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Cod UTM_DITC_GHID_004 

Ediţie 1 

Revizie 0 

Ghid de utilizare portal admitere 

WWw.utm.ro 

i OPERAȚIUNEA Nume și prenume Funcţia deţinută Semnătura 

4, Elaborare Andreea MUNTEANU Programator ORĂ 

| Specialist în ) 
2 Verificare pentru conformitate | Alexandra BADEA domeniul calități Ahr 

: Mădălina-lrena Director i 
dp 1 Mat VOICULESCU departament ID A 
4. Aprobat Ana-Maria PERPELEA Director IT&C / | A 

i | 
Caseta de control al modificărilor 

Număr ediţie / Număr revizie Motivul modificărilor 

1/0 Elaborare iniţială 

Prezentul ghid a fost: 

Avizat/Aprobat prin Hotărârea CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE | Nr.- | Data:- 

Aprobat prin Hotărârea SENATULUI Nr. - Data: - 
  

Acest ghid intră în vigoare începând cu data de : 11.04.2022 
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Ghidul candidatului pentru înscriere online la admitere 

PASUL 1: ACCESAREA PORTALULUI 

Accesarea portalului de admitere se realizează 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 2022, pe butonul „portalul deadmitere” 

PASUL 2: ÎNREGISTRAREA PE PORTAL 

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

datelor cu caracter personal”, apoi apăsaţi butonul ÎNREGISTRARE. 

ÎNREGISTRARE 

ate se ame rmst e da phrase bone scut aaa tre pur mal 

ALTENIIFECARI 

După înregistrare, veţi 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 introduceţi adresa de email și 

parola setate in momentul creării contului pe portal. 

AUTENTIFICARE 

ÎNREGISTRARE AM VITAT PAROLA 

ÎNAPOI LA WEBSITE 
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În cazul în care v-aţi 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 principală apăsaţi butonul SCHIMBĂ PAROLA,după care vă 

veţi scrie parola nouă, o confirmaţi și apăsaţi butonul SALVEAZA. 

O 5) 
Profil ies taaa 

  

PASUL 5: COMPLETAREA PROFILULUI 

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

program de studiu este necesară completarea datelor generale din Profil. 

pi o 
Profil foita tag 

  

În secţiunea Profil sunt 3 subsecţiuni: 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; 

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

d. Actde identitate; 
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e. Cetățenie, unde vă veţi completa toate cetățeniile, atât cele actuale, cât și cele anterioare 

și de asemenea veți bifa Apatrid sau Român de pretutindeni dacă vă încadraţi 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 +. 

E _ E Ps 

Date pertonale Studii liceale Studii superioare (dacă este cazul) 

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Dacă eşti cetățean român, te rugâm completează câmpurile folosind diacritice. 

Te rugăm să completezi datele instituţiei unde urmezi studiile superioare/ care a emis diploma ta de absolvire la studii superioare, apăsând butonul -, 

Te rugăm să completezi câmpurile de mai jos în ordinea crescătoare a numerotării, 

  

PASUL 6: ÎNSCRIEREA LA UN PROGRAM DE STUDIU 

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

din secțiunea studii liceale sau din secțiunea studii superioare. 

În secţiunea 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 vreţisă o 

studiați și dacă doriţi cazare la cămin, după care apăsaţi butonul INSCRIERE. 

Câmpurile marcate cu * sumt obligatorii. 

| Facultate * 2 Vormia de imvătamant * A specializare * 

| Asistenţa Medicală din Târgu Jiu SA | Invaţamânt cu frecvenţă SI | Asistenţa medicala generala Bai 

4 Cetărenta declarată ln cualiă * eeae să sitter ca laba străină * Du 

| Română SI | Engleza EI 

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

Corespondenţă, Informaţii admitere, iar în cazul în care vă încadraţi la Relaţii Internaţionale, va apărea și 

secțiunea Relaţii Internaţionale. 
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MENIU 

  

Relaţii Internaţionale 

Documente 

Taxe 

Corespondenţă 

Informaţii admitere 

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 vreţi să o 

studiați și disciplina la alegere (pentru facultățile Medicină și Medicină Dentară), apoi apăsați 

butonul SALVEAZĂ. 

Ne bucurăm că aţi ales Universitatea Titu Maiorescu! 

Câmpurile marcare cu * sunt obligatorii. Dacă eşti cetăţean român, te rugam complerează câmpurile folosind diacritice. 

Program de studii: Medicină Dentară, Învăţământ cu frecvenţă, Medicină dentară 

Cetăţenia declarată la studii: Româna 

Disciplina la alegere * Doresc sa studiez ca limba straina: * 
    

Chimie W: CD | Engleză 

  

2. Pe pagina Relaţii Internaţionale, veți bifa dacă deţineţi atestat de recunoaștere a studiilor, iar 

dacă nu deţineţi, trebuie sa bifați daca aţi mai solicitat sau nu echivalarea diplomei. 

9] 

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal, câ: * 

nu au mai soliatat la Ministerul Educaţiei echivalarea prezentei diplome 

O Am mai solicitat la Ministerul Educaţiei echivalarea prezetei diplome 

și că inlormaţiile prezentate în această cerere, precum şi documentele incluse în dosar, sunt reale și auterice 
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Dacă deţineţi un certificat lingvistic, completaţi denumirea certificatului, instituţia carel-a eliberat, 

calificative obținute la probele specificate și nivelul certificatului, după care apăsați butonul 

SALVEAZĂ. 

Certificat lingvistic 

Nivelul mninim necesar pentru cestiticatul Bueistic este Bl 

Lumla ceealla ala eur 

| Română | 
  

  

Wine peakinie * Ne] + 

| Excellent SE | Excellent SA! A SI 

Pe pagina Documente este afișată o listă de documente în funcţie de datele introduse 

anterior, cele marcate cu * fiind obligatorii. 

DOCUMENTE 

Te ruzânt să incarci documentele necesare dosarului tau de inscriere, documentele marcare cu * fiul obligatorii 
Documentele se incarcă in format pdf. jpg. jpeg -png. cu o dimensiune maximă de 3OMB 
Docurnentele care se generează din portal pot semnate dizital ologral in portal sau îl poți descarca. semna să reincarca in portal 
Fiecare document incarcat va fi verile și valicdar de câtre secretariatul facultaţii 

* Carte de identitate; Paşaport Perinis de şedere” + Cererea tip de inscriere (generat din portal” 
Stare docuntent: Validat Stare document: Încarcat 

* Certificat de naștere” = Declaraţie pe proprie răspundere (generat din portal)” 
Stare document: Validat Stare document: Ncincărcat 

» Certificat de câsătorie « Nota de informare a candidatului (generat din portal” 
Stare document: Neincarcat Stare document: Neincăremt 

* Certificat de divorţ . laraţie pe proprie răspundere cu privire la exactitatea datelor din cererea de 
Stare document: Nrincâreat inscriere (generat din portal 

Stare document: Neincarcat 

* Diplomă Adeverinţa bacalaureat* 

  
Stare document: Validat » Dovada plăţii taxei de admitere 

Stare document: Neincarest 

* Foaie matricolă liceu _ PR - 
Stare document: Neipcancat * Formular de consimțământ (generat din portal)” 

Stare document: Neincârcat 

* Adeverinţă medicală* 

Stare document: Valia - Altele 
Stare document: Neincâreat 

II Documente neincarcate Documenre incarcate Documente validate a 

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

ulterior semnate. 
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CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE” Descărcarea documentului 
Documente: Pi nesemnat, generat din portal 

Poni srtuna documentul cligual obogral sasa Îi posta descarca, vemutia ui metri 

  

Apasă stea sau trage becul pentru le arcare | pell, je pa 

    
  

| | ms] a O 

În cazul în care secretariatul are observaţii 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 observaţie pentru un document. 

CERTIFICAT DE NAȘTERE* Certificat de naştere" 

Cta Stare document: Neincârcat 

i tea Observaţie: obs 

n 

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. 

TAXE 

Taxa de admitere o vei putea plăti după prevalidarea dosarului tău de 

câtre secretarianul facultăţii. 

Tasa de studii o vei putea plăti după afişarea clasamentului nal al 

concursului de admitere 

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

modifica suma pe care doriți să o achitaţi. 

TAXE SUMA DE PLATĂ (RON) 

Taxa inscmere adiuitere pentru cancdiitari studenti bn sustii ama de plata 

universitare de Încenţă 747 

100 RON MEI 

Taxa de smudu o ves putea plăti după ahsarea clasamentului finali al DEI 

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

tranzacţiei, apoi apăsați butonul „Plătește online”. În cazul în care plătiţi prin alte modalități, 

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

Numărul de card: 9 Numele de pe cart: 0 

Data expirări: 0 Cwv2/cwz: 0 

Luna . Anu 

Emai: 

Mami comandă: 172 O UmvERSITATEA TITU MAZOREICU 

Descriere comandă: axă imi jeze /acirmitece pentru 
candidatirstucenti ia studii urvve-sitare de centi 

aucept termmenă și condițiile 

orar 10000LE! (III 

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

prin email în momentul în care primiţi un mesaj nou. 

CORESPONDENŢĂ 

  

22 00 ROZ 0 

22 0 202 0070 

  

  

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

studiu la care v-aţi 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 și data validării. În cazul în care susțineţi examen, veți vedea locaţia și 

ora susținerii după ce veți fi alocat pe o locaţie, iar după afișarea rezultatelor, veţi putea vedea 

notele obținute și rezultatul clasamentului. 
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INFORMAŢII ADMITERE 

Calendar 

„+ Perioadă inscriere: 23/00/2021 - 31.07.2021 

= Dată afişare listă provizorie: 26 072021 

* Depunere contestaţie până lațin intervalul orar 08:00-16;00): 27/07 2021 

+ Dată afișare listă finală: 28 07-2021 

+ Depunere dosar fizic, la secretariatul facultăţii. până la data: 20 03 20% 

+ Temen de achitare a taxei de studii pentru confirmarea locului candidaţilor admiși: 30 082021 

Locaţie 

Locaţie: adresa], clădirea cladirel, etajul 2. sala 18 

Data: 28/07'2091 10:00 

Înscriere 

Numar inregistrare: 1 - 22-06.20%1 

Dosar Prevalidat: Da 

Dosar validat: Da 

Descarcă legitimaţue 

Note 
  

Test grila: 

Disciplina - Biologie. Prezenţa: Prezent, Nota: 6D 

Medie bacalaureat: 

Nota: 9.25 

Rezultat 

Tip listă: Provizorie 

Status: Admis 

Medie: 6.32 

PASUL 7: DECONECTARE 

Pentru deconectare, din pagina principală, apăsaţi butonul DECONECTARE. 

O o 
iei! IERT a 

  
Pagină 9 din 9


