
1. Când începe admiterea la UTM? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/calendar-admitere-ciclul-

i-licenta/ 

2. Ce acte trebuie să prezint? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/acte-necesare-pentru-

admitere-ciclul-i-licenta/ 

3. Care este modalitatea de depunere a actelor? 

Răspuns: Actele pot fi depuse la sediul Comisiei de Admitere sau în format online 

(http://utm.md/admitere/licenta-online/) prin completarea unui formular de înregistrare și 

prezentarea ulterioară a acestora în original la sediul Comisiei de Admitere. 

4. Unde se află Comisia de Admitere? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/amplasarea-comisiilor-

tehnice-ale-facultatilor/ 

5. Cum pot afla despre specialitățile propuse de UTM? 

Răspuns: Descrierea specialităților va fi afișată in curând. 

6. Cum pot afla lista disciplinelor pe care le voi studia? 

Răspuns: https://utm.md/procesul-de-studii/licenta/planuri-de-invatamant-editia-2021/ 

7. Care este numărul de locuri bugetare? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/plan-admitere-ciclul-i-

licenta/ 

8. Care este media de concurs necesar pentru a face studiile la buget? 

Răspuns: Media de concurs nu poate fi prognozat, deoarece acesta depinde de numărul de 

cereri depuse la specialitatea respectivă și balul celorlalți concurenți. 

9. Cine are facilități la admitere? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/facilitati-admitere/ 

10. Care este taxa de studii în cazul dacă voi face studiile în bază de contract? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/taxe-de-studii-ciclul-i-

licenta/ 

11. La ce programe de studii trebuie de susținut probe de aptitudini? 

Răspuns:  

 Admiterea la specialitatea „Ingineria software” cu predare în limba engleză include 

testarea cunoștințelor la „Matematică” . 

 Admiterea la specialitățile „Tehnologia Informației” cu predare în limba franceză  și 

„Ingineria software” cu predare în limba engleză include o probă de competență 

lingvistică (franceza sau engleza). 

 Admiterea la specialitățile: „Design industrial” , „Design vestimentar industrial” , 

„Arhitectură” și „Design interior”  include testarea cunoștințelor la „Desen artistic”. 

12. Unde pot vedea exemple de probe de aptitudini? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/probe-concurs/ 

13. Cum pot obține cămin? 

Răspuns: Pentru a obține cămin este necesar de a indica aceasta în cerere și de a comunica , 

membrului comisiei de admitere.   

14. Care este perioada de studii? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/plan-admitere-ciclul-i-

licenta/ 

15. Modalitatea de organizare și desfășurare a admiterii la UTM? 

Răspuns: https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/regulament-admitere-

ciclul-i-licenta/ 
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