Înscriere, Documente, Taxe, 

Corespondență, Informații admitere, iar în cazul în care vă încadrați la Relații Internaționale, va 

apărea și secțiunea Relații Internaționale. 



 

 

 

1. Pe pagina Înscriere, se poate vizualiza programul de studiu și cetățenia declarată la 

studii și, dacă este cazul, se poate alege dacă doriți cazare la cămin, limba străină pe 

care vreți să o studiați și disciplina la alegere (pentru facultățile Medicină și Medicină 

Dentară), apoi apăsați butonul SALVEAZĂ. 

 

 
 

2. Pe pagina Relații Internaționale, veți bifa dacă dețineți atestat de recunoaștere a 

studiilor, iar dacă nu dețineți, trebuie sa bifați daca ați mai solicitat sau nu echivalarea 

diplomei. 

 

 
 



 

 

Dacă dețineți un certificat lingvistic, completați denumirea certificatului, instituția care 

l-a eliberat, calificative obținute la probele specificate și nivelul certificatului, după care 

apăsați butonul SALVEAZĂ. 

  

 
 

3. Pe pagina Documente este afișată o listă de documente în funcție de datele introduse 

anterior, cele marcate cu * fiind obligatorii.  

 
Documentele generate din portal pot fi semnate olograf sau pot fi descărcate și 

încărcate, ulterior semnate. 

 



 

 

 
 

În cazul în care secretariatul are observații în legătură cu un document, le veți putea 

vizualiza din lista documentelor, dar și atunci când intrați pe documentul respectiv. De 

asemenea, veți primi o notificare pe email când se adaugă o observație pentru un 

document. 

 

 

 

4. Pe pagina Taxe, vor apărea taxa de admitere, ce va fi vizibilă și se va putea plăti după 

ce dosarul este prevalidat de către secretariatul facultății, și taxa de studii care va fi 

vizibilă și se va putea plăti după afișarea clasamentului final, în cazul în care veți fi 

declarat admis.  

 

 
 

Taxa se poate plăti online, din portal, apăsând butonul PLĂTEȘTE. Pentru taxa de 

studii puteti modifica suma pe care doriți să o achitați. 

 

 

 

 

Descărcarea documentului 

nesemnat, generat din portal 



 

 

 

După care, veți introduce datele cardului și adresa de email, pe care veți primi detaliile 

tranzacției, apoi apăsați butonul „Plătește online”. În cazul în care plătiți prin alte 

modalități, taxa va apărea achitată în portal în aproximativ două zile lucrătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pe pagina Corespondență veți putea ține legătura cu secretariatul facultății și veți fi 

notificat prin email în momentul în care primiți un mesaj nou. 

 

 
 

 

 

6. Pe pagina Informații admitere se poate vizualiza calendarul de admitere pentru 

programul de studiu la care v-ați înscris. De asemenea, veți putea urmări evoluția 

admiterii, cum ar fi, dacă dosarul dumneavoastră a fost prevalidat, iar după validarea 

dosarului veți putea vedea numărul de înregistrare si data validării. În cazul în care 

susțineți examen veți vedea locația și ora susținerii după ce veți fi alocat pe o locație, 

iar dupa afișarea rezultatelor, veți  putea vedea notele obținute și rezultatul 

clasamentului.  



 

 

 

 
 

PASUL 7: DECONECTARE 

 

Pentru deconectare, din pagina principlă, apăsați butonul DECONECTARE. 

 

 


