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Pnrf. univ. dr. Octavian Marius Cre{u
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Secreta

TJ PI F"T
Univer"sitate a <ie

Mestricin* gi Farmacie
,,Victol Babeg"
dim Tirnlgoan:l

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DrN TrMr$OARA

NR. U916U29.06.2017

Arrfin6 in vedere:
- Legea educajiei nationale nr.ll20l1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- CartaUMF ,,Victor Babes" din Timiqoara,
- H,S. nr. ll25t)5123.02.2017 privind aprobarea calendarului pentru adoptarea noii Carle a

Universitdlii de M.edicirrd;i Farmacie ,,Victor BabeE" din Timiqoara,
- H. S. m. 2516362125.05.2011 de modificare a calendarului privind adoptarea noii Carte a

Universitdlii de Medicimd gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timi;oara, prin prelungirea perioadei pentru
avizarr:a proiectului Carlei universitare de cdtre Oficiul juridic al Universitdlii,

Alt. 1. Senatul universitar aprobd modificarea calendarului privind adoptarea noii Carle a

Univensitdlii de Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg" din TimiEoara, prin prelungirea perioadei pentru
avizarr.,a proiectului Crlrtei universitare de cdtre Oficiul juridic al UniversitSfii, pffni la data de
21.09,2017.

At't. 2.Prezenta hotdrAre se comunicdla:
- Rectoral
- Proreetolate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Compartimentrrl juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fr adusd la cunoqtinla tuturor celor interesafi,

inclur;iv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Jr. Larisa-
niversitate,
na Geaminu

Yizat ficiu juridic,
C. j. dr. C ina Mihaela Levai

u,Qq- &*-'o<n__.-..
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HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 2/916U29.06.2017

A,zAnd in vedere:
- Legea educalieri nafionale rr.ll20I1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Carla UMF,,V'ictor Babeq" din Timigoara,
- Procesul'-verbal al qedinlei Consiliului Facultdlii de Medicindnr. 6170/22.05.2017,
- Procesul'verbal al gedinfei Consiliului Facultdlii de Medicind Dentard nr, 5909118.05.2017,
- Procesul''verbal al gedinlei Consiliului Facultdtii de Farmaci enr. 5524109.05.2017.
- Hotdrarea consiliului de Administra{ie din data de 30.05.2017.

Arrt. 1. Senatul universitar aprobd planurile de invdfdmdnt aplicabile in anul universitar 201712018,
cdt gi planurile de inv,4Jdmdnt pe promolie pentru Facultatea de Medicinfl la programele de studii
univelsitare de licenfd: Medicind (2017-2023), Medicind - in limba englez1" (2017-2023), Medicind - inlimba francezd' (2017-2023), Asisten{d Medicald Generald (2017-2021), Asistenf6 Medicald General6 la
Lugoj (2017-202r), Balneofiziokinetoterapie gi recuperare (2017-2020), Nutrilie gi Dieteticd (2017-
2020), conform Anexei nr. 1, parte integrantd din prezenta hotdrdre.

At't.2, Senatul universitar aprobd planurile de invdjamAnt aplicabile in anul universitar 2017lZ0lB,
c0t gi lrlanurile de invd.fdmdnt pe promolie pentru Facultatea de Medicini Dentari la programele de
studii universitarr: de licenld: Medicind Dentard (2017-2023), Medicind. Dentara - in limba englezlt
(2017"'2023), Tellricd Drentard (2011-2020), Asistenld de profilaxie stomatologicd (2017-2019), conform
Anexel nr.2, parte integgantd din prezenta hotdrdre.

Alt.3. Senattrl universitar aprobdplanurile de invdlamdnt aplicabile in anul universitar 201712018,
cdt gi planurile de invdfdm0nt pe promolie pentru Facultatea de Farmacie la programele de studii
Fatmar:ie (2017-2022), Farmacie - in limba francez1 (2017-2022), Asistenfd de Farmaciela Lugoj
(2017"2020), confbrm lr.nexei nr, 3, parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Ar t. 4. Prezenla hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiik: de specialitate ale Senatului,
- Prorectoratul cru probleme de invdfdmdnt.
- Decanate,
- Direclia l{esurse lJmane,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru

inclusj.,z prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
a fi adusd la cunoqtinJa tuturor celor interesa{i,

Secretar-qef Universitate,
ana Geamlnu

Yiza iu juridic,
C. j. dr. rina Mihaela Levai

D.M.G
".<-< 1^C.4
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HOTARAREA SENATULUI
UMF ,'VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 3/9161129.06.2017

AvAnd in vedere:
- Legea ed,ucafiei nalionale nr.ll20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- CartaUMF,,Victor Babeg" din Timiqoara,
- Procesul-verbal al gedinlei CSUD nr.9072128.06.2017,
- Procesul-verbal al Eedinlei $colii Doctorale rr.8930126.06,2017,
- Adresa $colii Doctorale m.7332114.06.2017,
- HotdrArea Consiliului de Administratie din data de 20.06.2017,

A,rt,l. Senatul universitar aprobd planul de invdfdmdnt al $colii Doctorale pentru anul universitar
2017-2018, confom Anexei, parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Avt.2, Hotdrirea se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectoratul cu probleme de invifdmdnt,
- CSUD,
- $coala Doctorald,
- Direc{ia Resurse lJmane,
- Compartimentul juridic,
- Departarnentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtin{a tuturor celor interesa{i,

inclusiv prin publicarea pe site-u1 www.umft.ro.

Secretar-qef Universitate,

C. j. dr. Codrina Mihaela Levai
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I$MFT
U/rivclrsitatca de
Mpdicini ;i Farmae ie
,,Viictror Halleg"
ditr'linrigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, RomLnia
Tel: (40)256204I I7;.fax: (40)2s6204I I7

E -mail : s enat@umft. r o,. www. um"ft. r o

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 4/9161t29.06.20r7

A 
',dnd 

in vedr:re:
- Legea educalieri nalionale nr.ll20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- CafiaUMF,,Victor Babeq,' din Timigoara,
- Regulamentul de organizare gi desfdqur are a concursului de admitere la ciclul de studijunivo:sitare de lioenld,, aprobat prin H. s. nr 412595123.02.2017, completat qi modificat prin H. S, nr.6t4t4:;/30.03.2017 ,

- Adresa Secreteriatului General nr. 7657116.06.2017,
- Hotdrdrea consiliului de Administrafie din data de 20.06.2017.

At"t' 1' Senatul universitar aprobd republicarea, modificarea qi completarea Regulamentului deorganizare qi desfrgurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenld laUniversitatea de Medicind qi Farmacie ,,victor Babeg" din Timigoara, sesiunea iulie/septembrie 2017,dupd c:i:m urmeazd:

-(3) 
nfi menlionatd la alin.

numai in regim cu taxd, a
prealabil, in regim Jdrd taxd, cu respectarea
reclast,ficarea anuald a studenlilor, stabilitd de con

Art.2.Prczenta hotiLrAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectoratul cn probleme de invdtdmAnt.
- Decanate )

- Compartimentul Financiar-Contabil,
- Compartimentul juridic,
- SSMT, T])SA, LSFT,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinfa tuturor celor interesafi,

inclus iv prin public ar ea p e site-ul www.umft.ro.

Secretar-gef Universitate,
Geamdnu

V iu juridic,
C. j. dr. a Mihaela Levai

D,M G,

Co 
"t'u ""a--. -
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Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 1 

 

Anexă la H.S. nr 4/2595/23.02.2017 

Completare și modificare – H.S. nr. 6/4145/30.03.2017 

Modificare – H.S nr. 4/9161/29.06.2017 
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A CONCURSULUI DE ADMITERE 

LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  
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            Aprobat prin HCA nr. 2136 din 15.02.2017 

            Modificare și completare prin HCA nr. 3851 din 23.03.2017 
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Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 3 

CAP. I.  DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA ADMITERII 

 
III.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului MEN nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2017-2018, Senatul universitar, 

în şedinţa din 23.02.2017 , aprobă prezentul regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din 

Timişoara. 

III.2. În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de 

studiu/specializare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. 

III.3. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele de 

studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel: 

Nr. 
 

crt. 

 
Facultatea 

 
Programul de 

studii 

Acreditare (A) 

/ Autorizare de 

funcţi. 

provizorie 

(AP) 

 

Durata 
 

studiilor 

Nr.credite 
 

transferabile 

 
1 

 
 
 
 
 

Facultatea de 
 

Medicină 

Medicină A 6 ani 360 

Medicină (în limba engleză) A 6 ani 360 

Medicină (în limba franceză) AP 6 ani 360 

Asistenţă medicală generală A 4 ani 240 

Asistență medicală generală (la Lugoj) AP 4 ani 240 

*Asistență medicală generală (la Deva)  4 ani 240 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A 3 ani 180 

Nutriţie şi dietetică A 3 ani 180 

2 Facultatea de 

Medicină 

dentară 

Medicină dentară A 6 ani 360 

Medicină dentară (în limba engleză) Ap 6 ani 360 

Tehnică dentară A 3 ani 180 

3 Facultatea de 
 

Farmacie 

Farmacie A 5 ani 300 

Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300 

Asistență de farmacie (la Lugoj) Ap 3 ani 180 

III.4. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licență se organizează în luna 

iulie 2017. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în luna 

septembrie, înainte de începutul anului universitar.  

III.5. Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs, stabilite prin prezentul regulament, se 

fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei de învăţământ superior şi prin 

publicare pe pagina web proprie.  

* Organizarea admiterii la programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală (la Deva) este condiționată de 

obținerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de licență în Hotărârea de Guvern privind 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 4 

aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2017-2018.  

 

III.6. Probele de concurs, în funcţie de specializări/programe de studiu, sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

 

Facultatea 

 

Specializarea 

Proba de concurs și notare Calculul mediei de 

admitere 

 
 

 

 

1 

 
 

 
 

 

 
 

 

Facultatea de 

 

Medicină 

 
 

 
Medicină 

 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 
-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 

6 puncte 
 - 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a) – 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 
care se adaugă un punct din oficiu. Media se 

calculează cu două zecimale fără rotunjire 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 

de 5 (cinci). 

 

Medicină  
(în limba engleză) 

  Medicină  

  (în limba franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări – 9 puncte 

Test de competență lingvistică - 
eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 

care se adaugă un punct din oficiu. Media se 
calculează cu două zecimale fără rotunjire 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de (cinci). 

 

 
Asistenţă medicală generală 

   

    

    Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat. 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

Asistenţă medicală     
generală (Lugoj) 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci).  

Asistenţă medicală     
generală (Deva) 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

 
Balneofiziokinetoterapie şi 

 

recuperare 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

 

 
Nutriţie şi dietetică 

   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 
mediei de la bacalaureat 

  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 
(cinci).  

 

 

 
 

 
 

 

 
2 

 

 

 
 

 
 

 

 

Facultatea de 

Medicină 

dentară 

 

 

 
Medicină dentară 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 

-  60 de întrebări Biologie (clasa a XI-a) - 

6 puncte 
 - 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a) -– 3 puncte 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 

care se adaugă un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

   
  Medicină dentară 

  (în limba engleză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări  – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 
care se adaugă un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
Tehnică dentară 

 Probă practică de 
îndemânare  

Media generală de admitere este 100% media 
concursului practic. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
 

 
 

 

3 

 
 

 
 

 

Facultatea de 

 

Farmacie 

 
 

 
Farmacie 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 
care cuprinde: 

- 60 de întrebări Biologie (clasa a IX-a şi 
a X-a) – 6 puncte 

- 30 de întrebări Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a)– 3 puncte 

 
 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 
care se adaugă un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 

 
Farmacie (în limba franceză) 

Test grilă de verificare a 
cunoştinţelor, care cuprinde: 

- 50 de întrebări – 9 puncte 
Test de competență lingvistică - 

eliminatoriu 

Media generală de admitere se face prin 
însumarea punctelor obţinute la fiecare probă, la 
care se adaugă un punct din oficiu. 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică 
de 5 (cinci). 
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Asistență de farmacie (Lugoj) 
   

   Concurs de dosare 

Media generală de admitere se face pe baza 

mediei de la bacalaureat 
  Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci).  

 

 

III.7. Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul U.M.F. ,,Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele 

de studii universitare de licenţă, an universitar 2017-2018, conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul regulament şi 

Metodologiilor privind admiterea şi înscrierea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor străini, vor fi 

actualizate în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale de aprobare a cifrelor de şcolarizare 

alocate UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara pentru studii universitare de licenţă, anul universitar 2017-2018. 

III.8. Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de licenţă, anul I, an 

universitar 2017-2018, sunt aprobate conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. 

III.9. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în 

format letric sau electronic. 

III.10. Admiterea la studiile universitare de licenţă se susţine în limba română. 

III.11. La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, candidaţii care nu 

prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din 

străinătate, cu predare în limba română, au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru 

limba română eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

III.12. Pentru programele de licenţă la care şcolarizarea este organizată într-o limbă străină, admiterea se susţine 

în limba străină respectivă. 

III.13. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de 

competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.  

III.14. La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă 

echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

III.15. La concursul de admitere în Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara, 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene pot candida in aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv in 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

III.16. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de 

specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de 

admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a 

studiilor. Prin excepție, candidații care au promovat în străinătate examenul de bacalaureat în sesiunile 

corespunzătoare anului universitar curent și care nu au reușit să obțină atestatul de recunoaștere până la data 

înscrierii, pot prezenta la înscriere o declarație notarială prin care se vor obliga să completeze dosarul de 

înscriere cu atestatul de recunoaștere a studiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înscrierii, sub 

sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs.  

III.17. La concursul de admitere pot participa şi cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 194/2002, 

cu drept de şedere permanentă în România.  
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CAP. II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  

 

II.1. Comisiile de admitere: 

 
II.1.1. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se constituie prin decizia Rectorului, 

la propunerea Consiliilor facultăţilor: 

a. Comisia centrală de admitere pe universitate, aprobată de Senat, la propunerea Consiliului de administraţie; 

b. Comisia tehnică pentru Facultatea de Medicină; 

c. Comisia tehnică pentru  Facultatea de Farmacie; 

d. Comisia tehnică pentru Facultatea de Medicină dentară. 

II.1.2. Comisia centrală are următoarele atribuţii: 

a.  Numeşte comisia centrală de specialişti pentru fiecare disciplină. 

b.  Împreună cu comisia de specialişti, asigură: 

- extragerea aleatorie a testelor din baza de date; 

- verificarea corectitudinii testelor extrase; 

- întocmirea grilei de corectare. 

c. Supraveghează multiplicarea caietelor de concurs şi răspunde de păstrarea secretului testelor până la 

distribuirea lor în sălile de concurs. 

d. Numeşte, dintre membrii comisiei centrale, delegaţii care asigură distribuirea caietelor de concurs în sălile de 

concurs. 

e. Supraveghează realizarea de către comisia de specialişti a grilei de corectură şi asigură multiplicarea acesteia. 

Grilele vor fi distribuite în săli pentru începerea corecturii, numai după expirarea timpului regulamentar de 

concurs. 

f.  Asigură centralizarea punctajelor, calcularea mediilor, afişarea rezultatelor.  

g.  Analizează şi rezolvă eventualele contestaţii. 

h. Asigură instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere, precum şi al personalului auxiliar implicat în 

organizarea concursului de admitere. 

II.1.3. Comisiile tehnice pe facultăţi au următoarele atribuţii: 

a.   Stabilesc şefii de sală şi supraveghetorii. 

b. Împreună cu şefii de sală şi supraveghetorii participă la instructajul tehnic, organizat de Comisia centrală de 

admitere, în data de 24 iulie 2017, ora 13.00, în Aula Magna. 

c.   Asigură, prin şefii de sală, buna desfăşurare şi corectitudinea concursului. 

d.  Verifică, prin şefii de sală, identitatea candidaţilor la intrarea în sălile de concurs. 

e.  Verifică, prin şefii de sală, respectarea prevederilor privind interzicerea accesului cu telefoane mobile sau 

orice aparatură de emisie-recepţie în sălile de concurs. În acest scop, toate genţile, servietele, poşetele, cărţile, 

caietele etc., aflate asupra candidaţilor, se vor depune la catedră şi se vor putea ridica numai după terminarea şi 

 corectarea probelor de concurs. 

f. Răspund, prin şefii de sală, sub semnătură, de aplicarea corectă a grilei, calcularea corectă a punctajului, 
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trecerea punctajului şi a notei pe lucrare, precum şi pe lista cu rezultatele examenului de admitere, publicate în ziua 

examenului. 

g.  Corectarea fiecărei lucrări va fi efectuată de 2 cadre didactice (supraveghetori) care vor semna pe lucrare şi 

vor urmări ca lucrarea să fie semnată de candidat şi de încă 2 candidaţi martori, care participă la corectare. 

h.  Şefii de sală urmăresc ca, la terminarea probei, candidatul să semneze pentru predarea lucrării de concurs. 

i. Convertirea punctajului în note se face de către cei 2 corectori, în prezenţa candidatului şi a celor 2 candidaţi 

martori. 

j. Verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul universității implicat în 

organizarea admiterii. 

k. Aprobă cererile de scutire de la plata taxelor de înscriere la concurs. 

 

II.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere: 

 

II.2.1. Admiterea la studii universitare de licenţă, la specializările cu predare în limba română, se organizează 

în sesiunea iulie 2017, după următorul calendar: 

 în perioada 10-21 iulie 2017 - completarea on-line a fişei de înscriere, 

 în perioada 17-21 iulie 2017 – înscrierea candidaţilor: depunerea dosarului de înscriere de către 

candidaţi la ghişeul de înscriere, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către 

personalul universităţii. 

 în data de 25 iulie 2017 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 8.00, pentru 

programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară. 

 în data de 26 iulie 2017 – concurs de admitere, între orele 10.00 - 13.00, pentru programele de 

studii cu 300-360 credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 

 În data de 26 iulie 2017 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate 

programele de studii, după finalizarea concursului, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, 

www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro 

 în data de 27 iulie 2017 - depunerea contestaţiilor (orele 08.00-14.00) şi rezolvarea acestora.  

 În 27 – 28 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului obţinut de 

către candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancţiunea pierderii locului obţinut 

în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii.  

 În data de 31 iulie 2017, între orele 9.00 - 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru 

locurile rămase neocupate. 

 În data de 1 august 2017 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2017, 

 4 august 2017 – termenul limită de restituire a dosarelor candidaţilor nereuşiţi; dosarele candidaţilor 

nereuşiţi se eliberează doar pe baza legitimaţiei de concurs şi a cărţii de identitate, în zilele normale de lucru, 

între orele 10.00-14.00, de la secretariatele  facultăţilor la care s-au înscris candidaţii, fără perceperea unor 

taxe. 

II.2.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se organizează o a doua sesiune de admitere, în aceleaşi condiţii 

ca şi în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2017, astfel: 

 04-08.09.2017 - perioada de înscrieri,  

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/


                                                                P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

                                   Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 
                                  E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 8 

 12.09.2017 – concurs de admitere, 

 13.09.2017 – contestaţii, 

 14.09.2017 - etapa I de confirmare a locului, 

 15.09.2017 - etapa a II-a de confirmare a locului,  

 15.09.2017 - publicarea rezultatelor.  

 

II.3. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere: 
 

II.3. 1. În perioada 10-21 iulie 2017, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa 

admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.  

II.3. 2. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de 

înscriere a dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către 

personalul universităţii, se va desfăşura în săptămâna premergătoare admiterii, în perioada 17-21 iulie 2017, între 

orele  9.00
  
- 14.00, la sediul central al universității (P-ta Eftimie Murgu nr. 2), în următoarele locaţii: 

 pentru Facultatea de Medicină: Sala de Sport a universităţii, tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459; 

 pentru Facultatea de Medicină Dentară: Secretariatul facultăţii, 0256/220480; 0256/204250, interior 404; 

 pentru Facultatea de Farmacie: Secretariatul facultăţii din clădirea Facultăţii de Farmacie, tel. 

0256/494604; 0256/204250, interior 482. 

II.3. 3. Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului, 

sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială. 

II.3. 4. Candidaţii care, anterior depunerii dosarului de înscriere, nu au avut posibilitatea completării on-line a 

Fişei de înscriere vor avea la dispoziţie aparatura tehnică necesară completării on-line şi listării Fişei de înscriere, 

la sediul fiecărei facultăţi, în locaţia în care se fac înscrierile, numai în perioada stabilită pentru înscrieri. 

II.3. 5. După completarea fişei de înscriere, respectiv după efectuarea şi validarea înscrierii la concurs, candidaţii 

vor primi câte un e-mail de confirmare şi detalierea etapelor următoare, conform prezentului regulament. 

II.3. 6. Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF “Victor 

Babeş” din Timişoara se vor prezenta o singură dată pentru înscriere, la oricare dintre ghişeele de înscriere. Aceşti 

candidaţi vor prezenta la înscriere un singur dosar cu acte originale (necesar).   

II.3. 7. Opţiunile candidaţilor sunt limitate numai la programele de studii din cadrul aceleiaşi facultăţi (Facultatea 

de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie) şi numai în măsura în care candidaţii 

participă la concurs şi promovează probele de concurs, după caz. 

II.3. 8. După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de 

înscriere nu pot fi modificate. 

II.3. 9. Rapoartele referitoare la situaţia numărului de candidați înscrişi vor fi generate zilnic şi vor putea fi 

vizualizate de toţi cei interesaţi, pe site-ul universităţii. 

II.3. 10. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidaţii de etnie rromă se vor prezenta la 

secretarul şef al universităţii cu o cerere în care vor menţiona opţiunea de înscriere; secretarul şef al universităţii 

va data şi va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaţilor rromi pe locuri distincte la facultatea 

vizată şi va opri o copie a cererii pentru evidenţă. 

II.3. 11. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidați străini sau cei care 
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au obținut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relaţii internaţionale al universității va aviza, 

în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii de candidați:  

 Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) 

şi ai Confederaţiei Elveţiene; 

 Cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate; 

 

II.4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere 
 
 
II.4. 1. Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente: 

 a) Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere.umft.ro), listată şi semnată de candidat. 

Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament. 

 b) Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul 

informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere.   

 c) Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care participă la 

admiterea la programele de studii cu probă de concurs. 

 d) Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea 

conformității copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. Candidații care nu au obținut 

diploma de bacalaureat în România, vor prezenta diploma de bacalaureat în original (originalul nu se restituie) 

şi o traducere legalizată a diplomei, în limba română. 

 e) Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din MEN, în cazul cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei 

Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au 

obţinut diploma de bacalaureat în România. 

 f) Foaia matricolă, în original și copie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în 

vigoare, Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul de către 

secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. 

 g) Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original plus o copie, 

în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în 

sesiunea corespunzătoare anului școlar 2016-2017. Prin excepție, în cazul interconectării universității cu Sistemul 

informatic integrat al învăţământului din România (SIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor 

obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, în baza acordului scris al acestora, nu este necesară adeverinţa 

eliberată de către instituţia de învăţământ. 

 h) Pentru candidații care au promovat în străinătate examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului 

universitar curent și nu au reușit să obțină atestatul de recunoaștere până la data înscrierii, declaraţie notarială, 

prin care se obligă să completeze dosarul de înscriere cu atestatul de recunoaștere a studiilor, în termen de cel 

mult 30 de zile de la data înscrierii, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs. 

 i) Adeverinţă, din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de instituțiile 

de învățământ superior, în cazul candidaţilor care au fost/sunt înscriși la studii universitare de licență, finalizate 

sau nefinalizate cu examen de licență.  
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 j) Declarație pe propria răspundere, în cazul candidațiilor care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat 

pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare anului 

universitar 2017-2018, care nu trebuie să depună această declarație; sub sancțiunea prevăzută de codul penal 

pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, 

integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.     

 k) Certificat de naştere, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două 

documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut înscrierea. Candidații străini 

vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de nastere, în limba română. 

 l) Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara/ul la care s-a făcut 

înscrierea. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română. 

 m) Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul medical al UMF ”Victor Babeş” 

din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara, care să ateste faptul că persoana care 

urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

 n) Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale MEN, în 

cazul candidaților care participă la admiterea la programele de studii cu predare în limba română și care nu 

prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din 

străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv.  

 o) Cererea de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor rromi, 

adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie legal 

constituită a rromilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă. 

 p) 4 fotografii tip carte de identitate. 

 q) Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studiu. 

 r) Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după 

certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul 

celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în 

activitate/pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF 

“Victor Babeş” din Timişoara etc.  

 s) Dosar plic. 

II.4. 2. La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate/Paşaportul, în original şi xerocopie. 
 

II.5. Desfășurarea admiterii 
 

II.5.1. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS) admiterea se va 

desfășura sub forma unui concurs de dosare. (a se vedea pct. I.6. din prezenta metodologie)  

II.5.2. La programul de studii Tehnică Dentară, concursul de admitere se va desfășura în data de 25.07.2017,  

sub forma unei probe practice, care constă în două teste diferite pentru executarea cărora se acordă 3 ore, adică 85 

minute pentru fiecare probă şi 10 minute pentru schimbarea unor instrumente de lucru. Unul din teste se referă la 

reproducerea la scară 1/1, tridimensional, a unui obiect (corp fizic), dintr-un paralelipiped de gips, iar celălalt test 

constă în realizarea unor replici din sârmă a unor figuri plane desenate pe o hârtie. Concursul se va desfăşura în 
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sediul clădirii Medicină II, spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14, va începe la ora 08.00, prima serie, respectiv la ora 

13.30, a doua serie, şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru toţi candidaţii înscrişi. Accesul 

candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 30 de minute înainte de începerea probei, pe baza cărţii de 

identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) şi a legitimaţiei de concurs. Fără 

aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.3. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani - 300-360 credite transferabile 

(Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie) concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise, în 

ziua de miercuri, 26.07.2017, între orele 10.00 – 13.00. 

II.5.4. Proba de concurs se desfăşoară în scris, prin întrebări de tip grilă (grilă unică), cu răspunsuri multiple 

(maximum 4 răspunsuri corecte, între 1 - 4). 

II.5.5. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afişate la avizierele facultăților şi pe 

pagina web a universității. 

II.5.6. Baremele de notare se afişează în timpul desfăşurării concursului de admitere. 

II.5.7. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face cu maximum 1 oră înainte de începerea probei, până la ora 

09.45, pe baza cărţii de identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) şi a 

legitimaţiei de concurs. Fără aceste documente, candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.8. Candidatii care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala 

doar după expirarea primelor 60 de minute de la începerea concursului. 

II.5.9. În timpul concursului atât candidaţii cât și supraveghetorii și șefii de sala nu au voie să aibă asupra lor 

aparatură electronică de comunicare. Telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs, sunt 

depozitate într-un loc din sală unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului.  

II.5.10. Începând cu ora 10,00, candidaţilor li se împart caietele cu întrebări și grilele pentru răspuns. 

II.5.11. Completarea grilei în mod valabil de către candidat se face prin marcarea cu “X” a răspusurilor corecte şi 

trasarea unei linii „-” pe mijlocul căsuţei aferente răspunsului incorect.  

II.5.12. Corectarea se face prin aplicarea grilei de corectură, la terminarea fiecărei probe, în faţa candidatului şi a 

2 martori desemnaţi dintre candidaţi, iar nota se acordă pe loc.  

II.5.13. Toate probele vor fi notate cu note de la 1 la 10. Din oficiu, se acordă un punct. Nota finală nu poate fi 

mai mică de 5 (cinci). 

II.5.14. În ziua concursului de admitere (26.07.2017), accesul în cladire a persoanelor implicate în organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere (membrii comisiei centrale si a comisiilor de specialitate, secretariat) se va 

face pe baza de legitimație. 

II.6. Rezultatele admiterii: 

 
II.6.1. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la sediul universităţii şi 

pe pagina web proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro. 

II.6.2. Probele de concurs, în funcţie de programele de studiu, sunt detaliate în secțiunea II.6. 

II.6.3. Media generală minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) şi se calculează conform 

prezentului regulament. (a se vedea pct. I.6.)  

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
http://www.admitere.umft.ro/


                                                                P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

                                   Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 
                                  E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 12 

II.6.4. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate 

prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare domeniu. 

II.6.5. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi 

în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. 

II.6.6. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulţi candidaţi cu medie egală, departajarea acestora se va 

face pe baza următoarelor criterii, după caz:  

a) La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani - 300-360 credite 

transferabile (Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie):   

1) Punctajul cel mai mare la Biologie; 

2) Punctajul cel mai mare la Chimie; 

3) Media cea mai mare la bacalaureat. 

4) Media probelor la limba română de la bacalaureat sau testul de limba română.  

b) La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS):  

1) Media notelor obținute la Biologie în perioada studiilor liceale  

2) Nota obţinută / Media notelor obținute la Chimie organică în perioada studiilor liceale. 

3) Media probelor la limba română de la bacalaureat sau testul de limba română.  

II.6.7. Nu se admite depăşirea cifrei de şcolarizare aprobată de Senat. 

II.6.8. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate specializările, vor fi publicate în data de 

26.07.2017, la avizierul universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau www.admitere.umft.ro, în 

funcţie de momentul la care se finalizează corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic. 

II.6.9. Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Lista candidaţilor admişi pentru locurile cu finanţare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate, 

dacă este cazul; 

 Lista candidaţilor admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă 

este cazul; 

 Lista candidaţilor respinşi, dacă este cazul. 

 

II.7. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora: 
 

II.7.1 Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele 

acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 27 iulie 2017, 

orele 08.00-14.00. 

II.7.2 Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere, care va 

analiza şi soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei 

este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.  

II.7.3 Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării 

lucrării la proba contestată.  

II.7.4 La probele de îndemânare de la programul de studii Tehnică dentară nu se admit contestaţii. 

II.7.5 Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

II.7.6 După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, 
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pe programe de studii care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

II.7.7 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului 

de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

 

II.8. Confirmarea locului obţinut şi afişarea rezultatelor 
 

Etapa I 

II.8.1 În cele două zile lucrătoare ulterioare afişării rezultatelor, 27 şi 28 iulie 2017, între orele 9-14.00, 

candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului prin achitarea 

taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la secretariatele facultăţilor unde s-au înscris, sub sanţiunea 

pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. 

II.8.2 Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 300 lei şi se achită la casieria universităţii. 

II.8.3 În data de 31 iulie 2017, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau 

disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare. 

Etapa II 

II.8.4 În data de 31 iulie 2017, între orele 9.00-14.00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu 

media peste 5 (cinci), declaraţi “respinşi”, pe bază de cereri individuale depuse la secretariatul facultăţii, însoţite 

de chitanţa de plată a taxei de confirmare. 

II.8.5 Dacă  sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în 

ordinea mediilor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie 

în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în 

limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât 

numărul de locuri rămase libere. 

II.8.6 Rezultatele finale vor fi afişate la data de 1 august 2017. 

 

II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi  

II.9.1. Candidații care au obţinut distincții (premiile I, II, III)  la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute 

de MEN, în ultimii doi ani de liceu (2015-2016 şi 2016-2017), la una dintre disciplinele care fac obiectul 

probelor de concurs la UMF ”Victor Babeş” din Timişoara, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea 

concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.   

II.9.2. UMF “Victor Babeş” din Timişoara poate acorda, în afara cifrei de şcolarizare aprobate, cel puţin un loc 

pentru studii gratuite absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat proveniţi din centrele de plasament, în condiţiile 

stabilite de senatul universitar, cu încadrarea în capacitatea de şcolarizare stabilită anual prin Hotărâre a 

Guvernului. 

II.9.3. Candidaţii rromi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului 

MEN privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în 

anul universitar 2017-2018 şi ale prezentului regulament. Opțiunea de înscriere a candidaților rromi pe locurile 

distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul 

de stat/cu taxă. 
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II.10.  Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere: 

 

II.10.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere, este de 100 lei/program 

de studii şi se achită la casieria universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de 

admitere. 

II.10.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 

 orfanii (de ambii părinţi); 

 cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; 

 copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; 

 copiii personalului angajat în UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara; 

 alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere/rectorului. 

II.10.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de 

candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus. 

II.10.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură înscriere, la oricare 

dintre programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere la UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara. 

II.10.5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de admitere pe facultăţi. 

 

II.11. Plata taxei de şcolarizare 

II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2017, vor achita taxa 

de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, în perioada 4-8 septembrie 2017. 

II.11.2.  Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2017, vor achita taxa de şcolarizare în cuantumul 

prevăzut de Anexa nr. 3 din Regulament, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor 

finale. 

II.11.3. Taxa de şcolarizare se achită la casieria universităţii sau prin virament bancar, în contul universităţii 

deschis la Trezoreria Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele 

menţiuni: “taxa de şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”.  

II.11.4. Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului 

facultăţii, personal sau prin fax/e-mail, până cel târziu la data expirării termenului de plată a taxei de şcolarizare. 

Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin concurs şi 

la redistribuirea locurilor astfel vacantate.  

II.11.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor 

individuale depuse la secretariatul facultăţii, şi se comunică, prin e-mail, candidaţilor. În această situaţie, taxa de 

şcolarizare se achită în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării redistribuirii locului, sub sancţiunea 

pierderii locului astfel obţinut.  

 

II.12. Înmatricularea 
 

II.12.1. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 
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rectorului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara.  

II.12.2. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub un număr unic 

valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la 

care au fost admişi. 

II.12.3. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul facultăţii 

dovada achitării taxei de şcolarizare, respectiv copia chitanţei/ordinului de plată, şi au semnat contractele de 

studii, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile de la 

începutul anului universitar. Candidații admiși care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit sunt 

considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student. 

II.12.4. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să 

depună în original, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei de bacalaureat la secretariatul facultăţii/ 

departamentului, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar 2017-2018, dar nu mai 

târziu de 30 de zile de la începerea anului universitar.  

II.12.5. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinţei de recunoaştere a diplomei, în 

original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezenta metodologie, 

duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

II.12.6. Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, 

indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  

II.12.7. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program 

de licenţă.  

II.12.8. La cerere, candidaţii pot studia numai în regim cu taxă, cu condiţia ca, la înmatriculare să prezinte copia 

chitanţei de plată integrală a taxei. 

II.12.9. (1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de studii), 

pentru un program de studii universitare de licență complet, finalizat/nefinalizat prin examen de licență, pot fi 

admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă, fără drept de 

reclasificare pe locurile bugetate. 

(2) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii 

universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii. 

(3) Categoria de studenți menționată la alin (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai după 

promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în prealabil, în regim fără taxă, cu 

respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală a studenţilor, stabilită de 

conducerea universității. 

II.12.10.  După înmatriculare, secretariatele facultăților generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii 

declaraţi admişi şi înmatriculaţi.  
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CAP.III. ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE 

DE LICENŢĂ CU PREDARE ÎN LIMBA STRĂINĂ; ADMITEREA LA PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ A 

CANDIDAȚILOR STRĂINI – SESIUNEA IULIE 2017 

 

III. 1. Prevederi generale  

1.1. La procesul de admitere la programele de studii universitare de licenţă într-o limbă străină pot participa 

absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă: 

- cetăţeni din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai 

Confederaţiei Elveţiene; 

- cetăţeni străini proveniţi din state terţe UE. 

1.2. La procesul de admitere la programele de studii universitare de licenţă în limba română, organizat în 

condiţiile prezentului capitol din regulament, pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

diplomă echivalentă: 

- cetăţeni străini proveniţi din state terţe UE; 

- cetăţeni din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai 

Confederaţiei Elveţiene, inclusiv cetăţeni români, pe locurile propuse de decanatele facultăţilor la specializările 

cu predare în limba română, altele decât cele pentru care se organizează concurs de admitere în condiţiile 

prevăzute de Capitolul II al prezentului regulament. 

1.3. Procesul de admitere reglementat de prezentul capitol se desfăşoară în conformitate cu următoarele acte 

normative şi regulamente: 

- Legea educaţiei nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul MEN 6102/2017 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 2017-2018, 

- Ordinul MEN din 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini 

din state terţe UE, 

- prezentul Regulament de amitere privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licenţă, la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, 

- Metodologii proprii de admitere ale cetăţenilor străini, elaborate de Departamentul de Relaţii internaţionale al 

universităţii şi aprobate de Senatul universitar, care cuprind informaţiile următoare: condiţiile şi documente 

necesare înscrierii, calendarul sesiunilor de admitere, cifrele de şcolarizare, modalitatea şi probele de concurs, 

criteriile de selecţie pentru înscrierea cetăţenilor din state terţe UE, facilităţi sau condiţii speciale, taxe şi alte 

informaţii utile candidaţilor. 

1.4. Responsabilitatea organizării admiterii la programele de studii universitare de licenţă într-o limbă străină, 

precum şi la programele de studii universitare de licenţă în limba română pentru cetăţenii din ţări terţe UE şi 

cetăţenii din din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) şi ai 

Confederaţiei Elveţiene revine Departamentului de Relaţii internaţionale al universităţii, sub coordonarea 

Comisiei de admitere. 

 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/


                                                                P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

                                   Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 
                                  E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 17 

III. 2. Prevederi specifice pentru admiterea cetăţenilor din statele Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi Confederaţia Elveţiană la programele de studii  universitare de licenţă 

2.1. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) 

şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se realizează de direcţia de specialitate din 

cadrul MEN, Centrul Național de Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor (CNERD), (relaţii privind înscrierea 

la admitere a acestor candidaţi se obţin de la Secretariatul Relaţii Internaţionale).  

b. Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de 

către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.  

c. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de 

competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins. 

2.2. Cifrele de şcolarizare propuse de Senatul universităţii, atât pentru programele de studii cu predare în 

limba română, cât şi pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină, calendarul concursului de 

admitere, probele de concurs, criteriile de departajare ale candidaţilor cu medie egală sunt prevăzute de 

Metodologia privind admiterea şi înscrierea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor din Uniunea Europeană, 

ţările din Spaţiul Economic European (SEE) şi Comunitatea  Elveţiană (CH) - sesiunea iulie - 2017. 

2.3. Media generală de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) şi se calculează conform Metodologiei 

privind admiterea şi înscrierea la studii universitare de licenţă a cetăţenilor din Uniunea Europeană, ţările din 

Spaţiul Economic European (SEE) şi Comunitatea  Elveţiană (CH) - sesiunea iulie - 2017. 

2.4. Tematica pentru concursul de admitere, precum şi informaţiile complete privind procedurile de înscriere 

şi actele necesare vor fi afişate pe site-ul universităţii, www.umft.ro, pe paginile în limbile română, engleză şi 

franceză, prin grija Departamentului Relaţii Internaţionale. 

III. 3. Prevederi specifice pentru admiterea la studii, în regim pe cont propriu valutar, a cetăţenilor străini 

provenind din ţări terţe UE (CPV – non UE) 

3.1. Pot fi înscrişi în ciclul I de studii universitare de licenţă, în regim pe cont propriu valutar, cetăţenii provenind 

din ţări terţe UE (state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, respectiv 

Confederaţia Elveţiană), care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: 

a. participarea şi promovarea unui concurs de dosare, în ordinea punctajului obţinut, conform criteriilor de 

selecţie prevăzute în Metodologia proprie privind înscrierea în regim pe cont propriu valutar a cetăţenilor care 

provin din ţări terţe; 

b. obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale, în conformitate 

cu Ordinul MEN privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din 

state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, cu modificările şi completările 

ulterioare, la propunerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pe baza evaluării 

dosarului de înscriere; 

c.  competenţa lingvistică:  
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- Pentru studiile organizate în limba română, cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul 

universitar doar după absolvirea anului pregătitor /pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române/ 

dovezii că au studiat cel puțin 4 ani în limba română;  

- Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de 

competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins. 

3.2.  Criteriile de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu în regim pe 

cont propriu valutar sunt stabilite conform Metodologiei privind înscrierea în regim pe cont propriu valutar a 

cetăţenilor care provin din ţări terţe.  

3.3. Comisia de evaluare a dosarelor va valida și, în consecință, va acorda puncte, doar pentru activitățile care pot 

fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată). 

3.4. Universitatea va prelucra documentele depuse şi va transmite la MEN dosarele candidaţilor care au obţinut un 

punctaj satisfăcător şi au fost declaraţi admişi, în vederea eliberării Scrisorii de acceptare la studii. 

3.5. Universitatea poate solicita, în cazul în care există suspiciuni, verificarea actelor de studii de către Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.  

3.6. Înscrierea candidaţilor se va efectua prin depunerea dosarelor conţinând actele necesare, prin poştă, pe adresa 

Serviciului de Relaţii Internaţionale al Universităţii, conform calendarului stabilit prin Metodologia privind 

înscrierea în regim pe cont propriu valutar a cetăţenilor care provin din ţări terţe. 

3.7. Specializările la care se pot înscrie candidaţii pentru a studia în regim CPV şi cifrele de şcolarizare sunt 

aprobate de Senatul universităţii prin Metodologia privind înscrierea în regim pe cont propriu valutar a cetăţenilor 

care provin din ţări terţe. 

3.8. Informaţiile privind procedurile de înscriere şi actele necesare vor fi afişate pe site-ul universităţii, 

www.umft.ro, pe paginile în limbile română, engleză şi franceză, prin grija Departamentului Relaţii Internaţionale. 

III. 4. Prevederi generale privind actele necesare pentru înscrierea cetăţenilor străini la concursul de 

admitere la programele de studii universitare de licenţă. 

4.1. Dosarul de înscriere va cuprinde cel puţin următoarele documente necesare: 

- Fişă de înscriere, completată on-line, listată și semnată de candidat; 

- Fisă cu date personale,  

- Cerere de echivalare a diplomei de bacalaureat (pentru cetateni UE), sau cerere pentru eliberarea Scrisorii de 

Acceptare la Studii (pentru cetatenii tarilor terte); 

- Actul de studii (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia) –  2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate 

în limba română. Copiile trebuie apostilate cu Apostila de la Haga (pentru ţările care sunt parte la Convenţia 

de la Haga în ceea ce priveşte apostila), sau trebuie supralegalizate de către Ambasada Română sau 

Ministerul de Externe din ţara emitentă (în cazul ţărilor care NU sunt parte la Convenţia de la Haga în ceea ce 

priveşte apostila); 

- Foile matricole aferente studiilor efectuate din liceu - 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba 

română; 

- Certificat de naştere – 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română; 

- Certificat de căsătorie – 2 copii legalizate şi 2 traduceri legalizate în limba română (dacă este cazul); 
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- Paşaport  - 2 copii legalizate; trebuie să fie valabil cel puţin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea 

de acceptare la studii; 

- Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (2 copii legalizate).  

- Chitanţa de plată pentru 150 Euro (taxa de procesare a dosarului). Taxa este nereturnabilă şi se achită prin 

transfer bancar în contul universităţii:  

 BANCA TRANSILVANIA SA SUCURSALA TIMISOARA,  

 Bd. Republicii nr. 4, 300002 Timisoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

 SWIFT: BTRLRO22TMA 

- Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă limbă 

decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi. 

Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

-  candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

-  candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 

- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul 

ştiinţelor medicale 

- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

- Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a atestatului de absolvire a anului pregătitor de limbă 

română sau a certificatului de competență lingvistică internațional conform criteriilor minimale specificate în 

Metodologia de înscriere în regim pe cont propriu valutar a cetăţenilor care provin din ţări terţe (cetăţeni care 

nu provin din uniunea europeană, ţările din Spaţiul Economic European, SEE și Comunitatea Elveţiană)  

- Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în țări terțe care doresc să se înscrie la un 

program de studii cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim 

financiar “pe cont propriu valutar”; 

- Absolvenţii de liceu, promoţia 2017, care nu au intrat încă în posesia diplomei de  bacalaureat sau echivalentă 

până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia, în cazul în care 

vor fi admiși,  să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită 

stabilită în funcţie de ţara în care a fost emis actul de studii și care nu poate să depăşească data de începere a 

anului universitar următor; 

- 2 dosare de carton. 

4.2. Nu se acceptă documente scanate, trimise pe fax sau prin e-mail. Dosarul se depune personal sau prin poştă la 

Departamnetul de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii. 

4.3. Dosarele cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români care au o diplomă de bacalaureat obţinută în străinătate 

trebuie vizate de Serviciul de Relaţii Internaţionale înainte de a fi depuse la secretariatul facultăţii pentru care 

optează candidaţii. 

4.4. (1) Cetățenii străini admiși la studii universitare de licență au obligația de a depune diploma de bacalaureat, în 

original, la secretariatul Relații Internaționale, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul 

universitar 2017-2018.  
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(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai sus duce la 

exmatriculare. 

 

III. 5. Prevederi generale cu privire la competenţa lingvistică 

5.1. Pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină, admiterea va conţine obligatoriu o probă de 

competenţă lingvistică (un test de limbă străină), eliminatorie, notată cu admis/respins, organizată de UMF 

,,Victor Babeş” din Timişoara, Disciplina de Limbi Moderne, sub coordonarea Comisiei de admitere.  

5.2. Sunt exceptate de la acest test următoarele categorii de candidaţi, pe baza documentelor oficiale doveditoare 

ale situaţiilor enumerate mai jos: 

- Candidaţii care provin din ţări unde limba oficială a statului este limba în care se ţin cursurile, 

- Candidaţii care au studiat şi au absolvit cursurile unui liceu cu aceeaşi limbă de predare cu cea a specializării 

pentru care optează candidatul, indiferent de cetăţenia sau ţara de origine a candidatului, 

- Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat Internaţional  (IBDP / International Baccalaureate Diploma Programme) 

în limba programului de studii pentru care au optat, 

- Candidaţii posesori ai unui Bacalaureat European (EB / European Baccalaureate Diploma pentru limba 

programului de studii pentru care au optat, 

- Candidaţii posesori ai unei diplome GCE / General Certificate of Education – Advanced Level (doar pentru 

candidaţii care optează pentru studii cu predare în limba engleză). 

- Candidaţii posesori ai unui Certificat internaţional de competenţă lingvistică nivel minim B2, conform tabelului 

de mai jos: 

Limba de studiu Certificate de competenţă lingvistică acceptate (minim B2) 
Engleză Cambridge ESOL certificates: 

- FCE / First Certificate in English 

- CAE / Cambridge Advanced in English 

- CPE / Cambridge Proficiency in English 

Certificates issued by Michigan University: 

- ECCE / Examination for the Certificate of Competency in English 

- ECPE / Examination for the Certificate of Proficiency in English 

IELTS certificate: 

- minim 6 / „competent user” 

Certificate TOEFL: 

- TOEFL iBT (cu următoarele punctaje minime: 21 ascultat, 22 citit, 23 vorbit, 21 scris) 

TOEFL ITP (cu următoarele punctaje minime: 54 ascultat,  56 vorbit, 53 scris) 

- TOEIC (cu următoarele punctaje minime: 400 ascultat, 385 citit, 160 vorbit,150 citit) 

Franceză DELF 

DALF 

TCF 

5.3. Rezultatele probei de competenţă lingvistică, cuprinzând toţi candidaţii la concursul de admitere pentru 

specializările organizate într-o limbă străină, inclusiv cei scutiţi de la susţinerea testului, vor fi înaintate, în scris, 

Comisiei de admitere şi Departamentului de Relaţii internaţionale, în ziua lucrătoare anterioară datei concursului.  

5.4. La admiterea la studiile universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un 

certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului pregătitor, eliberat 

de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naționale.  

5.5. La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta 

certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane: 
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    a) persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin 

4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi într-

o instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România; 

    b) cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată 

din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în cadrul unei instituţii 

de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura 

română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un 

certificat de competenţă lingvistică. 

5.6. La sfârşitul anului II de studii, studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare organizate într-o 

limbă străină, care nu au promovat examenul de Limba română în sesiunile organizate în anul universitar 

respectiv, susţin un test eliminatoriu de limba română, continuarea studiilor fiind condiţionată de promovarea 

acestui test, având în vedere că, odată cu începerea ciclului clinic, studenţii trebuie să comunice cu pacienţii în 

limba română. 

III. 6. Prevederi generale cu privire la taxe  

6.1. Taxele de studiu, valabile pentru anul universitar 2017-2018, sunt prevăzute în Anexa nr. 3 din prezentul 

Regulament. 

6.2. Taxele de şcolarizare se achită în valută, prin transfer bancar, în contul universităţii: 

RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Sucursala Timişoara, Bv. Augustin 

Pacha nr. 1, 300002, Timisoara, Romania, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele menţiuni: “taxa de 

şcolarizare – nume, prenume, anul de studiu, specializarea”. 

6.3. Taxa de procesare a dosarului este de 150 Euro şi este nereturnabilă. 

6.4. Taxa pentru susţinerea testului eliminatoriu de limbă străină este de 50 de euro. 

6.5. Taxa de confirmare a locului obținut prin concursul de admitere este de 200 de euro și este nereturnabilă. 

6.6.Taxă de înmatriculare de 100 lei (pentru cetățenii admiși), care se plăteşte la casieria universităţii, 

înainte de finalizarea înscrierii. 

6.7. Înscrierea studenţilor în anul I se va face numai după depunerea la secretariatul facultăţii a dovezii achitării 

taxei de studii, vizată de Serviciul Financiar-contabil al universităţii.  

6.8. Taxa pentru susţinerea testului eliminatoriu de limba română (la sfârşitul anului II de studii) este de 250 Euro. 

 

III. 7. Prevederi generale cu privire la comisia de admitere şi comisia de evaluare 

7.1. Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la specializările cu predare în limbi 

străine şi la specializările cu predare în limba română – sesiunea iulie 2017, precum şi comisia de evaluare a 

dosarelor candidaţilor din state terţe, se constituie prin decizia Rectorului, la propunerea Departamentului Relaţii  

internaţionale, cu aprobarea Consiliului de administraţie al universităţii. 

7.2. Comisia de admitere îndeplineşte atribuţiile Comisiei centrale şi comisiilor tehnice pe facultăţi, prevăzute la 

Capitolul II din prezentul Regulament. 

7.3. Comisia de evaluare a dosarelor candidaţilor din ţări terţe va efectua selecţia dosarelor candidaţilor pe baza 

criteriilor de selecţie stabilite de Metodologia privind înscrierea în regim pe cont propriu valutar a cetăţenilor care 

provin din ţări terţe. 
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CAP.IV.  

ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  

A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  

 

IV.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. 

C/129/07.06.2017) privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul 

superior de stat din România, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata 

taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, în învățământul superior de stat 

din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu cu predare exclusiv în 

limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:  

a.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat 

din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform 

prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 

299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 

16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;  

b.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de 

stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform 

prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 

299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 

16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României. 

IV.2. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele 

aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 

etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, 

istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, 

moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte 

forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,  

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români 

cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.  

IV.3. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii 

publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT, 

organizează admiterea românilor de pretutindeni sub forma unui concurs de dosare la următoarele programele de 

studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:  
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Nr. 
 

crt. 

 
Facultatea 

 
Programul de 

studii 

Acreditare 

(A) / 

Autorizare de 

funcţi. 

provizorie 

(AP) 

 

Durata 
 

studiilor 

Nr.credite 
 

transferabile 

 
1 

 
Facultatea de 

Medicină 
 
 
 

Facultatea de 
 

Medicină 

Medicină A 6 ani 360 

2 
Facultatea de 

Medicină 

Dentară 

Medicină dentară A 6 ani 360 

3 
Facultatea de 

Farmacie 
Farmacie A 5 ani 300 

 

IV.4. Pentru anul universitar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă propusă de 

Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din 

Republica Moldova, Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 2 din prezentul regulament, cu 

respectarea capacității de școlarizare. 

II.1.1.  Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență 

și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

II.1.2. (1) Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) se va adresa 

Ministerul Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a 

candidaților admiși la studii.  

(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea 

la programe de studii cu predare în limba română, persoanele/candidații care prezintă: 

a.) acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și 

certificate); 

b.)  acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, 

într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate,  

c.) certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.  

II.1.3. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau 

informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform 

Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi atestarea se pot organiza, în baza 

unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din ţară care organizează anul 

pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de limba română ale 

Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.  

II.1.4. Toate informatiile privind înscrierea și admiterea românilor de pretutindeni, vor fi afișate pe site-ul 

universității, prin grija Departamentului Relații Internaționale, cu respectarea prevederilor Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licenţă, respectiv la ciclul de 

studii universitare de doctorat a românilor de pretutindeni, aprobată de Senatul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în ședința din 29.06.2017.  
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CAPITOLUL V.  

DISPOZIŢII FINALE 

 

1. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul universității, potrivit hotârârilor 

consiliului de administrație și a senatului universitar. 

2. Trecerea studenţilor de la învăţământ cu taxă, la învăţământ fără taxă se va face conform Legii nr. 224/ 2005 

şi potrivit regulamentelor universității, aprobate de Senatul U.M.F. ,,Victor Babeş” din Timişoara. 

3. Candidaţii admişi în anul I de studii la UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara pot beneficia de burse în 

condiţiile legii şi pot obţine cazare în unul din căminele universităţii, în condițiile prevăzute de legislație și 

reglementările proprii ale universității. 

4. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii 

universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior, precum şi cu 

Metodologiile pentru admiterea cetăţenilor străini, elaborate de Departamentul de Relaţii internaţionale şi 

aprobate de Senatul universitar. 

5. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și în 

cosecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

6. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 23.02.2017, în conformitate 

cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

          

 

 

 

 

         Rector, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 

                      

 

 
          Vizat Oficiu juridic, 

                C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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ANEXA nr. 1 
 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

LOCURI DISPONIBILE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018  

SESIUNEA IULIE 2017 
Conform Adreselor MEN MEN nr. 123 GP/07.04.2017, respectiv MEN – DGRIAE nr. 657/11.04.2017 

        

Nr. 

Crt

. 

Facultatea 

Programul de studii universitare 

de licenţă (locaţia geografică de 

desfăşurare şi limba de predare) 

Acreditare

/ 

Autorizare 

provizorie 

(A/AP) 

Forma de 

învăţământ 

Cifra de 

şcolarizare 

pentru studii 

finanţate de la 

bugetul de stat 

Cifra de 

şcolarizare 

pentru 

studii cu 

taxă Cifra 

totală 

Cifra 

de 

şcolari

zare 

pentru 

tineri 

de 

etnie 

romă 

1) 

1 

 MEDICINĂ 

Medicină  (lb.română) A IF 295 1 95 

2 Asistenţă medicală generală  A 
IF 

50 1 50 

3 
Asistență medicală generală 

(Lugoj) 
Ap 

IF 
  75 

 
*Asistență medicală generală 

(Deva) 
 

IF 
  75 

4 
Balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare   
A 

IF 
50 1 30 

5 Nutriţie şi dietetică Ap IF 15  10 

Total 

 
   410 3 335 

6 MEDICINĂ 

DENTARĂ  

Medicină dentară  A IF 40 1 50 

7 Tehnică dentară   A IF 30  23 

Total 

  
    

  
70 1 73 

9 

FARMACIE 

Farmacie A IF 60 1 40 

10 Asistență de Farmacie (Lugoj) Ap IF 20  20 

Total 

  

      
80 1 60 

Total general 560 5 468 

1) Cifra de şcolarizare pentru tineri de etnie romă, din cifra totală de şcolarizare  

 

*Organizarea admiterii la programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală (la Deva) este 

condiționată de obținerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de 

licență în Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de 

studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018. 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/


                                                                P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

                                   Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 
                                  E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

Anexă la H.S. nr. 4/9161/29.06.2017 

M.C. 26 

 

ANEXA nr. 2 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

REPARTIZAREA LOCURIULOR PE PROGRAME DE STUDII ȘI ȚĂRI ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,  

SESIUNEA IULIE 2017 
Conform Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. C/129/07.06.2017) 

 
Nr. 

Crt. 

Facultatea Programul de studii 

universitare de licenţă (locaţia 

geografică de desfăşurare şi 

limba de predare) 

Acreditar

e/ 

Autorizar

e 

provizorie 

(A/AP) 

Forma de 

învăţământ 

Țara Număr de locuri pe programe de studii Total locuri 

rămase 

disponibile 

pentru sesiunea 

admitere - iulie 

2017 

      Total 
Din care 

cu bursă 

Din care 

fără 

bursă  

Din care – an 

pregatitor 

2016-2017 

(cu bursă) 

 

 

MEDICINĂ 

   Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 12 12  7 5 

1 Medicină   A IF Ucraina 1 1   1 

Total 15 14 1 7 8 

6 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară  A IF Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 3 3  2 1 

    Ucraina 1 1   1 

Total 6 5 1 2 4 

9 

FARMACIE 

Farmacie A IF Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 12 12  3 9 

    Ucraina 1 1   1 

Total 15 14 1 3 12 

 Total general  36 33 3 12 24 
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ANEXA nr. 3 

 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE  

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

ANUL I  

AN UNIVERSITAR 2017-2018  

 

Nr. 

Crt. 
Facultatea 

Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de 

desfăşurare şi limba de predare) 

Cuantumul taxelor de școlarizare 

RO+UE 

(ron/an) 

non UE – CPV 

(euro/an) 

UE 

(ron/an) – 

Concurs de 

admitere 

organizat de 

Departamentul 

de Relații 

Internaționale 

1 

 MEDICINĂ 

Medicină  (lb.română) 7000 ron/an 5000 de euro/an 

 

5000 de euro/an 

 

2 Medicină (lb.engleză)  - 5000 de euro/an 

 

5000 de euro/an 

 

3 Medicină  (lb.franceză) - 5000 de euro/an 

 

5000 de euro/an 

 

4 Asistenţă medicală generală  5000 ron/an - - 

5 Asistență medicală generală (Lugoj) 2500 ron/an - - 

 * Asistență medicală generală (Deva) 3150 ron/an    

7 
Balneofiziokinetoterapie şi 

recuperare   
5000 ron/an - - 

8 Nutriţie şi dietetică 5000 ron/an - - 

9 

MEDICINĂ 

DENTARĂ  

Medicină dentară (lb. română)  7000 ron/an 6000 de euro/an 

 

6000 de euro/an 

 

10 Medicină dentară (lb. engleză) - 6000 de euro/an 

 

6000 de euro/an 

 

11 Tehnică dentară   7000 ron/an 5500 de euro/an - 

13 

FARMACIE 

Farmacie 7000 ron/an 5000 de euro/an - 

14 Farmacie (lb.franceză) - 5000 de euro/an - 

15 Asistența de Farmacie (Lugoj) 
2500 ron/an 

 
- - 

 

 
*Organizarea admiterii la programul de studii universitare de licență Asistență medicală generală (la Deva) este 

condiționată de obținerea raportului ARACIS, respectiv de includerea acestui program de studii universitare de 

licență în Hotărârea de Guvern privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de 

studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.  
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ANEXA nr. 4 
UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE   

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA    

 

Media la bacalaureat _____ 

(Media probelor la limba română de la bacalaureat ___) 

 

FIŞĂ DE INSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2017 

FACULTATEA ___________________ 

PROGRAMUL DE STUDII_________________  

 

Date privind candidatul: 

┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Nr. │            Câmpuri          │                   Subcâmpuri                  │ Obser-│ 

│crt.│                             │                                               │ vaţii │ 

├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 

│Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului*1) cu cetăţenie română/străină            │ 

├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 

│  1 │Numele de familie la naştere │                                               │       │ 

│    │(din certificatul de naştere)│                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  2 │Numele de familie actual     │                                               │       │ 

│    │(după căsătorie, înfiere,    │                                               │       │ 

│    │modificare la cerere, dacă   │                                               │       │ 

│    │este cazul, conform actului  │                                               │       │ 

│    │doveditor)                   │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  3 │Prenumele                    │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  4 │Iniţialele tatălui/mamei*2)  │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  5 │CNP*3)                       │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  6 │Data naşterii                │Anul                                           │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Luna                                           │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Ziua                                           │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  7 │Locul naşterii               │Ţara de origine                                │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Judeţul/(Ţara*4))                              │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Localitatea                                    │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  8 │Sexul                        │F/M                                            │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  9 │Starea civilă*5)             │Căsătorit (ă)                                  │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Necăsătorit (ă)                                │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Divorţat (ă)/Văduv (ă)                         │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 10 │Starea socială*6) specială   │Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/    │       │ 

│    │                             │Provenit din case de copii/Provenit din familie│       │ 

│    │                             │monoparentală                                  │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 11 │Cetăţenia                    │Româna, cu domiciliul în România/în străinătate│       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Alte cetăţenii                                 │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Cetăţenie anterioară, dacă este cazul          │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 12 │Etnia*7)                     │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 13 │Domiciliul stabil            │Ţara                                           │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 
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│    │                             │Judeţul*8/(Ţara*9))                            │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Oraşul/Comuna/Satul                            │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj,      │       │ 

│    │                             │apartament, sector)*10)                        │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 14 │Actul de identitate/         │Seria                                          │       │ 

│    │Documentul de călătorie*11)  ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Numărul                                        │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Eliberat                                       │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Data eliberării                                │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Perioada de valabilitate                       │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 15 │Alte date personale ale      │Telefon, adresa de e-mail                      │       │ 

│    │candidatului                 │                                               │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│ 16 │Candidat care se încadrează  │Se bifează numai de persoanele aflate în       │       │ 

│    │în categoria persoanelor     │această situaţie, pe bază de documente.        │       │ 

│    │cu dizabilităţi              │                                               │       │ 

├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 

│Secţiunea I.3.a -Date privind pregătirea anterioară a candidatului*12)(absolvent de liceu)│ 

├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 

│  1 │Studiile preuniversitare     │Instituţia unde a absolvit                     │       │ 

│    │absolvite, nivel liceu       ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Ţara                                           │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Localitatea                                    │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Judeţul                                        │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Profilul/Domeniul                              │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Durata studiilor                               │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Anul absolvirii                                │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)           │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  2 │Datele de identificare ale   │Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, │       │ 

│    │diplomei                     │pentru candidatul care a absolvit studii       │       │ 

│    │                             │anterioare în străinătate)                     │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Seria                                          │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Numărul                                        │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Emisă de                                       │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Anul emiterii                                  │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Numărul foii matricole care însoţeşte actul de │       │ 

│    │                             │studii                                         │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  3 │Alte observaţii (pentru      │Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia    │       │ 

│    │cazurile în care candidatul  │generală relaţii internaţionale şi europene -  │       │ 

│    │a absolvit studii anterioare │acorduri bilaterale/Direcţia generală          │       │ 

│    │în străinătate)              │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 

│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din    │       │ 

│    │                             │Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului  │       │ 

│    │                             │şi Sportului)                                  │       │ 

│    │                             │Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare   │       │ 

│    │                             │(eliberat de Direcţia generală relaţii         │       │ 

│    │                             │internaţionale şi europene/Direcţia generală   │       │ 

│    │                             │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 

│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)*13)   │       │ 

├────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┤ 

│Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului*14) (absolvent de     │ 

│ciclu de învăţământ universitar)                                                          │ 

tel:(40)0256293389
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├────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┤ 

│  1 │Studiile universitare        │Ţara                                           │       │ 

│    │absolvite                    ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Localitatea                                    │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Judeţul                                        │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Denumirea instituţiei de învăţământ superior   │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Facultatea                                     │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Domeniul/Profilul                              │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Programul de studii/Specializarea              │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Titlul obţinut                                 │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)           │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)    │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Durata studiilor (număr de ani sau număr de    │       │ 

│    │                             │semestre, după caz)                            │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Anul absolvirii                                │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  2 │Datele de identificare ale   │Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/ │       │ 

│    │actului de studii            │echivalentă/diplomă de master)                 │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Seria                                          │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Numărul                                        │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Emitentul                                      │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Anul emiterii                                  │       │ 

│    │                             ├───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│    │                             │Supliment diplomă/Foaia matricolă care         │       │ 

│    │                             │însoţeşte actul de studii                      │       │ 

├────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┤ 

│  3 │Alte observaţii              │Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate      │       │ 

│    │                             │(Direcţia generală relaţii internaţionale şi   │       │ 

│    │                             │europene - acorduri bilaterale/Direcţia        │       │ 

│    │                             │generală învăţământ superior şi Centrul        │       │ 

│    │                             │Naţional de Recunoaştere şi Echivalare         │       │ 

│    │                             │a Diplomelor)                                  │       │ 

│    │                             │Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare   │       │ 

│    │                             │(eliberat de Direcţia generală relaţii         │       │ 

│    │                             │internaţionale şi europene/Direcţia generală   │       │ 

│    │                             │învăţământ superior şi Centrul Naţional de     │       │ 

│    │                             │Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor)*15)   │       │ 

└────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┘ 

Subsemnatul declar cele de mai sus pe propria mea raspundere. 

Candidaţii declaraţi admişi vor depune în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor (27.07.2017 şi 28.07.2017) taxa de confirmare 

(înmatriculare) de 300 lei.  

O copie a chitanţei eliberată de casieria universităţii se va depune la secretariatul facultăţii pentru a fi luat în evidenţă. Nedepunerea în 

termen a copiei chitanţei de confirmare (înmatriculare) echivalează cu renunţarea la locul obţinut prin concurs  

Locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), pe bază de cereri individuale depuse în data de 31.07.2017, a II 

–a etapă de confirmare, între orele  9.00 -14.00  la secretariatul facultăţii, însoţite de chitanţa de plată a taxei de confirmare.
 

Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea mediilor obţinute la concursul 

de admitere. 

Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în Regulamentul de admitere 2017. 

Candidaţii nereuşiţi vor ridica dosarul de la secretariat pana cel tarziu 04 august 2017. 

Dosarele care nu contin acte originale (diploma de bacalaureat) şi nu vor fi ridicate în termenul de mai sus, vor fi   

casate la 01.10.2017. 

 

DATA________________  SEMNATURA CANDIDATULUI ___________________ 
    *1) La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz). 

    *2) Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală). 

    *3) Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini. 

    *4) Numai pentru candidaţii străini. 

    *5) Poate să nu fie declarată. 

    *6) Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 

    *7) Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată). 

    *8) Numai pentru candidaţii români. 

    *9) Numai pentru candidaţii străini. 
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    *10) Se solicită şi pentru studenţii străini. 

    *11) Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini cu altă cetăţenie decât UE/SEE). 

    *12) Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din 

cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care permit înscrierea în învăţământul superior.  

    *13) Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.     

    *14) Se aplică şi pentru candidaţii străini.      *15) Idem 13. 

tel:(40)0256293389
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DECLARAŢIE 
 

privind apartenenţa la identitatea culturală română 
 
 
 
 

Subsemnatul/Subsemnata................................................................................., 

 
 
 
 
cetăţean(ă) 

 
al (a)........................................................................., legitimat(ă) cu actul de identitate/cartea de 
 
identitate/paşaportul 

 
seria ............ nr…......................eliberat 

 
(ă) 

 
de..........................................., 

 
domiciliat(ă) în ……………...........……………………......................................................................., 
 
declar prin voinţa mea liber exprimată şi pe propria răspundere că îmi asum identitatea culturală 

română. 

 

 

În această calitate înţeleg să beneficiez de drepturile stabilite de Legea nr. 299/2007 

privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, şi să mi le exercit cu bună-credinţă, pentru afirmarea identităţii mele culturale române. 

 

Declar că datele de mai sus sunt corecte şi că am luat cunostinţă de prevederile Codului 

penal al României privind falsul în în declaraţii şi sancţiunile aplicabile . 
 

 

Data.......................... Semnătura............................ 
 
 
 
 

Ministerul  pentru Românii  de  Pretutindeni / Ambasada României la ……………........ / 

Consulatul General al României la .................................................... certifică faptul că 

prezenta declaraţie a fost dată de dl/dna ......................................................................................... 

pe propria răspundere  şi că sunt  îndeplinite  condiţiile prevăzute  de art. 6  alin.  (1)  lit.  a) din 

Legea  nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 

Data.......................... Semnătura............................ 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/87091#id_artA52
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CAP.I. DISPOZITII GENERALE  

 

I.1. În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. 

C/129/07.06.2017) privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul 

superior de stat din România, pe locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor 

de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018, Senatul universitar în şedinţa din 

29.06.2017, aprobă prezenta metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de 

studii universitare de licenţă, respectiv la ciclul de studii universitare de doctorat a românilor de pretutindeni. 

I.2. În învățământul superior de stat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze 

provizoriu cu predare exclusiv în limba română, românii de pretutindeni pot beneficia de:  

a.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de stat 

din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform 

prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 

299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 

16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României;  

b.) locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, în baza ofertei de locuri a universităților de 

stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calităţii și a capacității de școlarizare, conform 

prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității identificate de instituțiile abilitate conform Legii 

299/2007 în domeniul politicilor pentru românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 

16/12.01.2017 în domeniul politicii externe a României. 

I.3. Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind 

sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

a) Persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele 

aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de 

etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, 

istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, 

moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum şi toate celelalte 

forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus,  

b) Românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățeni români 

cu domiciliul stabil sau reşedinţa în străinătate.  

I.4. Pentru ciclul de studii universitare de licenţă,  în baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii 

publice, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, denumită în continuare UMFVBT, 

organizează admiterea românilor de pretutindeni sub forma unui concurs de dosare la următoarele programele de 

studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:  
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Nr. 
 

crt. 

 
Facultatea 

 
Programul de 

studii 

Acreditare 

(A) / 

Autorizare de 

funcţi. 

provizorie 

(AP) 

 

Durata 
 

studiilor 

Nr.credite 
 

transferabile 

 
1 

 
Facultatea de 

Medicină 
 
 
 

Facultatea de 
 

Medicină 

Medicină A 6 ani 360 

2 
Facultatea de 

Medicină 

Dentară 

Medicină dentară A 6 ani 360 

3 
Facultatea de 

Farmacie 
Farmacie A 5 ani 300 

 

I.5. Pentru anul universitar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă propusă de 

Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din 

Republica Moldova, Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 1 din prezenta Metodologie, cu 

respectarea capacității de școlarizare. 

I.6. Pentru anul universitar 2017-2018, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat propusă de 

Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor de pretutindeni din 

Republica Moldova, Albania, Serbia și Ucraina este aprobată conform Anexei nr. 2 din prezenta Metodologie, cu 

respectarea capacității de școlarizare. 

 

CAP. II. ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ  (ACTE NECESARE, PROCEDURI, ETAPE) 

 

SECȚIUNEA 1 - ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ  

 
II.1.1. Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență 

și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

II.1.2. (1) Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) se va adresa 

Ministerul Educației Naționale, denumit în continuarea MEN pentru a solicita repartizarea în an pregătitor a 

candidaților admiși la studii.  

(2) Sunt exceptate de la obligația de a prezenta rezultatul evaluării competențelor de limba română, la înscrierea 

la programe de studii cu predare în limba română, persoanele/candidații care prezintă: 

a.) acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și 

certificate); 

b.)  acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, 

într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau străinătate,  

c.) certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române.  

II.1.3. Românii de pretutindeni care au dobândit competenţe de limba română în contexte nonformale sau 

informale pot obţine certificarea acestor competenţe printr-o evaluare (nivel minim B1), definită conform 
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Cadrului european comun de referinţă pentru învăţarea limbilor. Evaluarea şi 

atestarea se pot organiza, în baza unor proceduri transparente, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din 

ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini sau în străinătate, prin lectoratele de 

limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.  

 

SECȚIUNEA 2 – CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

31.06.2017 – deschiderea perioadei de preînscriere, când candidaţii pot începe să-şi depună dosarele; 

14. 07. 2017 – data limită pentru recepționarea dosarelor de preînscriere (DOSARELE PRIMITE 

DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU VOR MAI FI PROCESATE); 

17. 07. 2017 - 21. 07. 2017 – clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut pe baza criteriilor de 

selecţie stabilite de universitate, conform anexei 3; 

24. 07. 2017 – postarea pe site-ul universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii 

Internaţionale a listei PROVIZORII cu punctajele obținute de toți candidații și rezultatele concursului 

de dosare; 

25.07.2017 – depunerea contestatiilor (orele 08.00-12.00) şi rezolvarea acestora de către comisia de 

admitere.  

25. 07. 2017 - 26. 07. 2017 – Candidaţii declaraţi ,,Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul 

personal, la secretariatul Departamentului Relații Internaționale prin completarea și semnarea anexei 6 

sau prin e-mail, pe adresa relint@umft.ro, cu atasarea copiei scanate a formularului de confirmare a 

locului de studii, completat și semnat. Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită 

duce automat la pierderea locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului 

candidat de pe listă; 

28.07.2017 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2017 

18. 09. 2017 – începerea perioadei de înscrieri pentru candidații admiși provizoriu în anul I. Înscrierea 

candidaţilor care au fost declaraţi „ADMIŞI” provizoriu în urma procesului de selecţie este condiţionată 

de obţinerea aprobării de școlarizare din partea Ministerului Educaţiei Naționale.   

15. 11. 2017 – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii. 

 

SECȚIUNEA 3. PROCEDURA ȘI ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA 

CONCURSUL DE ADMITERE 
 

A. Cetățenii din Republica Moldova  

II.3.1. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:  

a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi 

accesată aici); 

b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”); 

http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
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c) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox 

sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română;  

d) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează 

candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau 

scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română;;  

e) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română 

f) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România - 

original;  

g) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 

traduceri legalizate în limba română;;  

h) Diploma de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului 

curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 2 copii 

legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;  

i) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o 

copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri 

legalizate în limba română (legalizate de un notar public);  

j) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;  

k) Certificatul internațional de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului 

pregătitor de limbă română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox 

sau scanată) 

l) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în 

original). 

m) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în 

altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare 

din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

-  candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

-  candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 

- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în 

domeniul ştiinţelor medicale 

- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie. 

n) 6 fotografii ¾;  

o) 2 dosare de carton; 

p) Taxa de înscriere  100 lei 
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II.3.2. Procedura de admitere include următoarele etape:  

a. Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-ul UMFVBT (www.umft.to) și pe site-ul 

Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni);  

b. Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada 30.06.2017-14.07.2017, prin poștă, cu 

confirmare de primire sau personal/împuternicit prin procură notarială, la secretariatul Departamentului 

Relații Internaționale din cadrul UMFVBT;  

c. Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate 

realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii pentru verificarea actelor de 

studii, de către Departamentului Relații Internaționale al universității;  

d. Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, 

menționate în Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;  

e. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor 

Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în 

România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de 

pretutindeni;  

f. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea 

formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail relint@umft.ro  

sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale  

g.  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de 

UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri 

Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea 

concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în 

concordanță cu opțiunile acestora.  

h. La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, în termenele 

stabilite de universitate, precum şi alte documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii 

locului obținut prin concurs;  

i. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în 

scris, în format letric sau electronic. 

B. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania  

II.3.3. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:  

 

mailto:relint@umft.ro
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a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi 

accesată aici); 

b) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”); 

c) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;  

d) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate 

în limba română;  

e) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează 

candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 

2 traduceri legalizate în limba română;;  

f) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română 

g) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în 

original;  

h) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 

traduceri legalizate în limba română;  

i) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale 

române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;  

j) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Deftese Pjekurie sau, după caz, adeverința (pentru 

absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 

tradusă în limba română sau altă limbă de circulație internațională2 copii legalizate și o copie simplă 

(xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în limba 

română;  

k) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o 

copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în 

limba română (autentificate cu Apostila de la Haga); 

l) Certificatul internațional de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de 

limbă română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) 

m) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în 

original). 

n) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă 

limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei 

limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

-  candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

-  candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 

- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în 

domeniul ştiinţelor medicale 
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- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile 

cu viitoarea profesie. 

o) 6 fotografii ¾;  

p) 2 dosare de carton; 

q) Taxa de înscriere  100 lei 

II.3.4. Procedura de admitere include următoarele etape:  

a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii 

pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP și MAE;  

b.) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale 

României din Albania, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei 

educaționale;  

c.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în 

perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunii diplomatice a României din Albania sau la 

instituția/instituțiile de învățământ superior;  

d.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la 

sediul misiunii diplomatice;  

e.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, 

conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;  

f.)  MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este 

considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;  

g.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea 

formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail 

relint@umft.ro  sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale  

h.)  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de 

UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri 

Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la 

finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare 

student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.  

i.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice a României din 

Albania;  

j.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte 

documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;  

mailto:relint@umft.ro
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k.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în 

scris, în format letric sau electronic. 

C.  Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia  

II.3.5. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:  

a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4, fișa poate fi 

accesată aici); 

b.) Fişă cu date personale (anexa, nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”); 

c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;  

d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate 

în limba română;  

e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează 

candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 

traduceri legalizate în limba română;;  

f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română 

g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în 

original;  

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 

traduceri legalizate în limba română;  

i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale 

române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;  

j.) Diploma de bacalaureat sau echivalentă: Diploma/Uverenje o polozenom maturskom ispitu / 

Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj Srednjoj Školi, sau după caz, 

adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a 

învățământului liceal -  2 copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării 

unde a fost emisă diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;  

k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o 

copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri legalizate în 

limba română (legalizate de un notar public); 

l.) Certificatul internațional de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de 

limbă română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) 

m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în 

original). 
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n.) Dovada studierii limbii române emisă de o instituție de învățământ 

acreditată din Serbia sau de misiunile diplomatice ale României în această țară, în cazul candidaților 

care nu au urmat liceul în România;  

o.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă 

limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei 

limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 

- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul 

ştiinţelor medicale 

- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

p.) 6 fotografii ¾;  

q.) 2 dosare de carton; 

r.) Taxa de înscriere  100 lei 

II.3.6. Procedura de admitere include următoarele etape:  

a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii 

pretutindeni, după consultarea prealabilă cu MRP și MAE;  

b.) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale 

României din Serbia, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei 

educaționale;  

c.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în 

perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Serbia sau la 

instituția de învățământ superior;  

d.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la 

sediul misiunii diplomatice;  

e.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, 

conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;  

f.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este 

considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;  

g.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea 

formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail 

relint@umft.ro  sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale  
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l.)  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de 

UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri 

Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la 

finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare 

student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.  

m.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare 

ale României pe teritoriul Serbiei;  

n.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte 

documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;  

o.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în 

scris, în format letric sau electronic. 

D. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Ucraina  

II.3.7. Dosarul de candidatură conține următoarele documente:  

a.) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (anexa nr. 4); 

b.) Fişă cu date personale (anexa nr. 4, se descarcă de la sectiunea “Documente utile”); 

c.) Cerere- formular de înscriere, conform Anexei nr. 5 din prezenta metodologie;  

d.) Certificatul de naștere -2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri 

legalizate în limba română;  

e.) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează 

candidatul – 2 copii notariale legalizate după primele 3 pagini și o copie simplă (xerox sau 

scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română;;  

f.) Acte domiciliu stabil – 2 copii legalizate și traduceri legalizate în limba română 

g.) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu deţine carte de identitate emisă în România – în 

original;  

h.) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 

traduceri legalizate în limba română;  

i.) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității 

culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 7, din prezenta metodologie;  

j.) diplomei de bacalaureat sau echivalentă: Atestat, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal 2 

copii legalizate și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă 

diploma si 2 traduceri legalizate în limba română;  
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k.) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii legalizate și o 

copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri 

legalizate în limba română (supralegalizate de Ministerul de Externe sau de Ambasada 

Română din țara respectivă / legalizate de un notar public / autentificate cu Apostila de la Haga 

– a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga); 

l.) Certificatul internațional de competență lingvistică/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de 

limbă română (pentru limba română) - copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) 

m.) Documente doveditoare oficiale pentru criteriile prevăzute în anexa nr. 3 (copii legalizate în 

original). 

n.) Adeverința medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în 

altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare 

din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

o.) candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

p.) candidatul suferă/nu suferă de boli cronice 

q.) candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul 

ştiinţelor medicale 

r.) candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie. 

s.) 6 fotografii ¾;  

t.) 2 dosare de carton; 

u.) Taxa de înscriere  100 lei 

II.3.8. Procedura de admitere include următoarele etape:  

a.) Publicarea ofertei de locuri la studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii 

pretutindeni;  

b.) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale 

României în Ucraina, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei 

educaționale;  

c.) Transmiterea dosarului de către candidații interesați se va face personal sau prin împuternicit, în 

perioadele stabilite şi comunicate, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina sau la 

instituția de învățământ superior;  

d.) MEN va transmite electronic instituțiilor de învățământ superior dosarele de candidatură depuse la 

sediul misiunii diplomatice;  

e.) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, pe baza criteriilor stabilite de UMFVBT, 

conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Metodologie;  
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f.) MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este 

considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;  

h.) Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin transmiterea 

formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail 

relint@umft.ro  sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale  

p.)  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de 

UMFVBT către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri 

Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în termen de 10 zile calendaristice de la 

finalizarea concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare 

student admis, în concordanță cu opțiunile acestora.  

q.) Comunicarea rezultatelor se va realiza și prin intermediul misiunii diplomatice și oficiilor consulare 

ale României pe teritoriul Serbiei;  

r.) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte 

documente solicitate de UMFVBT, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;  

s.) Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în 

scris, în format letric sau electronic. 

t.) Comunicarea rezultatelor se va realiza prin intermediul misiunii diplomatice a României pe teritoriul 

Ucrainei;  

SECȚIUNEA 4. DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA 
 

II.4.1 Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele 

acestuia se vor depune, după afişarea rezultatelor, la Registratura universităţii, camera 1, în data de 25 iulie 2017, 

orele 08.00-12.00. 

II.4.2 Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei de admitere, care va analiza şi 

soluţiona contestaţiile în aceeaşi zi în care au fost depuse, în prezenţa contestatarilor. Decizia comisiei este 

definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul universităţii şi pe site.  

II.4.3 Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării 

lucrării la proba contestată.  

II.4.4 Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

II.4.5 După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi respinşi, 

pe programe de studii care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

II.4.6 După expirarea termenului de rezolvare şi de răspuns (prin afişare) la contestaţii, rezultatul concursului 

de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat. 

II.4.7  

mailto:relint@umft.ro
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CAPITOLUL III. ȘCOLARIZAREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI LA STUDII 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

III.1. Condiții de eligibilitate  

a) Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolvenții 

cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv absolvenții de studiii 

unviersitare de master obținută în România, Republica Moldova sau alte state terțe UE, care au absolvit 

programe de studii de master acreditate.  

b) Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UMFVBT, prin grija Departamentului Relații 

Internaționale, va consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web: 

http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enic-

naric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised higher education 

institutions, respectiv http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute, unde 

există facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.  

c) În cazul în care UMFVBT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate 

transmite la MEN-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro, în format scanat, 

diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.  

 

III.2. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat  

III.2.1. Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UMFVBT, după consultarea MRP și MAE;  

III.2.2. Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale 

României, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei educaționale;  

III.2.3.  Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente: 

a.) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;  

b.) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;  

c.) copie după pașaport;  

d.) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de 

către autoritățile de resort din țara emitentă;  

e.) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de 

către autoritățile de resort din țara emitentă;  

f.) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de 

către autoritățile de resort din țara emitentă;  

g.) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru 

absolvenții anului curent; 

h.) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;  
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i.) Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau Certificatul de 

competență lingvistică, după caz;  

j.) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana 

care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile 

cu viitoarea profesie.  

III.2.4. Calendarul privind desfășurarea admiterii: 

- 31. 06. 2017 – deschiderea perioadei de preînscriere, când candidaţii pot începe să-şi depună 

dosarele; 

- 01. 09. 2017 – data limită pentru recepționarea dosarelor de preînscriere (dosarele primite după 

această dată nu vor mai fi procesate); 

- 18 - 20 septembrie 2017 - Examen competenţă lingvistică 

- 21 - 23 septembrie 2017 - Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul 

Disciplinei conducătorului de doctorat 

- 25 - 27 septembrie 2017 - Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale 

- 1 octombrie 2017 - Înmatricularea candidaţilor admişi 

III.2.5.  Selecția candidaților se va realiza de către fiecare comisie pe baza criteriilor de selecție 

prevăzute metodologia proprie de admitere la studii universitare de doctorat, astfel: 

a.) Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a 

problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în 

raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă. 

b.) Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se 

reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor 

c.) Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of 

Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional; 

d.) Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste cu 

ISSN sau ISBN; 

e.) Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare şi 

interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale. 

III.2.6.  MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este 

considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;  

III.2.7.  Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin 

transmiterea formularului din Anexa nr. 6, din prezenta metodologie– electronic la adresa de e-mail 

relint@umft.ro  sau personal la secretariatul Departamentului Relații Internaționale.  

 

mailto:relint@umft.ro


Anexă la H.S. nr. 5/9161/29.06.2017   

                                                                 

 16 

 

III.2.8.  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi înaintate de 

UMFVBT, prin grija Departamentului Realții Internaționale, către M.E.N.-D.G.R.I.A.E. în vederea 

emiterii aprobărilor de școlarizare, pentru fiecare student admis.  

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

IV.1.  (1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:  

a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;  

b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;  

c) să respecte prevederile prezentei metodologii;  

d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost 

admiși, în vederea înmatriculării;  

e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în 

vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.  

(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de 

învăţământ superior, M.E.N. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.  

IV.2.  Beneficiarilor locurilor de studii CU BURSĂ ȘI FĂRĂ PLATA TAXELOR DE 

ȘCOLARIZARE, respectiv ai locurilor de studii FĂRĂ PLATA TAXELOR DE ȘCOLARIZARE, 

DAR FĂRĂ BURSĂ li se asigură următoarele facilități:  

a) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pentru anul pregătitor de limba română și bursă lunară, după 

caz;  

b) finanțarea cheltuielilor de școlarizare pe toată durata ciclului universitar la care a fost admis și bursă 

lunară, după caz;  

c) finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul MEN, în limita subvenției 

alocate;  

d) asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-

epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;  

e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;  

f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.  

IV.3. (1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în 

activități sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, 

lingvistice și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, 

aceștia:  

a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care 

studiază în România;  
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b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de 

pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;  

c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice 

entitate prevăzută de această lege.  

(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având ca 

obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase a 

românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.  

IV.4. (1) Mobilitatea academica internă definitivă se realizează cu acordul institutiilor de învățământ 

superior în baza prevederilor legale, cu respectarea capacității de scolarizare.  

(2) În situația în care un student (înscris pe loc de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, 

respectiv pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare) solicită mobilitate academică 

internă definitivă la o altă universitate, atunci acesta poate beneficia de aceasta, sub rezerva întrunirii 

numărului minim de credite transferabile pentru promovarea anului de studiu, prevăzut în Regulamentul 

activității profesionale a studenților instituției de învățământ la care solicită transferul.  

(3) Instituția de învățământ primitoare va transmite MEN dosarul de transfer, în vedere emiterii 

aprobării de școlarizare.  

IV.5. Un student declarat admis la studii universitare poate beneficia de finanţare de la buget pentru un 

singur domeniu pe același ciclu de studii, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim 

cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare.  

IV.6. Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care 

se retrag de la studii sau sunt exmatriculaţi, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul 

stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ 

superior. Excepţie fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au 

avizul Senatului instituției de învățământ superior.  

IV.7. (1) În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul 

studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările fiecărei instituții de învățământ 

superior pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.  

(2) Candidații pentru studii universitare de licență, care inițial au fost admiși la un program de studii și 

se află în anul pregătitor, pot opta pentru un alt program de studii numai printr-un nou concurs, după 

absolvirea anului pregătitor. În cazul nepromovării noului concurs de admitere, aceștia își pot continua 

studiile în baza aprobării anterioare.  

IV.8. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

IV.9. Prezentul regulament este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere a românilor de pretutindeni în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din  
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Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute 

ulterior. 

IV.10. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și 

în cosecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

IV.11. Pentru informatii complete privind înscrierea românilor de pretutindeni la studii universitare, candidații 

pot accesa site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Românii de Pretutindeni.  

IV.12. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 29.06.2017, în 

conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

          

 

         Rector, 

Prof. univ. dr. Marius Raica 

 

 

                      

Director Departament Relații Internaționale, 

      Prof. Univ. Dr. Claudia borza 
          Vizat Oficiu juridic, 

                C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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ANEXA nr. 1 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
 

REPARTIZAREA LOCURIULOR PE PROGRAME DE STUDII ȘI ȚĂRI ALOCATE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,  

SESIUNEA IULIE 2017 
Conform Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. C/129/07.06.2017) 

 
Nr. 

Crt. 

Facultatea Programul de studii 

universitare de licenţă (locaţia 

geografică de desfăşurare şi 

limba de predare) 

Acreditar

e/ 

Autorizar

e 

provizorie 

(A/AP) 

Forma de 

învăţământ 

Țara Număr de locuri pe programe de studii Total locuri 

rămase 

disponibile 

pentru sesiunea 

admitere - iulie 

2017 

      Total 
Din care 

cu bursă 

Din care 

fără 

bursă  

Din care – an 

pregatitor 

2016-2017 

(cu bursă) 

 

 

MEDICINĂ 

   Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 12 12  7 5 

1 Medicină   A IF Ucraina 1 1   1 

Total 15 14 1 7 8 

6 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară  A IF Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 3 3  2 1 

    Ucraina 1 1   1 

Total 6 5 1 2 4 

9 

FARMACIE 

Farmacie A IF Albania 1 1   1 

    Republica Moldova  1  1  1 

    Serbia 12 12  3 9 

    Ucraina 1 1   1 

Total 15 14 1 3 12 

 Total general  36 33 3 12 24 
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ANEXA nr. 2 

 

REPARTIZAREA LOCURIULOR PE PROGRAME DE STUDII ȘI ȚĂRI ALOCATE 

ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI  

LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT,  

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018,  

SESIUNEA IULIE 2017 
Conform Ordinului comun al MEN (nr. 3900/16.05.2017) – MAE (A10/2046/26.05.2017) – MRP (nr. C/129/07.06.2017) 

  

 

  
Nr. 

Crt. 

Ciclul de studii Număr de locuri alocate 

  Total 
Din care 

cu bursă 

Din locurile cu 

bursă pentru 

Republica 

Moldova, 

allocate prin 

protocol 

Din care fără 

bursă 

1. DOCTORAT 1 0 0 1 
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ANEXA nr. 3 
    NUME/PRENUME CANDIDAT______________________________________________________________________                                                                     

 
 

CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE TUTUROR CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

DIN ALBANIA,  MOLDOVA, SERBIA, UCRAINA* 

 

Criteriul de selecţie 

 

 

Punctaj 

Număr de puncte acordat (se 

completează de către universitate) 

Bacalaureat/Diplomă echivalentă cu următorul procentaj la 

examenul de Biologie*  

- 60-69,99% (D) 

 

- 70-79,99% (C) 

 

- 80-89,99% (B) 

 

- 90-100% (A) 

 

 

 

5 (cerinţă 

minimă)  

10 

 

15 

 

20 

 

Bacalaureat/Diplomă echivalentă cu următorul procentaj la 

examenul de Chimie* 

- 60-69,99% (D) 

 

- 70-79,99% (C) 

 

- 80-89,99% (B) 

 

- 90-100% (A) 

 

 

5 (cerinţă 

minimă)  

10 

 

15 

 

20 

 

Media finală a examenului de bacalaureat /echivalent 

 

- 60-69,99% (D) 

 

- 70-79,99% (C) 

 

- 80-89,99% (B) 

 

- 90-100% (A) 

 

 

30 (cerinţă 

minimă)  

40 

 

50 

 

60 

 

TOTAL  

 

CANDIDAȚII SUNT RUGAȚI SĂ CONSULTE TABELUL CU CERINȚELE MINIMALE DE ACCES ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 

 

PENTRU CA UN PUNCTAJ SĂ FIE VALIDAT DE CĂTRE COMISIA DE ADMITERE, CANDIDAŢII TREBUIE SĂ 

PREZINTE DOCUMENTE DOVEDITOARE OFICIALE PENTRU CRITERIUL RESPECTIV (COPII LEGALIZATE 

ÎN ORIGINAL). 

 

     *CU EXCEPȚIA CANDIDAȚILOR DE PE LISTELE DEJA ELIBERATE ȘI APROBATE DE M.E.N, M.A.E, M.R.P 

PRIN  ORDINE, DECIZII, ADRESE.  

 

Comisia de admitere:           

 

Prof. Dr. Claudia Borza__________________________        

S. L. Dr. Mihai Gafencu__________________________ 

Agnes Balint___________________________________    

Cristina Irimia_________________________________ 

Viorica Danetiu________________________________ 
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ANEXA nr. 4 
 

UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE   

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA    

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

Date privind candidatul 

     

 

Nr. 

crt. 
Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

 
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetăţenie română/străină 

 

1 Numele de familie la 

naştere (din certificatul de 

naştere) 

  

 

2 Numele de familie actual, 

din pașaport (după 

căsătorie, înfiere, 

modificare la cerere, dacă 

este cazul, conform 

actului doveditor) 

  

 
3 Prenumele   

 3.1 Prenumele, din pașaport   

 
4 Iniţialele tatălui/mamei1   

 
4.1 Numele și prenumele 

complet al tatălui 

  

 
4.2 Numele și prenumele 

complet al mamei 

  

 

5 CNP sau alt Cod De 

Identificare Personală 

  

 
6 

 

Data naşterii 

 

Anul  

 
Luna  

 
Ziua  

 
7 

 

Locul naşterii 

 

Ţara de origine  

 
Judeţul/Ţara  

 
Localitatea  

 
8 Sexul F/M  

 
9 

 

Starea civilă 

 

Căsătorit (ă)  

 
Necăsătorit (ă)  

 
Divorţat (ă)/Văduv (ă)  

 

10 Starea socială specială 2* Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi)/Provenit din case de copii/Provenit 

din familie monoparentală 

 

 
11 

 

Cetăţenia 

 

Româna, cu domiciliul în România/în străinătate  

 
Alte cetăţenii  

 
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul  

 
12 Naționalitatea   

 
13 Domiciliul stabil Ţara  
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Judeţul/Ţara  

 
Oraşul/Comuna/Satul  

 

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)  

 13.1 Domiciliul temporar 
Ţara  

   Judeţul/Ţara  

   
Oraşul/Comuna/Satul  

   
Adresa (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)  

 
14 

 

 

 

Actul de 

identitate/Documentul de 

călătorie11 

 

 

 

Seria  

 
Numărul  

 
Eliberat  

 
Data eliberării  

 
Perioada de valabilitate  

 

15 Alte date personale ale 

candidatului 

Telefon, adresa de e-mail  

 

16 Candidat care se 

încadrează în categoria 

persoanelor cu dizabilităţi 

/ Situație medicală 

specială 

Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente.  

 
Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) 

 
1 

 

 

 

 

 

Studiile preuniversitare 

absolvite, nivel liceu 

Instituţia unde a absolvit 

 

 

 

 

 

Ţara  

 
Localitatea  

 
Judeţul  

 
Profilul/Domeniul  

 
Durata studiilor  

 
Anul absolvirii  

 
Forma de învăţământ (zi/seral/FR/ID)  

 

2 

 

 

 

 

Datele de identificare ale 

diplomei 

 

 

 

 

Tipul (diplomă de bacalaureat sau echivalentă, pentru candidatul care a absolvit 

studii anterioare în străinătate) 

 

 
Seria  

 
Numărul  

 
Emisă de  

 
Anul emiterii  

 
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii  
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3 Alte observaţii (pentru 

cazurile în care 

candidatul a absolvit 

studii anterioare în 

străinătate) 

Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii internaţionale şi 

europene acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului) Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare 

(eliberat de Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene/Direcţia generală 

învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor)13 

 

 
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului14(absolvent de ciclu de învăţământ universitar) 

 
1 Studiile universitare 

absolvite 

Ţara  

 
Localitatea  

 
Judeţul  

 
Denumirea instituţiei de învăţământ superior  

 
Facultatea  

 
Domeniul/Profilul  

 
Programul de studii/Specializarea  

 
Titlul obţinut  

 
Forma de învăţământ (zi/FR/ID/seral)  

 
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)  

 

Durata studiilor (număr de ani sau număr de semestre, după caz)  

 
Anul absolvirii  

 

2 Datele de identificare ale 

actului de studii 

Tipul - denumirea (diplomă/diplomă de licenţă/echivalentă/diplomă de master)  

 
Seria  

 
Numărul  

 
Emitentul  

 
Anul emiterii  

 

Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii  

 

3 Alte observaţii Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii 

internaţionale şi europene - acorduri bilaterale/Direcţia generală învăţământ 

superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 

Nr./Seria actului de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii 

internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior şi Centrul 

Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 

 

1 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală) 

2 Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială. 
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         ANEXA nr. 4 

 

Statut financiar_____________________________________________________ 

LoA______________________________________________________________ 

OMEN__________________________________________________________ 

CNRED___________________________________________________________ 

OI_______________________________________________________________ 

OPS______________________________________________________________ 

A se completa de catre Serviciul de Relatii Internationale al UMFVBT 

 

FIŞA PERSONALĂ 
 

NUME DE FAMILIE:______________________________________________________________ 

 

PRENUME:______________________________________________________________________ 

 

LOCUL ŞI DATA NAŞTERII:________________________________________________________ 

 

NUMELE TATĂLUI/OCUPAŢIA:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

NUMELE MAMEI/OCUPAŢIA:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

SERIE ŞI NUMĂR DE PAŞAPORT:__________________________________________________ 

 

PAŞAPORT ELIBERAT DE:_______________________ LA:______________________________ 

 

COD NUMERIC PERSONAL:_______________________________________________________ 

 

CETĂŢENIE:_______________________________ETNIE:_______________________________  

 

STARE CIVILĂ:_______________________________________________              SEX:  M      F 

 

OCUPAŢIA ACTUALĂ:____________________________________________________________ 

 

DOMICILIUL ACTUAL (in Timişoara):________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOMICILIUL PERMANENT (în ţara de origine):________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

TELEFON:______________________________________________________________________ 

 

ADRESA DE E-MAIL:______________________________________________________________ 

 

DATA:__________________________________________ 

 

SEMNĂTURA: ___________________________________ 
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ANEXA nr. 5 
 

Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de st at din România pentru 
românii de pretutindeni din ALBANIA, SERBIA, UCRAINA 

  
 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA1 

ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

(Se va completa cu majuscule, cu datele din pașaport) 

 

DATE PERSONALE: 

 

NUMELE DE FAMILIE: 
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

Se va completa cu litere latine majuscule 

PRENUME: 
⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞

__⁞ 

Se va completa cu litere latine majuscule 

PAȘAPORT      seria ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞   număr ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

COD NUMERIC PERSONAL: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

DOMICILIUL STABIL: Țara: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Regiunea: 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

Localitatea: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞  Strada: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Nr. 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

Telefon: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ E-mail: 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

DATA NAȘTERII: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞  LOCUL NAȘTERII: Țara: 

__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

  Z       Z        L        L      A       A      A       A 

 

 Localitatea: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ SEXUL: Masculin ⁞__⁞  Feminin ⁞__⁞  STAREA 

CIVILĂ: Căsătorit(ă) ⁞__⁞ 

Necăsătorit(ă) ⁞__⁞  CETĂȚENIA: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞  NAȚIONALITATEA: 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

 

PRENUMELE PĂRINȚILOR: 

Tata: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞    Cetățenia: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞  Naționalitatea: 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

Mama: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ Cetățenia: ⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞  Naționalitatea: 

⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞__⁞ 

 

STUDII ABSOLVITE: 
Țara și localitatea Denumirea instituției și anul 

absolvirii 

Domeniul/ 

profilul 

Media anilor de studii Media 

examenului 

de 

absolvire 

Denumirea actului 

de studii I II III IV V 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

 
1Toate câmpurile se completează obligatoriu!

 

 

 

Foto 

3/4 
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                                                                                                                                                     Anexa 5 
Cerere de înscriere la concurs de admitere la studii universitare în învățământul de st at din România pentru 

românii de pretutindeni din 
ALBANIA, SERBIA, UCRAINA 

 

CUNOAȘTEREA LIMBII ROMÂNE Da □ Nu □ 
 
*Alegerea instituțiilor de învățământ superior se va face în baza ofertei de locuri de studii a instituțiilor de 
învățământ superior, publicate pe site-ul www.edu.ro-cooperare-internatională/romanii de pretutindeni 

STUDII SOLICITATE 
1. AN PREGĂTITOR: 
La instituția de învățământ (aleasă din ANEXA Nr. 1): 
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
 
2. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
 
Instituția de 
învățământ*: ..................................................................................................................................................................
............................................................. 
 

Specializarea 
 
1) ......................     ......................................................... 

2) ........................................................................... 

3) ............................................................................... 

4) ............................................................................. 

5) ............................................................................. 

6) ............................................................................ 

7) .............................................................................. 

8) .............................................................................. 

9) ................................................................................ 

10) ................................................................... 

11) ................................................................... 

12) ............................................................................ 

13) .............................................................................. 

14) ........................................................................... 

15) ............................................................................... 

16) ......................................................................... 

17) ............................................................................. 

18) ............................................................................ 

19) ............................................................................ 

20) ........................................................................... 

21) ................................................................................... 

22) ........................................................................... 

23) ..................................................................................... 

24) ......................................................................... 

25) ............................................................................... 

26) .................................................................................. 

 

 

 

 
DATA ............................................................................ SEMNĂTURĂ 

CANDIDAT ................................................... 
LOCALITATEA ...........................................................  
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 ANEXA nr. 6 
 
 
 
 

Formular de confirmare a locului de studii 
 
 
 

Subsemnatul(a) ………………………………………….., cetățean 

al ………...................………………, 

identificat(ă) cu pașaport ……., seria ….., nr. ………, emis la data de ………….., de către 

…………………….., confirm / nu confirm
1
 ocuparea locului de studii fără plata taxelor de 

școlarizare dar cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă
1
, la 

studii universitare de licență/masterat/doctorat
1
, la programul de 

studii ………........................................………….., obținut în  urma admiterii  efectuate de către

 Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

Facultatea …………………………….., specializarea/programul de studii............................... 

 

De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele 

studențești.2 

 
 
 
 
 
 
 

Data, Semnătura,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie 

orizontală. 

2 Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie 

orizontală. 

 

  



[-FMFT
Universitatea <le

Medieirri gi Farmacie
,,Victor Ilaheg"
din ?imiqoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, TimiEoaro, cod 300041, Romdniq
Tel: @0)25 6204 1 1 7 ; .fax; (40)2 56204 1 1 7

E-mail : s enat@umft. r o ; wwl,v. unLft, ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 6/9161t29.06.2017

Ardnd in vedere:
- Legea edtLcaJiei nafionale nr.ll20I1, cu modificbrile gi completdrile ulterioare,
- Ordinul comufl. al MEN (nr. 3900116.05.2017) - MAE (A1012046126.05,2017) - MRp (nr.

C1729,'l)7,06'2017) privind aprobarea Metodologiei de gcolarizare a rom6nilor de pretutindeni in invd{6mAntu1
superirtr de stat din Rom€inia, pe locuri ffud,platataxelor de gcolarizare, dar cu burs6, respectiv fardplatataxelor
de Ecolarizare, dar lird burs6,

- CartaIJMF ,,Vicfor Babeg" din Timigoara,
- Metodologia de admitere a romAnilor de pretutindeni in cadrul Universitdtrii de Medicind qi Farmacie

,,Victot' Babeg" din Timigoara, pe locuri fard" plata taxelor de gcolarizare, dar cu bursd, respectiv fard, platataxelor
de sco.arizare, darfdrdburs6, incepdndcuanuluniversitar 2017-2018, aprobatiprinH. S. nr.5/9l61lig.Oe.ZOtl,

- Regulamentul de organizare Si desfrgurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare cle
licenfd la Universitatea dr; Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara, sesiunea iulie/septemb rie 201J,
aprobat prin H. S. nr, 4l|2595123.02.2017, modificat prin H. S. nr. 614145130.03.2017, completat, modificar Ei
republ, cat prin H.S. ru. 419161129.06,2017.

- H' S. rr' 2'1259523.02.2017 privind repartizarea cifrei de ;colarizare pentru studii universitare de licentd
in anul universitar 2017-2AlS,

- H. S. nr. 716362125 '05 '2017 privind modificarea repartizdrii cifrei de Ecolarizare pentru studii universitare
de liceLr!6 in anul universitar 2017-2018,

- Adresa MEN nr. I23lGPl07 .04.2017,
- Adresa M EN - DGRIAE nr . 97 6l 19 .06 .2017 , inregistratd la TIMFVBT cu w . 8244121 .06 ,20t j .

Art. 1. Senatul univerrsitar aprobd modificarea repaftizdrti numdrului de locuri/granturi de studii (cifra de
gcolariirare) pentru programele de studii universitare de licenfd, an universitar 2017-2018, conform Anexei nr. l,
parte irrtegrantd din prezenta hotdrAre,

Art. 2. Senatul universitar aprobd repartizareanumdrului de locuri pe cicluri de studii, pe {dri, pe programe de
studii Ei pe tipul de finanlerre pentru romAnii de pretutindeni din Albanii, Serbia, Macedonia, Ucraina qi Republica
Moldo'ra, conform Anexei nr.2 din Regulamentul de admitere la programele de studii universitare de licenla, an
univers, j,tar 20 | 7 -20 I 8, parte integranti din pr ezenta hotdrdre.

Art. 3. Prezenta hotiriire se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul de Rela{ii Internalionale,
- Direclia Generalii Administrativd,
- Serviciul F inanciar-Contabil,
- Preqedintele comisiei centrale de admitere - dna prof. univ. dr. Mirela-Cleopatra Tomescu,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicb, pentru a fi

publicarea pe site-ul wwwJrq&Ja.
adusl la cunogtinla tuturor celor interesafi, inclusiv prin

Secretar-qef Universitate.

Yizat
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UMFT
Universitattla de
Medicin* 9i F"armacie
,,Victor Balleg"
din'ilinri;cara

P4a Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 t7; fox: (40)2s6204r r7

E -mai l : s enat@umft. r o ; www. um-ft. r o

HoTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 7/91 6u29.06.20r7

Avdnd in vedere:
'Legea educaJiei nafionale nr, 112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- Carta UMF,,Victor Babeg', din Timigoara,
- Adresa Departamentului de Relalii Intemafionale, nr. 8g32l2j.06,2017.

Art' 1' Senatul universitar aprobd componenla comisiei pentru admiterea romdnilor de pretutindeni
din Albania, Republica Moldova, Serbia si Ucraina, pentru anul univer sitar 2017-20Ig, astfel:

Prregedinte: prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Departament Relalii Internalionale
M-'embri: I' l. dr. Mihai Gafencu, Director adjunct Deparlament Relalii Intemalionale

Agres Balint, $ef Birou Rela{ii Intema}ionale
Cristina- liimona Irimia, secretar Departament Relalii Internafionale

Se cretar : Viorica f)aneliu, secretar Departament Relafii Internalionale.

A.t:t. 2, PrezentahotdrAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectolate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului"
- Persoanele menfionatela art. I,
- Decanate,
- Departamentul de Relalii Intemationale,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla futuror celor interesali,

inclus.'v prin publicarca pe site-ul www.umft.ro.

Preqedinte Senat,
Pr<r,f. univ. dr. Octavian Marius Cretu S ecretar-g ef Universitate,

Jr.La Geamlnu

Yizat ficiu juridic,
C. j. dr. C ina Mihaela Levai

\
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Universitatea de
Medicitrd gi Farmacie
,,Vicfor llaheg"
din'limigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)256204I 17; fax: (40)256204I I7

E-mail : s enat@umft. ro ; www.umfi .ro

HOTARAREA SENATULUI
IJMF ,,VICTOR BABES" DIN TIMI$OARA

NR. 8/91 61129.06.2017

Av6nd in vedere:
" Legea educaliei na{ionale nr.I12011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
'" CartaUMF ,,Victor Babeq" din Timigoara,
" HotdrArea rOonsiliului de Administratie din data de 20.06.2017.

Art 1. Senatul universitar aprobd introducerea in Regulamentul de organrzare ;i desfdgurare a

examenului de licenla pentru promolia 2017-201,8, a urmdtoarei reglementdri: ,,Laprogramele de studii
universitare de licen{d cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de credite transferabile, toate
lucrdril; de licentd se verificd, cu ajutorul programului antiplagiat al Universitdfii.".

Lrt.2.Prczenta hotdldre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectorate.
- Decanate,
- Prof. univ. dr. Andrei Motoc, coordonatorul sistemului antiplagiat al Universitdlii,
,- SSMT, TL)SA, I,SFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesaJi,

inclusir,' prin publicarea p e site-ul www. umft . ro.

Preqedinte Senat,
Prol'" univ. dr. ()ctavian Marius Cretu Secretar-gef Universitate,

Jr. Larisa- na Geaminu

Yiza Oficiu juridic,
C. j. dr. C rina Mihaela Levai

h^d__



IJM[ FT
lUniversitatea rle
Medicjind ;i Farrnacie

",Victor 
Eal:eg"

,din Tirnigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 17; fax: (40)2562041 17

E-mail : s enat@umft. ro ; www. um-ft. r o

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DrN TIMI$OARA

NR. 9/916u29.06.2017

Aviind in vederr::
- Legea educafiei nafionale nr, Il20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Ordinul comun al Ministerului Sdn[tdlii Publice qi Ministerului Educaliei Cercetdrii gi Tineretului nr.

1401151512007 privind aprobarea Metodologieiinbaza cdreia se reahzeazd colaborarea dintre spitale Ei institufii de

invdfdr:rdnt superior medical, respectiv unit6li1e de invdldmdnt medical,
- Ordinul MECT nr, 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de

practicii in cadrul programelor de studii universitare de licen{d gi de masterat gi a Conventiei-cadru privind
efectuzn:ea stagiului de practicd in cadrul programelor de studii universitare de licen{6 sau masterat,

- CafiaUMF ,,Victor Babeg" din Timigoara,
- HotdrArea Consiliului de Administra{ie din data de 23.03.201.7,
- H. S. nr.714145130.03.2017.
- HotbrArea Consiliului de Administratie din data de 30.05,2017.

Art. 1. Senatul universitar aprobi modificarea pct. 23 din Hotdrdrea Consiliului de Administra{ie nr,

385112'3,03.2017, retspectiv modificarea H, S. nr.714145130.03.2017, astfel:
(1) Toyi studenlii vor efectua stagiul de practicd de vard tn institulii medicale/unitdfi sanitare acreditate

(institu'.tii centrale ori locale sau orice altd persoand juridicd) din Romdnia, dintr-o fard participantd la
programul ,,Invdfare pe tot parcursul vielii", tntr-un proiectfinanlat din Fondul Social European sau dintr-o
lard ktrld, ce desJdsoard o activitate in corelalie cu specializdrile cuprinse tn nomenclatorul Ministerului
Educaii.ei Nalionale Si care poate participa la procesul de instruire practicd a studenlilor, in baza unei Convenlii-
cadru incheiatd fntre organizatorul de practicd (Universitatea), partenerul de practicd (institufia
medictt:ld/unitatea s'aniatrd) Si practicant (student), inainte de tnceperea stagiului de practicd.

(2) Pentru stagiile de practicd derulate in strdindtate, verificarea acreditdrii instituliei medicale/unitdlii
sanitare este responsqbilitatea studentului, prin completarea ;i semnarea unei note de conformitate, parte
integruntd din contractul de practicd.

Attt.2. Prezenta hotdrAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitatea ale Senatului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul de Relafii Intemationale,
- SSMT, TDSA,I,SFT,
- Compartirnentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi, inclusiv prin

publicirea pe site-ul www.umft.ro.

Pregedinte Senat,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Cre{u

D M.C

Secretar-gef Universitate,



[fMFT
Universitatca de
Medicilrft ;i Farnlacie
,,Viqtor Faheq"
din Timigoar:l

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romilnia
Tel: (40)2562041 I 7 ; fox: (40)2s6204 I I Z

E-mai l : s enat@umft. r o ; Www_. umftJ o

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 10/916u29.06.20r7

A',r0nd in vedere:
- Legea educaliei nalionale nr.ll20I1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Carta UMF,,Victor Babeg" din Timiqoara,

At:t. 1. Senatul universitar aprobd Regulamentul privind organizarea qi desfbgurarea activitdlii
didactice in cadrul stucliilor universitare de licenfd, an universitar 2OIl-20Ib, conform Anexei, parte
integrrrntd din prezenta hotdrdre.

At't.2. Prezenta hotdrAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul Relafii Intemalionale,
- Direclia Generald Administrativd,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinfa tuturor celor interesafi,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Pregedinte Senat,
Prolf. univ. dr. Octavian Marius Cretu S ecretar-qef Universitate,

Jr. Larisa-Li na Geamdnu

Ylz,at ficiu juridic,
/rina Mihaela Levai
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CAP. I. PREVEDERI GENERALE 

 
Art. 1   

Organizarea și desfășurarea activității didactico-profesionale pentru funcționarea programelor de 

studii universitare de licență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara are la bază prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, referitoare la învăţământul superior, 

după cum urmează: 

 

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările 

ulterioare; 

3. HG nr. 404/29.03.2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat; 

4. Legea nr. 224 din 11 iulie 2005, pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste 

locurile finanțate de la bugetul de stat; 
5. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările 

ulterioare; 

6. Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European 

de Credite Transferabile; 

7. Ordinului MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului. 

8. Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

9. Reglementări și decizii interne, relevante pentru această activitate. 

 

Art. 2   

(1) Prezentul regulament se referă la studiile universitare de licenţă, este întocmit în baza legislaţiei 

naţionale în vigoare și porneşte de la următoarele principii, stipulate în art. 202, alin. (1) din Legea 

Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011: 

a) principiul nediscriminării; 

b) principiul dreptului la asistenţă şi servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat; 

c) principiul participării la decizie; 

d) principiul libertăţii de exprimare; 

e) principiul transparenţei şi al accesului la informare. 

 

(2) Prezentul regulament se revizuieşte anual, se modifică în conformitate cu noile prevederi legale și se 

aprobă de Senatul Universității cu cel putin trei (3) luni înainte de începerea anului universitar, în 

conformitate cu LEN nr. 1/2011, art. 136, alin. (2). 

 

Art. 3  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în continuare UMFVBT, este o 

universitate de educație și cercetare științifică, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior (ARACIS) conferindu-i, în anul 2014, calificativul „Grad de încredere ridicat”, ca urmare a 

evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii universitare acreditate de ARACIS, având 

dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de studii organizate în domeniul de licență 

Sănătate. 
 

Art. 4  

(1) În UMFVBT studiile universitare se organizează pe trei cicluri: 

 Ciclul I – Studii universitare de licenţă; 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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 Ciclul II – Studii universitare de masterat, cu o durată de 1-2 ani de studiu (între 60 și 120 credite de 

studiu transferabile); 

 Ciclul III – Studii universitare de doctorat, cu o durată de 4 ani de studiu (240 credite de studiu 

transferabile) – art. 174 din LEN. 

(2) Studiile universitare de licență reprezintă primul ciclu de pregărire universitară și se organizează pe 

programe de studiu. 

(3) Participanții la aceste programe au calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenței lor în cadrul 

programului respectiv, de la înmatriculare și până la absolvirea programului sau exmatriculare, mai puțin 

perioadele de întrerupere a studiilor. 

(4) Studiile universitare de licență pot fi urmate de absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

document echivalent, recunoscut în România. 

(5) Domeniul de licență și programul de studii vor fi înscrise pe diploma de licență. 

(6) Programele de licență se organizează cu frecvență, școlarizarea se face pe locuri finațate de la buget și 

pe locuri cu taxă. 

(7) Durata studiilor universitare de licență este: 

 3 ani de studiu (minimum 180 credite de studiu transferabile);  

 4 ani de studiu (minimum 240 credite de studiu transferabile);  

 5 ani de studiu (minimum 300 credite de studiu transferabile);  

 6 ani de studiu (minimum 360 credite de studiu transferabile). 

(8) Concursul de admitere în anul I se organizează pe facultăți și programe de studii. Prin concursul de 

admitere se ocupă atât locurile finanțate de la buget, cât și cele finanțate prin taxe de școlarizare. 

Organizarea formațiunilor de studiu se face alfabetic și nu se face distincție între cele două categorii de 

studenți, cu sau fără taxă. 

(9) Absolvenții studiilor universitare de licență au acces la studii universitare de masterat și la 

programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă. 

tel:(40)0256293389
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CAP. II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

DIDACTICE 

 
Art. 5   

(1) Anul universitar este organizat conform structurii stabilite anual de Senatul universitar, pe cicluri de 

studii universitare. 

(2) La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză, primii ani 

(preclinici) – 3 ani la Medicină, Medicină Dentară, respectiv 2 ani la Farmacie – se desfășoară în limba 

străină (engleză/franceză) și ultimii 3 ani (clinici) se desfășoară în limba română.   

 

Art. 6    

Programarea, organizarea şi desfăşurarea procesului didactic decurg din autonomia universitară, cu 

respectarea şi în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.  

 

Art. 7  

(1) Planurile de învăţământ au ca obiectiv învăţământul competitiv de înaltă performanţă şi sunt 

structurate în cicluri de studii cuprinzând discipline fundamentale, discipline de domeniu, discipline de 

specialitate, discipline complementare, discipline opționale și discipline facultative. 

(2) Fiecare facultate, în funcție de specificul programelor de studiu, își stabilește ciclurile de studii și 

aduce la cunoștință studenților, prin afișare la avizier și pe site-ul universității, planul de învățământ 

aplicabil în anul universitar respectiv și condițiile de promovabilitate per an de studiu și per ciclu. Aceste 

date sunt aduse la cunoştinţa studenţilor odată cu înmatricularea. 

 

Art. 8   

(1)  Planurile de învăţământ vor fi în concordanţă cu standardele naţionale şi europene şi vor asigura 

dobândirea cunoştinţelor definitorii domeniului de studiu abordat pentru a asigura un învăţământ centrat 

pe student. 

(2) Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative:  

 Disciplinele obligatorii asigură acumularea, de către studenţi, a cunoştinţelor de bază, 

indispensabile domeniului.  

 Disciplinele opţionale permit aprofundarea unor direcţii particulare, în concordanţă cu specializarea 

vizată de student.  

 Disciplinele facultative abordează atât domeniul de specialitate, cât şi domenii complementare, 

lărgind astfel orizontul de cunoaştere al studenţilor.  

 Numărul disciplinelor opţionale şi facultative este aprobat anual de către Consiliul Facultăţii prin 

planurile de învățământ.  
 

Art. 9    

(1) În toate facultăţile se va aplica obligatoriu Sistemul European de Credite de Studii Transferabile 

(ECTS – European Credit Transfer System) intra- şi interuniversitare (interne, externe). Conform acestui 

sistem, se asigură mobilitatea studenţilor şi flexibilitatea pregătirii profesionale a acestora. 

(2) Universitatea practică un sistem de echivalare şi recunoaştere a acelor credite obţinute în propriile 

facultăţi sau în alte universităţi acreditate din ţară sau străinătate, care prezintă compatibilitate în ceea ce 

priveşte planurile de învăţământ şi programele analitice.  

 

Art. 10    

Pentru asigurarea implementării şi monitorizării ECTS, sistemul de acordare a creditelor are un 

coordonator la nivelul Universităţii (prorector didactic).  
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Art. 11    

(1) Fişele disciplinelor sunt elaborate de către titularii de discipline, avizate de consiliul departamentului 

şi aprobate de conducerea facultăţii, în raport cu specificul facultăţilor şi specializărilor. La programele 

de studii care se derulează în paralel și în alte limbi de studiu decât cea română, fișa disciplinei va 

cuprinde aceeași curriculă, indiferent de limba de predare. Titularii de disciplină de la fiecare limbă de 

predare au obligația de a armoniza curriculele astfel încât studenții de la același program și din același an 

de studii, indiferent de limba în care studiază, să poată parcurge aceeași curriculă la disciplina respectivă. 

(2) Planurile de învăţământ şi fișele disciplinelor vor fi afişate la disciplinele de studiu, respectiv pe site-

ul Universităţii, www.umft. ro, înaintea începerii anului universitar.  

(3) La sfârşitul fiecărui ciclu, studenţii trebuie să realizeze numărul total de credite prevăzut în planul de 

învăţământ al ciclului respectiv.  

(4) La disciplinele la care există două sau mai multe serii de predare în cadrul aceluiaşi program de 

studiu, metodologia de examen va fi identică, iar titularii de curs vor concepe împreună întrebările pentru 

examenul scris și baremele pentru examenul practic, acestea fiind, de asemenea, identice la toate seriile 

de predare, în aceeaşi sesiune. În cadrul aceleiaşi serii de predare, materialul bibliografic editat de 

disciplină şi pus la dispozitia studenţilor va fi unic, indiferent de numărul cadrelor de predare la acel 

program de studiu. 

(5) Materialul unic de curs va fi elaborat, de comun acord, prin colaborarea șefilor de disciplină.  

 

Art. 12  

Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere a programului de studiu, respectiv a cursurilor 

opționale și facultative, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ. 

 

Art. 13  

Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ. 
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CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENȚILOR 

 
Art. 14     

(1) Studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri ai comunității universitare, 

având drepturi și obligații, în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare.  

(2) Toate drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi 

obligaţiilor studentului [art. 202, alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare], aprobat de Senatul universitar, în conformitate cu Ordinul MECTS nr. 3666/2012. 

 

Art. 15    

(1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi, în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare:  

a) dreptul la învățamânt de calitate; 

b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a 

creditelor obținute în acest fel; 

c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și ale 

cartelor universitare; 

d) dreptul la protecția datelor personale; 

e) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor 

didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit 

prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluările 

sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminarii, stagii 

de practică, programe de studiu și cadre didactice; 

f) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției la 

care studiază, în condițiile legislației în vigoare;  

(2) Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu 

obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu.  

 

Art. 16     

(1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul 

universităților, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Cartei 

universitare. 

(2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul Universității, în temeiul următoarelor drepturi:  

a) dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale Universității, conform Legii nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) dreptul de a fi reprezentați în Senatul universitar și în Consiliul facultății, într-o proporție de 

minimum 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Cartei 

universitare; 

c) dreptul de a fi reprezentați în structurile Universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv 

comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice; 

d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin 

reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare, 

potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

e) dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile 

votate în structurile de conducere ale instituției din care aceștia fac parte.  

 

Art. 17   

Studenții beneficiază de gratuitate pentru:  
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a) studii universitare de licență, masterat și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și 

conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor 

români, cetațenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 

European și ai Confederației Elvețiene – conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni – 

conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

b) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (inclusiv situația școlară/foaia 

matricolă, diploma de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, 

carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă); 

c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive 

organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor 

art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 18    

Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:  

a) cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru 

transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare; 

b) 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări 

culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 19  

Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de 

credite suplimentare, conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare [articolul 13, alin. (4) din Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților]. 

 

Art. 20    

Studenții beneficiază de următoarele drepturi:  

a) asistență medicală gratuită, potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare; 

b) cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii, în 

conformitate cu Regulamentul de cazare; 

c) subvenții pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d) acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activități 

interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei 

universitare; 

e) de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către 

organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care 

sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile 

publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii; 

f) de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale 

Universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile 

stabilite de lege și de regulamentele universitare;  

 

Art. 21    

(1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum și alte 

taxe percepute de Universitate, în conformitate cu Carta universitară.  
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(2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate 

de către Universitate.  

    

Art. 22    

(1) Studenții pot beneficia de burse, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor.     

(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți, în 

conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

   

Art. 23    

Studenții au următoarele obligații:  

a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin, potrivit planului de învățământ și programelor analitice 

ale disciplinelor; 

b) de a respecta Carta universitară, regulamentele și deciziile Universității; 

c) de a participa la ședintele structurilor de conducere din cadrul UMFVBT, în calitate de 

reprezentanți aleși ai studenților; 

d) de a respecta standardele de calitate impuse de către Universitate; 

e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor 

prezentate în lucrările elaborate; 

f) de a respecta prevederile Codului etic al Universității; 

g) de a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale; 

h) de a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul 

activităților conexe acestuia; 

i) de a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe 

interzise; 

j) de a nu folosi un limbaj și comportament neadecvate mediului universitar; 

k) de a utiliza, în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile 

primite; 

l) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar; 

m) de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale, puse la dispoziția lor de către 

UMFVBT; 

n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale, puse la dispoziția lor de către 

UMFVBT; 

o) de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența 

buna desfășurare a activităților de studiu individual și general; 

p) de a respecta și a se adresa adecvat, precum și de a avea un comportament corespunzător în 

întreaga comunitate academică față de: cadre didactice, personal didactic auxiliar, studenți 

q) de a avea o ținută decentă în mediul academic; 

r) de a-și îndeplini angajamentele financiare impuse de UMFVBT, în condițiile stabilite în contractul 

de studiu și regulamentele Universității.  
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CAP. IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CADRELOR DIDACTICE  

 
Art. 24   

Pe lângă drepturile şi obligaţiile ce decurg din legislaţia muncii în vigoare, personalul didactic din 

UMFVBT are drepturi şi îndatoriri, sub aspect profesional și administrativ care decurg din Carta 

universitară, Codul de etică şi deontologie profesională, Regulamentul intern ale Universității, 

contractul individual de muncă. 

 

Art. 25    

Cadrele didactice beneficiază de următoarele drepturi: 

(a) de a se dezvolta şi perfecţiona profesional;  

(b) de a utiliza baza materială și resursele UMFVBT în scopul realizării obligațiilor profesionale; 

(c) de a-şi alege liber temele de cercetare stiinţifică în domeniul de competenţă, în conformitate cu 

libertatea academică, cu respectarea normelor etice, deontologice şi legale;  

(d) de a publica, de a comunica şi de a discuta rezultatele cercetării, atât în cadrul UMFVBT cât şi în 

afara acesteia, cu respectarea clauzelor stipulate în acordurile/contractele de cercetare privind dreptul de 

proprietate intelectuală și a declarării afilierii la UMFVBT;  

(e) de a promova ierarhic, în acord cu prevederile legale şi standardele minimale naționale, respectiv 

standardele Universității, stabilite de Senat; 

(f) de a participa activ la procesul didactic, științific și decizional; 

(g) de a participa la conducerea structurilor organizatorice ale UMFVBT;  

(h) de a alege şi de a fi aleşi în funcţiile de conducere, fără niciun fel de discriminare, cu excepţia 

situaţiilor în care legea prevede criterii speciale de eligibilitate;  

(i) de a contesta orice decizie pe cale ierarhică, precum şi la instanţele judecătorești; 

(j) de a-și exprima liber opinia în spaţiul universitar în virtutea libertății academice în predare şi 

cercetare, în conformitate cu criteriile de calitate academică; 

(k) de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi 

internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii; 

(l) de a beneficia, în condiţiile legii, de sporuri salariale şi alte avantaje materiale pentru activităţi 

suplimentare prestate; 

(m) de a beneficia de asistenţă medicală şi farmaceutică calificată şi de înaltă performanţă, acordată 

gratuit şi colegial de specialiștii Universităţii; 

(n) de a li se garanta drepturile de proprietate intelectuală şi industrială în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi cu prevederile Codului de etică şi deontologie profesională. 

(o) de a publica studii, articole, în revistele Universităţii şi de a edita lucrări aferente procesului didactic  

la Editura Universităţii; 

(p) de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale; 

(q) rezervarea postului didactic, în condiţiile legii; 

(r) de a participa la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit; 

(s) concediu de odihnă, în condiţiile legii; 

(t) concedii fără plată, în condiţiile legii; 

(u) de a nu fi perturbate în timpul desfășurării activităţii didactice de nicio autoritate universitară sau 

publică, cu excepţia situaţiilor de urgenţă; nu se consideră perturbare procesul de evaluare didactică. 

 

Art. 26   

(1) Înregistrarea audio şi/sau video a activităţii didactice se realizează numai cu acordul scris al celui care 

o conduce şi fără încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. 

(2) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către studenţi sau de către alte 

persoane este permisă numai cu acordul scris al cadrului didactic respectiv. 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/


                                                    P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

         E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

   Anexă la H.S nr. 10/9161/29.06.2017 

 

.   11 

 

 

Art. 27  

Toţi membrii comunităţii universitare se bucură de libertatea de gândire, de conştiinţă, de exprimare, 

de asociere şi de deplasare şi au dreptul să-şi exercite atribuţiile fără nicio discriminare.  

 

Art. 28   

Cadrele didactice au următoarele obligații:  

(a) de a îndeplini integral şi la nivel optim îndatoririle profesionale rezultate din statele de funcţii şi din 

fișa postului;  

(b) de a respecta prevederile Cartei universitare şi ale regulamentelor proprii elaborate în baza acesteia; 

(c) de a îndeplini sarcinile profesionale primite pe cale ierarhică; 

(d) de a participa la ședințele/adunările generale ale departamentului/facultății/Universității, aceasta 

reprezentând sarcină de serviciu. 

(e) de a respecta, în orice împrejurare, etica și deontologia profesională; 

(f) de a menționa afilierea la UMFVBT în cazul realizărilor profesionale și științifice prezentate în ţară şi 

în străinătate; 

(g) de a susţine programele Universităţii; 

(h) de a participa la programele/proiectele de cercetare ale disciplinelor/departamentelor din care fac 

parte; 

(i) de a respecta confidenţialitatea privind activitatea, discuţiile sau deciziile diferitelor structuri de 

conducere sau comisii din care fac parte; 

(j) de a se evalua periodic, în conformitate cu metodologia internă şi în condiţiile legii; 

(k) de a efectua controlul medical periodic, în condiţiile legii. 
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CAP. V. ADMITEREA ÎN PROGRAME DE STUDII, 

ÎNMATRICULAREA ȘI ÎNSCRIEREA STUDENȚILOR. 

DOBÂNDIREA CALITĂȚII DE STUDENT. DOCUMENTELE 

STUDENȚILOR 

 

V.1 Admiterea 
 

Art. 29   

În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de 

studiu/specializare, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. 

 

Art. 30  

Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la specializările/programele 

de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
 

Art. 31   

Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin regulamentul 

propriu anual, care se face public conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare la sediul instituţiei 

de învăţământ superior şi prin publicare pe pagina web proprie.  
 

Art. 32  

(1) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un 

singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat. 

(2) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare finanţate 

de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare în 

cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare: 

a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează programul şi în acest 

mod; 

b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care persoana achită 

contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat, 

integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu 

finanţare integrală de la buget. 

 

V.2 Înscrierea  
 

Art. 33    

Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), 

studenţii declaraţi admişi, care au achitat taxa de şcolarizare în termenul prevăzut de Regulamentul de 

admitere, se prezintă personal la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, 

între orele 12.00-15.00, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de 

maximum 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar. Consiliul de Administraţie poate 

decide, în situaţii excepţionale, prelungirea acestui termen. 

 

Art. 34    

Candidaţii admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din oficiu, că 

au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi înmatriculaţi. 
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Art. 35    

Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență în original, în termenul prevăzut pentru înscrierea 

studenţilor în anul I, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat și/sau la exmatriculare. 
 

Art. 36   

Înscrierea la studii a studenţilor străini (cetătenii UE și cetățeni din state terțe), admişi la 

specializările/programele de studii cu predare în limba engleză sau franceză, precum şi a studenţilor 

străini, bursieri ai statului roman, se face în termen de maximum 30 zile calendaristice de la începerea 

anului universitar. Consiliul de Administraţie poate decide, în situaţii excepţionale, prelungirea acestui 

termen.  

(1) Documentele depuse de studenţii străini, admişi la specializările cu predare în limba engleză sau 

franceză, precum şi de studenţii străini, bursieri ai statului roman, vor fi analizate de Departamentul de 

Relaţii Internaţionale al Universităţii, care va da un aviz de principiu pentru înscrierea provizorie şi va 

emite Decizia (Ordinul) de primire la studii, aprobată de rectorul Universităţii.  

(2) Studenţii cetăţeni străini vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit 

pentru înscrierea studenţilor, Decizia (Ordinul) de primire la studii, însoţită de copii ale următoarelor 

documente: 

 Scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/Atestatul de 

echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia)/Ordinul nominal emis de 

MEN (pentru studenţii bursieri ai statului român); 

 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (pentru cei care studiază în limba română), 

respectiv adeverinţa de promovare a testului de limbă străină (pentru cei care studiază în limba engleză 

sau franceză); 

 acte oficiale doveditoare în copie legalizată conformă cu originalul din care să rezulte exceptarea de 

la susținerea testului de limbă, unde este cazul; 

 dovada achitării taxei de studii (integral), vizată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii. 

(3) Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare 

şi înmatricularea definitivă a studenţilor străini, cel mai târziu la data de 2 decembrie a anului universitar 

în curs, ulterior transmiterii de către Departamentul de Relaţii Internaţionale a dosarelor complete ale 

studenţilor cetăţeni străini, la secretariatele facultăţilor.   

(4) Studenții străini (cetătenii UE și cetățeni din state terțe), admiși la studii universitare de licență au 

obligația de a depune diploma de bacalaureat, în original, la secretariatul Relații Internaționale, până cel 

târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar.  

(5) Absolvenţii de liceu care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat până la data înscrierii, 

trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia să depună actele de studii în original 

(plus copii şi traduceri legalizate) până la o dată limită (data se stabileşte în funcţie de ţara în care a fost 

emis actul de studii), care nu poate depăşi data de începere a anului universitar următor. 

(6) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai sus duce la 

exmatriculare.  
 

Art. 37  

(1) Înscrierea studenţilor în anul II şi în următorii ani de studiu se efectuează prin completarea şi 

semnarea Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, conform programării stabilite 

de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul fiecărui 

an universitar. 

(2) La începutul fiecărui an universitar, înscrierea se face pe baza rezultatelor profesionale din anul 

universitar precedent, cu obligativitatea obţinerii numărului minim de credite necesar pentru promovarea 

unui an universitar. 
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Art. 38    

Secretariatele facultăţilor vor asigura multiplicarea şi distribuirea către studenţi a formularelor 

contractului de studii universitare/actului adiţional la contractul de studii.  

 

Art. 39    

În vederea înscrierii în anul universitar II şi anii următori, studenţii prezintă, personal/prin 

reprezentanţi ai studenţilor, la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între 

orele 12.00-15.00, următoarele documente: 

 actul adiţional la contractul de studii universitare de licenţă, în două exemplare; 

 adeverinţa medicală, vizată de medicul din cadrul Dispensarului Universităţii. Pentru studenţii 

români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de Dispensarul 

Universităţii; 

 contractul de practică şi caracterizarea/evaluarea activităţii practice a studentului. Aceste formulare, 

eliberate studenţilor de secretariatele facultăţilor înainte de începerea stagiului de practică, sunt 

completate de studenţi, respectiv de reprezentanţii unităţii sanitare la care s-a desfăşurat activitatea 

practică; 

 carnetul de student; 

 legitimaţia de transport.  

 

Art. 40    

(1) Studenţii care nu se înscriu în anul universitar până la termenul stabilit sunt consideraţi, din oficiu, că 

au renunţat la calitatea de student prin neprezentare şi sunt exmatriculaţi pentru neînscriere. 

(2) Decizia de exmatriculare va fi comunicată studentului exmatriculat, Departamentului de Relaţii 

Internaționale (dacă este cazul), Serviciului Financiar-Contabil al Universităţii și Departamentului 

Dezvoltare Academic- Compartiment IT - Statistică, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de 

la data limită stabilită pentru înscrierea studenţilor în fiecare an universitar.  

 

Art. 41    

Studenţii declaraţi în an complementar vor fi înscrişi în anul de studiu pe care îl repetă, în termenul şi 

conform procedurii stabilite mai sus.  

 

V.3 Înmatricularea 

 
Art. 42   

Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 

rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara, în urma achitării taxei de 

şcolarizare şi semnării contractului de studii universitare.  

 

Art. 43    

(1) Studenţii care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral, pentru un program de studii 

universitare de licenţă, finalizat prin examen de licenţă/nefinalizat, pot fi înscrişi şi înmatriculaţi în anul I, 

în urma promovării concursului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din 

Timişoara, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate. 

(2) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de 

studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF 

„Victor Babeș” din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii. 

(3) Categoria de studenți menționată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, 

numai după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în prealabil, 
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în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală 

a studenţilor, stabilită de conducerea universității.  

 

Art. 44   

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol sub un număr unic, valabil 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la 

care au fost admişi. 

 

Art. 45   

Numerele matricole se atribuie în continuarea ultimului număr matricol dat în anul anterior, pe 

facultăţi şi pe specializări/programe de studii, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului 

privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a 

structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate 

sau autorizate să funcţioneze provizoriu. 

 

Art. 46    

Pentru studenţii declaraţi admişi la programele de studii nou înfiinţate, autorizate să funcţioneze 

conform legislaţiei în vigoare, atribuirea numerelor matricole se face începând cu numărul 1. 

 

Art. 47   

Studenţii care urmează, concomitent sau consecutiv, două programe de studiu în cadrul Universităţii 

primesc numere matricole diferite, proprii fiecărui program de studiu. 

 

Art. 48    

Reînmatricularea se face în termenul stabilit pentru înscrierea studenţilor şi este condiţionată de 

semnarea contractului de studii şi de plata taxei de şcolarizare.  

 

Art. 49   

Înmatricularea studenţilor străini va fi efectuată cel mai târziu la data de 2 decembrie a anului 

universitar în curs, pe baza dosarelor complete ale studenţilor cetăţeni străini, transmise de 

Departamentul de Relaţii Internaţionale la secretariatele facultăţilor.  

 

Art. 50  

(1) La înscrierea în registrul matricol, dosarul personal al studentului cuprinde:  

 fişa de înscriere la concursul de admitere; 

 diploma de bacalaureat în original (pentru studenţii admiși pe locurile finațate de la bugetul de stat); 

 diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul însoţită de adeverinţă de la 

facultatea unde se află originalul diplomei (pentru cei care urmează în paralel două facultăţi);  

 diploma de licenţă în original – pentru absolvenţii care urmează a doua facultate;  

 certificatul de naştere, în copie, certificată  conform cu originalul;  

 certificatul sau adeverinţa de sănătate;  

 contractul de studii universitare;  

 dovada achitării taxei de studii, stabilită de către Senatul Universităţii, pentru studenţii care studiază 

cu taxă;  

 foaia matricolă cu notele din anii anteriori (dacă este cazul); 

 alte documente solicitate la concursul de admitere, 

 (2) În cazul mobilităților definitive interne și/sau intrenaționale, dosarul personal al studentului include şi 

următoarele:  

 acordul universităţii de la care se transferă studentul; 
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 situaţia şcolară în momentul transferului;  

 programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate); 

 planul de învăţământ (durata disciplinelor studiate, număr ore curs/lucrări practice, stagii);  

 adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia unde a studiat, precum 

şi echivalenţa acestuia în sistemul ECTS; 

 adeverinţa privind promovarea concursului de admitere, eliberată de facultatea de la care provine 

studentul; 

 dovada plăţii taxelor aferente transferului; 

 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/atestatul de 

echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia)/Ordinul nominal emis de 

MEN (pentru studenţii bursieri ai statului român); 

 certificatul de competenţă lingvistică, nu mai vechi de 5 ani, pentru studenţii străini; 

 actele de studii ale studenţilor străini transferaţi vor fi traduse în limba română şi legalizate; 

 Decizia comisiei de echivalare, unde este cazul.  

(3) Dosarul personal al studenţilor străini cuprinde:  

 fişa de înscriere în anul I de studii;   

 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/atestatul de 

echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia)/Ordinul nominal emis de 

MEN (pentru studenţii bursieri ai statului român); 

 cerificatul de naștere – copie și traducere legalizată;  

 actul de studii – original şi copie, tradus şi legalizat (diploma de bacalaureat sau echivalentul 

acesteia);  

 foaia matricolă – original şi copie, tradusă şi legalizată, aferentă studiilor efectuate şi programa 

analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea de studii parţiale;  

 copie după paşaport;  

 copie după cartea de identitate sau cardul de domiciliu (unde este cazul);  

 certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională);  

 certificate de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului 

pregătitor;  

 adeverinţă de promovare a testului de limbă străină, pentru cei care studiază în limba engleză sau 

franceză;  

 contractul de studii universitare;  

 proba scrisă de la concursul de admitere; 

 alte documente solicitate la concursul de admitere/concursul de selecţie a dosarelor. 

 

Art. 51    

În perioada şcolarizării, dosarul personal al studentului va fi completat cu:  

 actul adiţional al contractului de studii, completat şi semnat la începutul fiecărui an universitar;  

 copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele (dacă este cazul);  

 chitanţele de achitare a taxelor şcolare în anul înmatriculării/reînmatriculării (pentru studenţii cu 

taxă);  

 alte documente generate din oficiu sau la solicitarea studentului.  

 

V.4 Dobândirea calității de student. 
 

Art. 52   

Calitatea de student se dobândește prin admiterea la un program de studii universitare de licență, 

potrivit art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
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Art. 53    

Calitatea de student al Universităţii o are persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: este admisă 

la studii, este înmatriculată definitiv la studii, în conformitate cu prevederile legale şi semnează un 

Contract individual de studii cu Universitatea; în cazul studenţilor admişi pe locuri cu taxă este 

obligatorie şi achitarea taxei de şcolarizare. 
 

Art. 54    

Calitatea de student se obţine în următoarele condiţii: 

a. în urma concursului de admitere, în conformitate cu regulamentul de admitere în Universitate; 

b. prin transfer de la o altă instituţie de învăţământ superior; 

c. prin reînmatriculare, în condiţiile prezentului regulament. (studenții care obțin aprobarea de 

reînmatriculare vor păstra numărul matricol inițial); 

d. prin dispoziţii ale Ministerului Educatiei Naționale. 
 

Art. 55    

(1) Încetarea calităţii de student are loc în următoarele situaţii: 

a) de drept, la absolvirea ciclului de studii; 

b) la cererea studentului, prin retragere de la studii; 

c) prin exmatriculare; 

(2)  La încetarea calității de student, acesta este obligat să depună la secretariatul facultăţii carnetul de 

student, legitimaţia de călătorie (dacă este cazul), fişa de lichidare. 

(3) Studenţii care au pierdut calitatea de student îşi vor putea ridica actele de la dosar, după achitarea 

datoriilor către Universitate.  
 

V.5 Contractarea studiilor 
 

Art. 56    
Înscrierea la studii se face pe baza completării şi semnării unui Contract de studii sau, după caz, a 

unui act adiţional la contractul de studii, completat şi semnat anual de studenţi, în 30 de zile 

calendaristice de la începutul anului universitar, termen stabilit pentru înscrierea studenţilor, conform 

programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi. 
 

Art. 57    

(1) Contractul de studii cuprinde drepturile şi obligaţiile studentului şi ale Universităţii în cadrul 

procesului educativ. 

(2) Contractul de studii reglementează obligaţiile financiare ale studentului, aprobate de Senatul 

universitar şi stipulate în Regulamentul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, precum şi în alte regulamente şi 

metodologii proprii. 

(3) Modelul contractului de studii, respectiv al actului adiţional la contractul de studii, se aprobă anual de 

Senatul universitar, anterior începerii anului universitar. 
 

Art. 58   

(1) Studenţii înscrişi care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a taxei de şcolarizare în termenul prevăzut 

de regulamentul taxelor, aprobat de Senatul universitar, vor fi exmatriculaţi, pe baza situaţiilor transmise 

de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii. 

(2) Până la emiterea deciziei de exmatriculare sau până la regularizarea situaţiei finaciare, studentului 

care nu şi-a achitat la zi taxele şcolare i se suspendă calitatea de student și dreptul de a susţine examene. 

 

Art. 59   

(1) În cazul rezilierii/încetării contractului de studii, studentul are obligaţia de a parcurge procedura de 

lichidare a obligaţiilor faţă de Universitate. 
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(2) Documentele din dosarul personal al studentului se eliberează doar la prezentarea fişei de lichidare, 

cu toate rubricile completate. 

 

V.6 Documentele studenților 
 

Art. 60  

(1) Carnetul de student este eliberat fiecărui student, ulterior înmatriculării, de către secretariatul 

facultăţii. 

(2) Carnetul de student atestă calitatea de student a titularului şi este vizat la începutul fiecărui an 

universitar. 

(3) Carnetul de student stă la baza legitimării studentului pentru toate serviciile şi activităţile din 

Universitate. 

(4) Cadrul didactic examinator înscrie în carnetul de student şi semnează toate notele obţinute la examene 

sau la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele nepromovate. 

(5) În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de student, la cererea studentului, însoţită de dovada 

publicării anunţului într-un ziar local, secretariatul facultăţii eliberează alt carnet de student, contra cost. 

 

Art. 61   

Legitimaţia de transport este eliberată de către secretariatele facultăţilor, în condiţiile legii. 

 

Art. 62    

Legitimaţia de bibliotecă este eliberată, contra cost, de personalul bibliotecii Universităţii. 

 

Art. 63   

În caz de mobilitate definitivă (transfer) sau exmatriculare, studenţii sunt obligaţi să depună la 

secretariat carnetul de student şi legitimaţia de transport, respectiv, la bibliotecă, legitimaţia de bibliotecă. 

 

Art. 64    

Secretariatul Departamentului de Relaţii Internaţionale eliberează studenţilor cetăţeni străini, în 

termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, documentele necesare pentru 

reglementarea şederii în România, pe baza următoarelor documente anexate la cerere: 

 copia contractului de studii universitare/actului adiţional la contractul de studii sau adeverinţă 

eliberată de secretariatul facultăţii privind înscrierea în anul universitar; 

 dovada achitării integrale a taxei de şcolarizare, vizată, în prealabil, de Serviciului Financiar-

Contabil al Universităţii. Termenul pentru aplicarea vizei de către Serviciul Financiar-Contabil al 

Universităţii este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data solicitării vizării dovezii plăţii, la sediul 

Departamentului de Relaţii Internaţionale – birou Contabilitate. 

 

Art. 65   

În conţinutul documentelor studentului nu sunt admise corecturi, ştersături şi introduceri de date 

nereale. Aceste fapte pot constitui falsuri în acte publice şi se sancţionează conform legii. 
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CAP. VI. CREDITE DE STUDII. FRECVENȚA LA ACTIVITĂȚILE 

PROFESIONALE PROGRAMATE. EVALUAREA PE PARCURS A 

STUDENŢILOR. PROMOVAREA ANILOR DE STUDII 
 

VI.1 Creditele de studii (ECTS) 

 
Art. 66   

În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, sistemul ECTS este folosit 

pentru: 

 evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor – funcţia de evaluare a acumulării cunoştinţelor; 

 calcularea performanţelor individuale ale studenţilor şi clasificarea acestora. 

 

Art. 67   

La nivelul UMFVBT, aplicarea sistemului creditelor transferabile intră în atribuţiile prorectorului cu 

responsabilităţi didactice. 

 

Art. 68   

Aplicarea efectivă a măsurilor care decurg din reglementările bazate pe ECTS reprezintă atribuţia 

structurilor academice direct responsabile de coordonarea şi derularea procesului didactic la nivelul 

respectiv (licenţă, masterat, doctorat). 

 

Art. 69   

(1) Modalitatea de aplicare a ECTS pentru evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor se 

completează prin metodologii proprii ale fiecărui ciclu de studii universitare. 

(2) La toate programele univesitare de studii, activitatea de învăţare este cuantificată în credite (ECTS), 

calculate în conformitate cu sistemul european de credite de studii transferabile (ECTS – European Credit 

Transfer System) intra şi interuniversitare (interne, externe) şi a reglementărilor stabilite de Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, secţiunea 9. 

(3) Conform acestui sistem, se asigură mobilitatea studenţilor şi flexibilitatea pregătirii profesionale a 

acestora.  

(4) Creditele sunt definite ca valori numerice, alocate tuturor formelor de activitate didactică: cursuri, 

lucrări practice, stagii, seminarii etc., prin care se apreciază cantitatea medie de muncă efectuată de către 

student pentru însuşirea unei discipline.  

(5) Universitatea practică un sistem de echivalare şi recunoaştere a acelor credite obţinute în propriile 

facultăţi sau în alte universităţi acreditate din ţară sau străinătate, care prezintă compatibilitate în ceea ce 

priveşte planurile de învăţământ şi programele analitice.  

(6) Sistemul de alocare a creditelor se stabileşte la nivelul conducerii Universităţii, în urma propunerii 

făcute de conducerea Facultăţii, în concordanţă cu activitatea didactică specifică.  

(7) Unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă individuală: 

a) cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar are ca echivalent 60 de credite. Unui 

semestru îi corespund, de regulă, 30 de credite; 

b) creditele nu evaluează competenţele studenţilor şi nu trebuie confundate cu nota; 

c) creditele nu măsoară timpul de lucru al cadrului didactic, ci doar pe cel al studentului; 

d) creditele aferente unei materii se calculează relativ la cantitatea totală de muncă necesară pentru 

finalizarea unui an universitar; 

e) alocarea de credite – fiecărei componente a programului de formare i se alocă un anumit număr de 

credite din numărul total de credite prevăzut pentru programul de formare; 
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f) fiecare disciplină are alocat un anumit număr de credite, în relaţie cu volumul de muncă necesar 

studentului pentru a atinge obiectivele educaţionale ale unei materii; 

g) prin promovarea unei discipline se înţelege obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului 

admis. 

(8) În UMF „Victor Babeş” din Timişoara sunt utilizate doar unităţi  de credit, fără fracţiuni. 

(9) O disciplină  nu poate avea alocată mai puţin de o unitate de credit. 

(10) Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în etape. 

(11) Materia obligatorie „Educaţie fizică” nu se creditează. 

(12) Creditele nu reprezintă o măsură a importanţei disciplinelor, aceasta fiind reglementată prin 

clasificarea disciplinelor în: obligatorii, opţionale şi facultative. 

 

Art. 70  

(1) Materiile obligatorii şi opţionale din planul de învăţământ al unui an universitar sunt creditate în  

limita celor 60 de credite aferente. 

(2) Disciplinele obligatorii şi cele opţionale alese sunt creditate, suma creditelor ECTS fiind de 60 pe  

anul de studiu, distribuite, de regulă, în mod egal pe cele două semestre (30 credite ECTS pe semestru).  

(3) Odată aleasă, disciplina opţională devine obligatorie. 

(4) Disciplinele opţionale urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază de credite 

suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în 

considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(5) Disciplinele facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiază de credite 

suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în 

considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(6) Studentul primeşte pachetul de credite corespunzător alocat, în condiţiile promovării la disciplina 

studiată.  

 

Art. 71  

Pe durata unui ciclu de studii, creditele obţinute de un student rămân valabile, cu execepția cazului în 

care studentul renunță la nota obținută, pe propria răspundere, în vederea modificării notei în sesiunea de 

reexaminări. 

 

Art. 72  

(1) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se 

modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.  

(2) Această prevedere se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care, în urma modificării planului de 

învăţământ, o disciplină de un semestru este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de 

două semestre este comasată într-o disciplină de semestru.) 

(3) Examenul de licenţă nu este creditat separat.  

(4) Acordarea de credite se face în momentul promovării disciplinei. Prin acordarea creditelor se certifică 

faptul că, pentru rezultatul obţinut la evaluare, a fost desfăşurat volumul de muncă definit prin numărul 

unităţilor de credit. 

(5) Credit obţinut (acordat) – unitate  de credit validată prin susţinerea şi promovarea examinării la o 

disciplină dată. 

(6) Credit restant (neacordat)  – unitate de credit corespunzătoare unei materii a cărei studiere nu a fost 

validată prin promovarea examenului aferent. 

(7) Credit în avans  – unitate de credit obţinută în anumite condiţii prevăzute de regulamentele 

Universităţii, prin studierea unor materii aferente anului superior celui în care este înmatriculat studentul; 

Creditul în avans poate fi contractat doar când studentul este înscris în an complementar 
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(8) Credit transferat  – unitate de credit obţinută într-o altă instituţie decât instituţia de origine sau în alt 

ciclu de studii şi care este recunoscută de către instituţia de origine în baza unor acorduri interuniversitare 

sau a unui regulament de echivalare a studiilor.  

(9) Acumulare de credite – însumarea tuturor creditelor promovate de către student la un moment dat. 

Absolvirea programului de studii este condiţionată de acumularea tuturor creditelor aferente programului. 

(10) Mobilitate – dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile 

legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate.  

(11) Acord bilateral – document cadru încheiat între două instituţii pentru derularea unui program de 

mobilitate a studenţilor utilizând ECTS. 

(12) Contract de mobilitate – contract educaţional încheiat între student, universitatea de origine şi 

universitatea gazdă, care conţine obligaţiile părţilor şi lista disciplinelor pe care studentul se angajează să 

le urmeze la universitatea gazdă. 

(13) Proces verbal de echivalare – document care atestă echivalarea studiilor și recunoașterea creditelor  

obținute de un student în urma studiilor efectuate într-o altă instituție și/sau în urma unei mobilități. 

(14) Situaţie şcolară (transcript of records) – document care atestă disciplinele studiate, calificativele şi 

creditele obţinute de student într-o perioadă de studii determinată. 

 

VI.2 Frecvenţa la activităţile de învăţământ programate 
 

Art. 73   

În cadrul UMFVBT, forma de organizare a programelor de studii universitare de licență este cu 

frecvenţă, în conformitate cu prevederile art. 139, lit. a) din LEN nr. 1/2011.   

 

Art. 74   

Indiferent de sursele de finanţare a studiilor, studentul înscris la programe de studii cu frecvenţă are 

obligaţia de a participa la toate tipurile de activităţi descrise în fişele disciplinelor prevăzute în planurile 

de învăţământ ale acestora. Prezenţa la curs, la lucrările practice, la seminarii, proiecte şi stagii de 

practică reprezintă criterii în vederea participării la examenul final de evaluare a cunoştinţelor dobândite 

pe parcursul unui semestru.   

 

Art. 75   

Evidența absențelor se păstrează la coordonatorul/șeful de disciplină.  

 

VI.3 Evaluarea pe parcurs a studenţilor. 
 

VI.3.1 Prevederi generale  

 
Art. 76   

(1) Încheierea activităţii la disciplinele de învăţământ se realizează prin examen sau colocviu, după cum 

este prevăzut în planul de învăţământ.  

(2) Colocviul reprezintă forma de verificare a cunoștintelor dobândite de studenți și se susține în 

săptămâna premergătoare sesiunii, fără perturbarea activității didactice sau în sesiunea ordinară. 

 

Art. 77    

Pentru toate materiile/disciplinele de studiu  vor exista un barem și o bibliografie unice, indiferent de 

numărul de cadre de predare. Materialul bibliografic va fi editat de către disciplină și pus la dispoziția 

studenților prin postarea lui atât pe site-ul www.umft.ro, cât și pe platforma moodle.umft.ro. Tematica de 
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curs trebuie să fie în concordanţă cu necesităţile şi rigorile actuale ale învăţământului medico-

farmaceutic. 

 

Art. 78   

Conţinutul manualului de curs/lucrări practice/stagii trebuie să fie cunoscut şi acceptat de către toate 

cadrele didactice de predare din disciplina respectivă, responsabil/i fiind șeful/șefii de disciplină. 

 

Art. 79    

Stabilirea tematicii de examen se va face în funcţie de tematica de curs/lucrări practice/stagii şi va fi 

unică pentru aceeaşi disciplină/materie, responsabili fiind șeful de disciplină şi directorul de departament. 

 

Art. 80   

Coordonatorul de disciplină va afişa la avizier criteriile de apreciere şi notare pentru examenul practic 

şi teoretic, specificând ponderea pe care o are fiecare criteriu în nota finală, respectiv: examen practic, 

nota testului grilă, notele obţinute în timpul semestrului la seminarii (dacă este cazul), participarea activă 

la cursuri, stagii/lucrări practice. 

 

Art. 81  

Se interzic examenele parţiale la disciplinele cu examen de semestru. 

 

Art. 82   

(1) Examenul la o disciplină de specialitate este format din 2 componente obligatorii: proba scrisă și 

proba practică. Studentul se poate prezenta la ambele probe, indiferent dacă a promovat sau nu una dintre 

acestea.  

(2) Examenul practic este obligatoriu şi se va desfăşura în conformitate cu specificul disciplinei. 

Examenul practic se va susţine în timpul ultimei săptămâni din semestru sau în sesiunea ordinară. 

(3) Se pot susține maximum 2 examene practice într-o zi. 

(4) Programarea examenului se face de comun acord între studenți, titularul de curs și asistentul de grupă. 

Examenul practic va fi susținut și notat în prezența titularului de curs și asistentului de grupă. 

(5) Modalitatea de desfășurare a examenului practic va fi unitară pe disciplină, fiind stabilită de comun 

acord de către șefii de disciplină. 

(6) Programarea examenelor în anii terminali se va face cu respectarea structurii anului universitar. 

(7) Promovarea oricărei probe implică recunoașterea notei până la obținerea notei finale a examenului. 

(8) Prin excepție de la prevederile alin. 6, în cazul în care studenul solicită reexaminare pentru 

modificarea notei, examinarea se va face integral, la ambele probe (proba scrisa + proba practică). 

 

Art. 83  

(1) Examenele teoretice scrise se desfăşoară conform Metodologiilor de examinare și notare a studenților, 

pentru toate programele de studiu şi toate disciplinele. 

(2) Întrebările vor fi redactate din bibliografia unică a cursului. 

 

Art. 84  

Examenul teoretic se va organiza pe serii, cu participarea întregii comisii de examinare a disciplinei. 

 

Art. 85   

Comisia de examen teoretic este formată din minimum trei persoane, incluzând titularul de la seria 

respectivă, alte două cadre de predare şi/sau doi asistenţi (de la aceeaşi disciplină sau din acelaşi 

departament). 
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Art. 86  

Fiecare disciplină propune una sau mai multe comisii de examen, care vor fi comunicate decanatului, 

în scris, cu două săptămâni înainte de începerea sesiunii. 

 

Art. 87  

Testele grilă completate de studenţi la fiecare disciplină vor fi arhivate timp de 5 ani, la sediul central 

al UMFVBT. 

 

Art. 88  

Ponderea orientativă de notare: participarea activă la curs şi notele obţinute pe parcurs – maximum 

10%, examenul practic – 40%, nota la examenul teoretic – 50%. Studentul trebuie să obţină minimum 

nota 5 atât la examenul practic, cât şi la cel teoretic, pentru a promova examenul. 

Calificativul final se obţine prin rotunjirea notei finale (obţinută sub formă fracţionară) în favoarea 

studentului. 

 

Art. 89    

Corectura se va efectua în comisie, testele fiind semnate de către toţi membrii comisiei.  

 

Art. 90   

Un exemplar de test grilă cu răspunsurile corecte va fi înaintat decanatului şi departamentului de 

asigurare a calităţii, după susţinerea examenului, în plic sigilat.  

 

Art. 91   

(1) Șeful de disciplină va asigura o tematică formată din 1000 de întrebări din toate capitolele materiei 

(10 seturi a câte 100 de întrebări) la disciplinele cu examen de an.  

(2) La programele de studii cu o (1) serie de predare se vor elabora cel puțin 250 de intrebari (cel putin 5 

seturi a câte 50 întrebări. 

(3) La programele de studii cu peste 2 serii de predare, pentru disciplinele cu examen de semestru se vor 

elabora cel puţin 300 de întrebări (cel puţin 6 seturi a câte 50 de întrebări). Ultima variantă se aplică şi la 

disciplinele care se finalizează cu colocviu. Excepţie fac doar disciplinele de limbi moderne, educaţie 

fizică. 

 

Art. 92   

Unele întrebări pot fi repetate în variantele testului grilă, conform Metodologiilor de examinare și 

notare a studenților din cadrul UMFVBT. 

 

Art. 93   

În ziua examenului, studenţii vor extrage un set de întrebări pentru testul grilă. 

 

Art. 94   

Durata probei teoretice este de 120 de minute pentru examenele de an şi 60 de minute pentru 

examenele de semestru. 

 

Art. 95    

Întrebările de tip complement simplu vor fi marcate cu asterisc. 

 

Art. 96    

Aprecierea cunoştinţelor studenţilor se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5. 

Evaluarea constă în examinarea cunoştinţelor teoretice şi, după caz, a celor practice.  
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Art. 97   

Litografia UMF asigură multiplicarea testelor pentru disciplinele care nu au această posibilitate. 

 

Art. 98    

Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de Universitate şi facultăţi vor verifica, prin 

sondaj, respectarea prevederilor privind examinarea studenților. 

 

Art. 99    

La controalele efectuate de Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale 

(DEACE) pot participa: directorul de departament, coordonatorul de disciplină, decani, prodecani şi 

reprezentanţi ai studenţilor. 

 

Art. 100  

Coordonatorul de disciplină şi directorul de departament sunt direct responsabili pentru aplicarea 

prevederilor examinării studenților. 

 

Art. 101    

(1) Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examen, parte integrantă a structurii anului 

universitar, aprobată de către Senatul Universităţii. 

(2) Structura anului de învăţământ prevede următoarele sesiuni de examene: două ordinare (cele din iarnă 

şi vară), două sesiuni de restanţe (iarnă și vară) şi o sesiune de reexaminări/ modificări de note (vară). 

 

VI.3.2 Participarea la examen 
 

Art. 102   

Dreptul de a se prezenta la examen îl au doar studenţii care şi-au îndeplinit integral obligaţiile 

profesionale din timpul anului, condiţiile de frecvenţă la activităţile didactice, precum şi obligaţiile 

financiare față de Universitate.  

 

Art. 103  

(1) Prezentarea la examen este condiţionată de participarea studenţilor la minimum 70% dintre cursuri şi 

minimum 85% dintre stagii/lucrări practice.  

(2) Absențele la curs nu se recuperează decât în cadrul aceleiași săptămâni, cu altă serie, dacă este 

posibil. 

(3) Absențele acumulate de studenți la stagii/lucrări practice în cuantum mai mai mare  decât cel 

permis, se pot recupera, în regim cu plata, în limita a 15% din numărul total al absențelor, în perioadele 

stabilite de fiecare disciplină, în funcție de specificul acesteia, de preferat în afara perioadelor de 

sesiune. 
(4) Studenții care acumulează absențe la cursuri/stagii/lucrări practice ce nu mai pot fi recuperate, în 

cuantum de peste 30 %, nu se pot prezenta la examen în anul universitar curent și sunt obligați să refacă 

studiul disciplinei respective. 

 

Art. 104   

(1) Studentul are dreptul de a se prezenta o singură dată, în sesiunea ordinară, la examenul de la o 

anumită disciplină. Prezentarea studentului la examen va fi admisă de cel mult 3 ori pe parcursul unui an 

universitar, în următoarele sesiuni:  

1. Sesiunea ordinară (iarna/vară) – aferentă semestrului în care a fost predată disciplina;  

2. Sesiunea de restanţe (iarnă/vară) – aferentă semestrului în care a fost predată disciplina;  

3. Sesiunea de reexaminări/modificări de notă (vară) pentru examenele nepromovate (proba scrisă, 

proba practică sau ambele probe) 
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(2) Studentul se poate prezenta la cel mult 2 reexaminări/an universitar.  

(3) Primele două prezentări la examen sunt gratuite, dacă ele au loc în sesiunea ordinară, respectiv în 

sesiunea de restanțe. 

(4) Pentru susținerea examenelor din sesiunea de reexaminări, studentul va plăti o taxă stabilită de 

Senatul Universităţii, cu excepția reexaminărilor pentru mărirea notei.  

(5) Reexaminarea reprezintă susţinerea pentru a treia oară a maximum două examene nepromovate. 

(6) Prezenţa la examenele din sesiunea de reexaminări se face la solicitarea studentului, pe baza unei 

cereri depuse la secretariatul facultății, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea sesiunii, cu excepția 

situațiilor în care programarea examenelor nu permite respectarea termenului. 

(7) Reexaminările pentru modificarea notei se fac cu aprobarea decanului facultăţii pentru cel mult două 

examene din sesiunea de restanțe. Reexaminările pentru modificarea notei se vor susţine în sesiunea 

prevăzută în structura anului universitar. Pentru a putea beneficia de reexaminare pentru modificarea  

notei studentul(a) trebuie să fie integralist(ă) la data solicitării. 

 

VI.3.3 Programarea și desfăşurarea examenului 
 

Art. 105  

Examenele se desfăşoară numai conform unei planificări prealabile. 

 

Art. 106  

Forma de desfăşurare a examenului se aduce la cunoştinţa studenţilor în timpul primului curs. 

Programarea examenelor (în sesiunea ordinară) se face de comun acord între studenţi şi cadrele didactice 

titulare de curs.  

 

Art. 107  

Examenele se programează între orele 08.00–20.00. Nu se admite depăşirea orei 20.00 pentru 

examinare, indiferent de modul de desfăşurare a acesteia. 

 

Art. 108  

Data, ora şi locul desfăşurării examenelor se comunică, în scris, la decanatul facultăţii, de către 

directorii de departament şi se afişează la avizierul disciplinei cu cel puţin o săptămână înaintea începerii 

sesiunii de examene.  

 

Art. 109  

Programerea examenelor pentru sesiunea de reexaminări este stabilită de către coordonatorii de 

disciplină/titularii de curs şi afişată la avizierul disciplinei/secretariatului, cu cel puțin o săptămână 

înainte de începerea sesiunii de reexaminări.  

 

Art. 110  

Fiecare disciplină trebuie să ofere cel puţin două opţiuni pe sesiune pentru alegerea datei de examen.  

 

Art. 111  

În aceeaşi zi nu pot fi susţinute examene la discipline diferite. Sunt exceptate de la această prevedere, 

examenele din sesiunile de restanțe și reexaminări. 

 

Art. 112  

În sesiunile ordinare, între două examinări succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin 

două zile. 

 

Art. 113   
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În cazuri excepţionale, studentul care din motive obiective nu se poate prezenta la examen conform 

programării cu seria sa, poate solicita, în scris, decanatului facultății, reprogramarea examinării cu altă 

serie, în aceeaşi sesiune de examen. Motivele trebuie dovedite cu acte justificative. Neprezentarea la 

examen a studentului conform programării, fără a exista justificare şi aprobarea titularului de curs duce la 

pierderea unei posibilităţi de a se prezenta la examen. 

 

Art. 114  

Studenţii pot programa examenul în oricare din zilele sesiunii, inclusiv sâmbata și duminica, de 

comun acord cu cadrul didactic de predare. 

 

Art. 115  

Examenele parţiale se organizează numai la disciplinele care au cursul desfăşurat pe tot parcursul 

anului, fără să perturbe restul procesului de învăţământ. 

 

Art. 116  

Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen la ora şi locul stabilite și anunţate, conform 

programării (eventual cu 10-15 minute înainte). 

 

Art. 117  

Studenţii sunt admişi la examen pe baza carnetului de student și/sau a catalogului emis de decanat, 

prin care se atestă oficial calitatea de student. 

 

Art. 118  

În sesiunea ordinară, studentul se va prezenta la examen cu carnetul de student (cu adeverinţă 

temporară de la decanat) şi carte de identitate (sau paşaport). 

 

Art. 119  

Cadrele didactice care participă la examinare au obligația să legitimeze studenţii cu un act de 

identitate şi să verifice dacă identitatea din carnetul de student corespunde cu cea din actul de identitate 

prezentat şi cu catalogul emis de către decanat. 

 

Art. 120  

Studenţii sunt repartizaţi în sala de examen conform deciziei cadrelor didactice care supraveghează 

examinarea. 

 

Art. 121  

Pe parcursul examenului, studenţii vor avea închise toate mijloacele de comunicare. 

 

Art. 122  

La discipline specifice, se poate utiliza computerul, cu aprobarea cadrului didactic examinator, atunci 

când această probă face parte din examen. 

 

Art. 123  

Substituirea de persoană la examen este interzisă şi se sancționează cu exmatricularea atât a 

studentului care a fost substituit, cât şi a studentului care a substituit.  

 

Art. 124  

(1) Genţile, hainele de exterior şi telefoanele mobile se depozitează în locurile precizate de către cadrul 

didactic supraveghetor, nu lângă studenţi. 
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(2) Telefoanele mobile trebuie să fie închise la intrarea în sala de examen şi să rămână închise pe toată 

durata examenului. 

 

Art. 125  

Descoperirea asupra unui student, în timpul examenului, a unor dispozitive electronice capabile să 

mijlocească comunicarea sau consultarea de date, este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă 

dispozitivele respective nu au fost utilizate. 

 

Art. 126  

Studenţii cu hipoacuzie şi care necesită utilizarea unor proteze auditive, trebuie să anunţe titularul de 

curs despre această stare de fapt cu cel puţin 72 de ore înainte de susţinerea examenului. Titularul de curs 

are dreptul de a solicita documente medicale care să ateste necesitatea utilizării unei proteze auditive de 

către student. 

 

Art. 127  

Studenţii nu pot părăsi sala de examen mai repede de 30 de minute după începerea examenului. 

 

Art. 128  

Studenţii trebuie să aibă asupra lor pix sau stilou şi toate rechizitele permise, necesare susţinerii 

examenului. Orice solicitare sau întrebare poate fi adresată doar cu voce tare şi numai cu permisiunea 

cadrelor didactice care supraveghează examenul. 

 

Art. 129  

Lucrările, inclusiv ciornele, trebuie scrise doar pe foi semnate şi parafate de cadrul didactic sau pe 

formulare tip grilă care sunt distribuite studenţilor de către cadrele didactice. 

 

Art. 130  

În timpul examinării, comunicarea între studenţi este interzisă. 

 

Art. 131  

Pentru orice tip de examen ultimii 3 studenţi trebuie să rămână în sală până când se încheie 

examinarea tuturor studenţilor. 

 

Art. 132  

(1) La părăsirea sălii de examen, studenţii trebuie să predea lucrarea scrisă şi toate foile semnate pe care 

le au asupra lor şi să semneze pentru predare. 

(2) În timpul examenului, cadrele didactice nu desfăşoară alte activităţi decât cele de supraveghere a 

studenţilor. 

 

Art. 133  

Durata reală a examenului se afişează de către cadrele didactice prin scriere pe tablă. 

 

Art. 134  

Nota finală a examinării se înscrie în carnetul de student, cu semnătura titularului de curs. 

 

Art. 135  

Frauda sau tentativa de fraudă se sancţionează cu exmatriculare, fără drept de reînmatriculare. 
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VI.3.4 Notarea examenelor 
 

Art. 136  

Nota la examen trebuie să reprezinte nivelul cunoştinţelor teoretice şi al abilităţilor practice ale 

studentului.  

 

Art. 137  

Nota finală poate fi rezultatul unei evaluări finale unice sau media aritmetică dintre nota de la examen 

şi nota de la colocviu/parţial sau alte forme de evaluare. 

 

Art. 138  

O disciplină este promovată dacă nota finală este minim 5. 

 

Art. 139  

Examenul promovat sau doar partea practică promovată sunt recunoscute pe toată perioada studiilor 

la specializarea respectivă, cu excepția cazului în care studentul renunță la notă, pe proprie răspundere, în 

vederea modificării notei în sesiunea de reexaminări. 

 

Art. 140  

La sfârşitul ciclului I (anul III – specializările Medicină şi Medicină Dentară, anul II – specializarea  

Farmacie), studentul trebuie să cumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite. 

 

Art. 141  

(1) În cazul în care studentul nu este mulţumit de nota obţinută la examenul promovat (proba scrisă, 

proba pracțică sau ambele probe), are dreptul de a solicita reexaminare în vederea modificării notei, în 

regim gratuit.  

(1) Reexaminarea pentru modificarea notei la examenul promovat poate fi solicitată, în scris, pentru cel 

mult două examene din planul de învăţământ al anului de studiu curent, numai dacă studentul este 

integralist. 

(2) Nota obținută în urma reexaminării este definitivă și poate duce la mărirea notei, la micșorarea notei 

sau la nepromovarea examenului cu pierderea creditelor aferente. 

(3) În cazul în care studentul nu se prezintă la examen, deși există o cerere scrisă din partea acestuia 

pentru reexaminare – modificare notă, se recunoaște nota obținută anterior. 

(4) Dacă studentul se prezintă doar la o probă a examenului și se retrage la cealaltă probă, examenul se 

consideră nepromovat, cu pierderea creditelor aferente.  

 

Art. 142  

Rezultatele examenului se comunică studentului pe loc sau în maximum 48 de ore de la susţinerea 

examenului, fiind înscrise, în mod obligatoriu, în rezultatul de examen/rezultatul de restante/rezultatul 

individual pentru sesiunea de reexaminări/măriri şi în carnetul de student. 

 

Art. 143  

(1) Catalogul completat şi semnat se depune la secretariatul facultăţii cel mai târziu a doua zi după 

finalizarea sesiunii de restanțe, respectiv sesiunii de reexaminări. 

(2) Predarea cataloagelor la secretariatele facultăților se va face, pe bază de semnătură, de către un 

membru al comisiei de examinare/un reprezentant al disciplinei, cel mai târziu în ziua următoare celei în 

care s-a încheiat sesiunea de restante (in cazul sesiunii de iarna), respectiv sesiunea de rexaminari/mariri 

de note (in cazul sesiunii de vara). 
 

Art. 144  
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(1) Studentul are dreptul de a vedea lucrarea şi de a primi explicaţii privind notarea. În acest sens, 

titularul de curs are obligaţia de a stabili un interval de timp în care studenţii pot să îşi consulte lucrările 

într-o perioadă de timp care să nu depăşească 24 de ore de la anunţarea rezultatelor. 

(2) Studenţii care, în urma analizei propriilor lucrări, consideră că au fost nedreptăţiţi, pot contesta 

rezultatul examinării. 

(3) Contestaţia formulată de către un student poate privi doar propriile rezultate. 

(4) Contestaţiile studenţilor cu privire la modul de desfăşurare a examenelor, modul de notare sau 

rezultatele examenului se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea 

rezultatelor. 

(5) Dacă se dovedeşte, prin probe incontestabile, că examinarea s-a desfăşurat neregulamentar sau că 

studentul a fost apreciat incorect, decanul facultăţii poate anula rezultatul examenului şi dispune o nouă 

examinare de către o comisie propusă de Consiliul facultăţii, formată din 3 cadre didactice de predare 

(obligatoriu se include  titularul de curs), cu respectarea procedurilor de examinare prevăzute la disciplina 

respectivă. Reexaminarea, în aceste condiţii, nu duce la diminuarea numărului total de prezentări posibile 

pentru promovarea unui examen. 

(6) Răspunsul la contestaţie se comunică, în scris, studentului, cadrului didactic implicat şi directorului 

de departament, în cel mult 24 de ore de la depunerea acesteia. 
 

VI.4 Promovarea examenelor 
 

Art. 145   

Învăţământul medical se desfăşoară, conform procesului Bologna, în două cicluri: preclinic (anii I-III, 

totalizând 180 de credite – pentru studiile univeristare de licență cu o durată de 6 ani, anii I-II, totalizând 

120 de credite – pentru studiile universitare de licență de 5 ani) şi clinic (următorii 3 ani, totalizând 180 

de credite), conform prevederilor Cartei universitară. 

 

Art. 146   

(1) În cadrul fiecărui ciclu, pentru recunoaşterea unui an de studiu, este necesară obţinerea unui minim de 

50 credite din cele 60 ale fiecărui an, cu excepţia ultimului an al fiecărui ciclu, când trebuie totalizate 

toate cele 120/180 de credite pentru a promova. Nu se iau în calcul unităţile de credit obţinute în acel an 

din restanţele anilor precedenţi. 

(2) Nota minimă de promovare este 5 (cinci), atât la examenul practic, cât şi la cel teoretic. 

(3) O probă promovată, chiar în absența promovării examenului, va fi recunoscută pe tot parcursul anilor 

de studiu. 

(4) Notele mai mici de 5 impun repetarea examenului într-o sesiune viitoare.  

 

Art. 147   

(1) Media generală a anului de studiu se calculează pentru fiecare an de studiu ca medie ponderată, fiind 

luate în considerare toate disciplinele obligatorii (inclusiv opționalul ales) promovate de student și 

numărul lor de credite, după încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de reexaminări. 

(2) Disciplinele obligatorii sunt cele prevăzute în planul de învățământ aferent anului de studiu. 

(3) Media ponderată este utilizată pentru: 

- Reclasificarea anuală a studenților; 

- Clasificarea studenților în vederea acordării burselor pentru stimularea performanței academice; 

- Distribuirea locurilor de cazare în cămine; 

- Clasificarea studenților în vederea acordării locurilor în tabere studențești; 

- Selectarea studenților în vederea participării la mobilitățile interne și internaționale.  
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Art. 148  

Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se 

modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. Această prevedere se aplică în mod 

corespunzător şi în cazul în care, în urma modificării planului de învăţământ, o disciplină de un semestru 

este divizată în două discipline de semestru sau o disciplină de două semestre este comasată într-o 

disciplină de semestru. 

 

Art. 149   

În anii din interiorul ciclurilor, situaţia şcolară poate fi: 

1. PROMOVAT INTEGRALIST (dacă a obţinut toate cele 60 de unităţi de credit); 

2. PROMOVAT CU RESTANŢE (dacă a obţinut minimum 50 de credite). Creditele restante 

(maximum 10 unităţi de credit) pot fi realizate şi în anul (anii) următor(i), dar numai în interiorul ciclului 

(de exemplu, creditele restante din anul I pot fi realizate în anul II sau/şi anul III); 

(a) În ambele cazuri (pct. 1 și al. 2), studentul se poate înscrie în anul următor de studiu. 

(b) Studenţii care vor susţine examene restante din anii anteriori (credite restante) se vor putea 

prezenta la examen doar pe baza catalogului de examen individual, eliberat de secretariatul facultăţii. 

3. REPETENT (dacă nu a obţinut minimum 50 de credite). În aceasta situaţie, studentul are dreptul să se 

înscrie într-un an complementar;  

4. EXMATRICULAT CU DREPT DE REÎNMATRICULARE, în conformitate cu prevederile art. 171, 

alin 1din prezentul regulament. 

5. EXMATRICULAT DEFINITIV, fără drept de reînmatriculare, dacă nu a obţinut cel puţin 50 de 

credite pentru a doua oară consecutiv, în acelaşi an de studiu. 

 

CAP. VII. PRELUNGIREA PERIOADEI DE ȘCOLARIZARE (ANUL 

COMPLEMENTAR. PRELUNGIREA MEDICALĂ. 

ÎNTRERUPEREA STUDIILOR. RETRAGEREA DE LA STUDII. 

ABANDONUL ȘCOLAR 

 
Art. 150   

Studentul are obligația de a-și finaliza studiile într-un interval de timp care nu depășește dublul 

duratei normale de școlarizare pentru specializarea/programul de studii la care este înmatriculat.  

 

VII.1 Anul complementar  
 

Art. 151    

(1) Studenţii care nu au obţinut minimum 50 de unităţi de credit necesare pentru promovarea unui an 

universitar pot continua studiile în cursul unui an complementar, pe baza semnării unui nou contract 

de studii.  

(2) Anul complementar înseamnă an de repetenţie cu posibilitatea obţinerii unui număr maxim de 30 de 

credite în avans. 

(3) Prin anul complementar se prelungeşte durata totală a studiilor. 

 

Art. 152   

(1) Pe durata studiilor, un student poate fi înscris în an complementar o singură dată, pentru promovarea 

aceluiași an de studiu.  

(2) Dacă după cele două repetări consecutive ale aceluiași an de studiu, studentul nu promovează, va fi 

exmatriculat definitiv, fără drept de reînmatriculare.   
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Art. 153    

(1) Solicitarea de înscriere în anul complementar se depune, în scris, la secretariatul facultăţii, până cel 

târziu la începerea anului universitar sau cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea anului 

universitar, în caz contrar  se va proceda la exmatriculare pentru neînscriere. 

(2) În anul complementar, studentul plăteşte taxă de şcolarizare proporțională cu numărul de credite 

restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite transferabile raporate la taxa de școlarizare 

aferentă anului de studiu în care se înscrie, conform Regulamentului privind taxele de școlarizare și 

alte taxe. 
(3) Pentru studenții străini (cetățenii non UE) care studiază pe cont propriu valutar, taxa de școlarizare 

aferentă anului complementar va fi la nivelul taxei anului de studiu în care s-a înscris, în cuantumul 

stabilit de Senatul universitar. 

(4) La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, în condițiile 

criteriilor menţionate în Cap. X din prezentul regulament. 

(5) Studentul înscris în an complementar nu are dreptul de a primi bursă.  

 

Art. 154    

(1) Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt 

înscriși/reînmatriculaţi în an complementar, trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al 

promoţiei cu care îşi reiau studiile. 

(2) În anul complementar, obligaţiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate şi 

la disciplinele noi, în cazul schimbării planului de învăţământ. 

(3) În cazul studenților repetenți, notele și creditele obținute la disciplinele promovate în anul anterior, 

inclusiv creditele obținute în avans rămân valabile și se vor transcrie de către secretariatele facultăților în 

centralizatorul de note. 

(4) În cazul în care, prin repetenție, Planul de Învățământ pe promoție a suferit modificări, prin adăugarea 

unor discipline, studentul repetent trebuie să se alinieze Planului de Învățământ aferent promoției cu care 

va absolvi studiile și va trebui să susțină examenele de diferență stabilite, fără obligații financiare 

 

Art. 155    

(1) Studenții înscriși în an complementar pot opta pentru a parcurge, parţial, planul de învăţământ al 

anului superior, obţinând astfel credite în avans.  

(2) Studenții care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de școlarizare integral.  

(3) Obţinerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de şcolarizare 

aferentă acelui an.  

(4) Opţiunea de a parcurge, parţial, planul de învăţământ al anului superior este depusă la decanatul 

facultăţii în termenul prevăzut pentru înscrierea studenților. 

(5) Cererea este avizată de titularul de curs şi aprobată de decanul facultăţii.  

(6) Numărul de credite asumate din anul superior este limitat la 30 de unităţi. Suma creditelor restante şi 

a celor asumate din anul superior nu poate depăşi 60, într-un an universitar. 

(7) Nu se vor aproba credite în avans la disciplinele cu continuitate, în cazul în care acestea nu au fost 

promovate în anii anteriori. 

(8) Cu o săptămână înaintea susținerii examenului, în timpul sesiunii, studenții vor solicita un catalog 

individual cu care se vor prezenta la examen. 

(9) În funcţie de orarul creditelor restante, studentul aflat în anul complementar poate efectua activităţi 

didactice şi susţine examene la discipline din anul imediat următor, cu avizul titularului de curs şi cu 

condiţia îndeplinirii integrale a obligaţiilor didactice (prezenţa la cursuri, lucrări practice, stagii). 

(10) Repartizarea în serie sau modul se va face fără suprapunerea orarului creditelor (disciplinelor) 

restante din anul complementar cu orarul creditelor asumate din planul superior. Examinarea studenților 

înscrişi în anul complementar și care parcurg discipline din anul superior se va desfășura la fel ca pentru 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/


                                                    P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

         E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

   Anexă la H.S nr. 10/9161/29.06.2017 

 

.   32 

 

ceilalți studenți, aceștia având posibilitatea să se prezinte la un examen de trei ori pe parcursul unui an 

universitar.  

(11) Eventualele credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea creditelor necesare 

pentru promovarea anului de studiu. Creditele luate în avans se iau în considerare numai pe 

semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans.  

 

Art. 156  

În cazul în care, la revenirea din anul complementar, programul de licenţă repetat nu mai există, 

studentul poate opta pentru un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, 

Universitatea nu are nicio obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie. 

 

VII.2 Prelungirea medicală 
 

Art. 157   

(1) Studenţii care nu au promovat în anul universitar următor din motive medicale pot fi reînscrişi, în 

acelaşi an de studii, în următoarele condiții:  

a) au fost spitalizaţi pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice sau 

b) au avut concedii medicale pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice, dintre care spitalizare 

cel puţin 20 de zile consecutiv. 

(2) În acest sens, studenţii vor prezenta o solicitare pentru prelungirea medicală a şcolarităţii la 

secretariatul facultăţii, împreună cu actele doveditoare vizate de dispensarul studențesc, în termen de 

maximum 10 zile de la încetarea perioadei de scutire medicală menţionată în certificatul medical. 

(3) Documentele vor fi analizate şi avizate de către decanat şi Consiliul de Administrație.  

 

Art. 158    

La reluarea studiilor, studenții care au beneficiat de prelungirea medicală a şcolarităţii își reiau locul, 

bugetat sau cu taxă, avut în momentul solicitării prelungirii pe motive medicale. 

 

Art. 159   

(1) Studenţii bugetați care nu au obţinut numărul de credite necesare promovării din motive medicale 

vor urma anul complementar, fără obligaţii financiare. 

(2) Aprobarea finală pentru continuarea studiilor fără obligaţii financiare va fi dată de Consiliul de 

Administrație.  

  

Art. 160   

(1) Prelungirea medicală a scolarităţii poate fi acordată o singură dată pe durata întregii școlarizări, timp 

de 1 an. 

(2) În situaţii excepționale, Consiliul de Administrație al Universităţii poate aproba prelungirea medicală 

suplimentară a şcolarităţii, fără a depăşi termenul prevăzut pentru finalizarea studiilor.  

 

Art. 161   

(1) În anul de prelungire medicală a şcolarităţii, studenţii trebuie să satisfacă cerinţele planului de 

învăţământ al promoţiei cu care îşi reiau studiile. 

(2) Obligaţiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate şi la disciplinele noi în 

cazul schimbării planului de învăţământ. 

(3) Notele de la examenele promovate în anii anteriori sunt recunoscute.  

(4) În cazul modificării planului de învăţământ la disciplinele nou apărute, studenții vor susține examene 

de diferență, fără obligații financiare.  
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Art. 162  

În cazul în care, la reluarea studiilor, programul de licenţă repetat nu mai există, studentul poate opta 

pentru un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, Universitatea nu are nicio 

obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie. 

 

VII.3 Întreruperea studiilor 
 

Art. 163     

(1) Întreruperea de şcolaritate poate fi aprobată pentru o perioadă de cel mult doi ani, pe durata ciclului 

de licenţă. 

(2) Pe perioada întreruperii studiilor, calitatea de student se suspendă.   

(3) Solicitarea de întrerupere a şcolarităţii se depune, în scris, la secretariatul facultăţii, până cel târziu la 

începerea sesiunii aferente semestrului II.  

(4) Cererea de întrerupere se avizează de decanul facultăţii și se aprobă de Consiliul de Administrație al 

Universității.  

 

Art. 164    

Durata pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului, conform legislaţiei în vigoare, 

nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor. 

 

Art. 165    

(1) Studenţii în regim cu taxă au obligaţia de a achita taxa de școlarizare la zi, până la data aprobării 

cererii de către Consiliul de Administrație. 

(2) În caz de întrerupere a studiilor universitare, taxa de școlarizare se restituie, la cererea scrisă a 

studentului, de la data aprobării acesteia în Consiliul de Administrație al Universității. 

(3) Cererea de restituire a taxei de școlarizare se înaintează Serviciului Financiar-Contabil, prin 

Registratura Universității.  

 

Art. 166   

(1) Examenele promovate până la data întreruperii şcolarităţii sunt recunoscute. 

(2) Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca, la reluarea lor, să îndeplinească eventualele 

obligaţii didactice rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor de învăţământ, prin studierea 

materiilor nou introduse şi susţinerea examenelor de diferenţă, fără obligații financiare. 

(3) Acest fapt trebuie comunicat studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de 

întrerupere că a luat la cunoștință acest lucru. 

(4) În cazul în care, la revenire, programul de licenţă întrerupt nu mai există, studentul poate opta pentru 

un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, Universitatea nu are nicio obligaţie 

faţă de studenţii aflaţi în această situaţie. 

 

Art. 167    

(6) La expirarea întreruperii studiilor, studentul va depune o cerere de reluare a studiilor, cu cel puțin 10 

zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar, în caz contrar va fi exmatriculat pentru neînscriere. 

(7) La reluarea studiilor, studenții își reiau locul bugetat sau cu taxă, avut în momentul solicitării 

întreruperii. 
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VII.4 Retragerea de la studii 
 

Art. 168    

(1) Studentul are dreptul de a solicita retragerea de la studii, printr-o cerere depusă la decanatul facultăţii, 

care va fi avizată de decan și aprobată de Consiliul de Administrație al Universității.  

(2) Studentul în regim cu plată are obligaţia de a achita taxele şcolare la zi până la data aprobării cererii 

de retragere de către Consiliul de Administrație. 

(3) În caz de retragere de la studiile universitare, taxa de şcolarizare se restituie de la data aprobării 

cererii de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. 

(4) Actele de la dosarul personal se eliberează numai în urma prezentării, la decanatul facultății, a notei 

de lichidare complete.  

 

Art. 169  

(1) În caz de retragere, redobândirea calității de student la UMFVBT are loc doar prin susținerea unui 

nou concurs de admitere, excepție făcând cazurile prevăzute la alin. 2. 

(2) Se poate aproba reînmatricularea fără concurs de admitere, la cererea scrisă a  studenţilor retraşi, în 

maximum 3 ani de la retragerea din UMFVBT, cu acordul decanului facultății și avizul Consiliului de 

Aministrație, prin decizia rectorului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament privind 

reînmatricularea. Se exceptează de la această prevedere studenții care s-au retras din cadrul Universității 

în anul I de studiu.  

(3) Cererea de reluare a studiilor se depune la secretariatul facultăţii, până cel târziu la începerea anului 

universitar/sau cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar. 

 

VII.5 Abandon școlar  
 

Art. 170    

În cadrul UMFVBT, prin abandon şcolar se înţelege: 

 Neînscrierea în termenul prevăzut în prezentul regulament. 

 retragerea de la studii. 
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CAP. VIII. EXMATRICULAREA 

 
Art. 171   

(1) În următoarele situații, studenții vor fi exmatriculați, cu drept de reînmatriculare în UMFVBT: 

 neînscrierea/nesemnarea contractului de studii sau a actelor adiționale la acesta, în termenele 

prevăzute de regulamentele Universității; 

 neplata taxei de școlarizare în termenele prevăzute de regulamentele Universității; 

 nedepunerea la dosarul personal a documentelor precizate în prezentul regulament la înscriere și 

înmatriculare, respectiv neprezentarea diplomei de bacalaureat/licență în original, în termenul prevăzut 

pentru înscrierea studenţilor în anul I; 

 nedepunerea cererii de reluare a studiilor, la expirarea întreruperii studiilor, în termenul prevăzut; 

 abateri de la disciplina universitară și pentru nerespectarea regulamentelor Universităţii, la 

propunerea Consiliului facultății, prin decizia rectorului. 

(2) În următoarele situaţii, studenții vor fi exmatriculați, fără drept de reînmatriculare în UMFVBT: 

 nepromovarea anului de studiu pentru a doua oară consecutiv;  

 depăşirea dublului duratei normale de şcolarizare la programul de studii la care studentul a fost 

înmatriculat; 

 încălcarea normelor de conduită profesională: fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor; 

 încălcarea gravă a normelor de convieţuire socială, în interiorul sau în afara Universităţii; 

 desfășurarea de acțiuni de orice fel (verbale sau în scris) menite să discrediteze Universitatea sau 

oricare membru al comunității academice sau să afecteze în mod grav imaginea și prestigiul acesteia. 

(8) După exmatriculare, persoana în cauză își pierde calitatea de student și UMFVBT nu mai are obligații 

față de aceasta.   
 

Art. 172  

În eventualitatea unei noi înmatriculări prin concurs de admitere, rezultatele obținute anterior nu sunt 

recunoscute și nu pot fi echivalate în UMFVBT. 
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CAP. IX. REÎNMATRICULAREA 

 
Art. 173  

(1) Reînmatricularea se face în termenul stabilit pentru înscrierea studenţilor, pe bază de cerere, cu 

acordul decanului facultății și avizul Consiliului de Aministrație, prin decizia rectorului, condiţionată de 

semnarea contractului de studii şi de plata taxei de şcolarizare.  

(2) Studenții exmatriculați pot fi reînmatriculați în maximum 3 ani de la exmatriculare, în cadrul aceluiași 

program de studii. 

(3) Studenții UMFVBT retrași pot fi reînmatriculați în maximum 3 ani de la retragere, în cadrul aceluiași 

program de studii, cu excepția studenților retrași/exmatriculați în anul I de studiu. 

(4) Un student poate fi reînmatriculat de maximum două ori în acelaşi an de studiu. 

(5) Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi 

reînmatriculați.  

 

Art. 174  

(1) Reînmatricularea se va face în regim cu taxă, pe toată durata studiilor, cu păstrarea numărului 

matricol inițial. 

(2) Studenţii vor achita și o taxă de reînmatriculare, stabilită de Senatul Universității.  

 

 

Art. 175  

(1) Reînmatricularea se face în anul de studiu aferent numărului de credite de studii transferabile 

echivalate/recunoscute, obţinute până la momentul exmatriculării/retragerii, prin compatibilizarea 

planurilor de învățamânt. 

(2) Reînmatricularea se aprobă cu susținerea eventualelor examene de diferențe, dacă este cazul. 

(3) În anul în care se face reînmatricularea nu este permis transferul. 

 

Art. 176  

(1) Redobândirea statutului de student de către persoanele care au fost exmatriculate ori s-au retras de la 

alte facultăți din țară se face în urma promovării concursului de admitere la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

(2) Pe parcursul unui ciclu de studiu studenții pot fi reînmatriculați o singură dată. 
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CAP. X. CRITERII  ŞI  STANDARDE  DE PERFORMANŢĂ PENTRU 

RECLASIFICAREA ANUALĂ A STUDENȚILOR 

 
Art. 177  

Prevederile prezentei metodologii se aplică: 

 tuturor facultăţilor/programelor de studiu (exclusiv masterat și doctorat) din cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara;  

 tuturor studenţilor înmatriculaţi în urma unui concurs de admitere din cadrul tuturor 

facultăţilor/programelor de studiu (exclusiv masterat și doctorat) din cadrul Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara; 

 

Art. 178  

(1) În conformitate cu Legea nr. 224/2005, la începutul fiecărui an universitar se va face reclasificarea 

studenților pe locurile de studiu bugetate, în funcție de media ponderată a anului universitar anterior, în 

ordine descrescătoare, începând cu studenții integraliști.  

(2) Reclasificarea se referă la locurile cu finanțare de la bugetul de stat ale fiecarui an de studiu din 

UMFVBT, rămase disponibile după păstrarea locurilor bugetate pentru următoarele categorii de studenți: 

a. studenții care au îndeplinit condiţiile pentru a primi burse sociale în anul universitar anterior; 

b. studenții care beneficiază de prelungirea medicală a școlarității își păstrează calitatea pe care o aveau 

(buget/taxă) în anul anterior celui întreruperii școlarității; 

c. studenții care și-au reluat studiile după întrerupere; 

d. studenții care au fost admiși pe locurile alocate candidaților romi, cu finanțare de la bugetul de stat.  

(3) În categoria burselor sociale menționate la alin. 2 lit b nu sunt incluse bursele sociale ocazionale.  

 
 

Art. 179    

(1) Ocuparea locurilor de studiu bugetate se va face în urma reclasificării, în ordinea descrescătoare a 

mediilor ponderate, în următoarea ordine: 

1. studenţii integraliști fără credite restante din anii precedenți; 

2. studenții promovați cu o singură restanță din anul anterior;  

3. studenții promovați cu restanțe (dacă au acumulat minimum 50 de credite) din anii precedenți. 

 

(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt: 

1. Nota/media notelor obținute la materia cu numărul cel mai mare de credite, din anul universitar 

anterior; 

2. nota/media notelor obținute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine 

descrescătoare, din anul universitar anterior; 

(3) În cazul studenților promovați cu restanțe, media ponderată se calculează acordând examenelor 

nepromovate nota 0 (zero). 

 

Art. 180   

(1)  Este integralist, în sensul prezentului regulament, studentul care a obținut 60 de credite aferente 

anului de studiu încheiat, prin promovarea examenelor la disciplinele obligatorii și disciplina opțională 

aleasă, conform contractului de studiu. 

(2) Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează statutul de integralist [de exemplu, un 

student care este integralist al anului II şi ar putea trece la buget conform mediei, dacă în anul I a avut un 

examen restant va fi reclasificat conform art. 179 alin (1)].  
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(3) La sfârşitul ciclului I (anul III – specializările Medicină şi Medicină Dentară, anul II – specializarea  

Farmacie), studentul trebuie să acumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite. 
 

 

Art. 181 Nu se reclasifică următoarele categorii de studenţi:  

a. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate în regim bugetat; 

b. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate şi nu au susţinut examen de admitere; 

c. studenţii exmatriculaţi şi reînmatriculaţi cu taxă până la finalizarea studiilor din anul în care au fost 

reînmatriculați; 

d. studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă, în urma aprobării transferului de la universităţi particulare;  

e. studenţii admişi la studii pe baza Scrisorii de acceptare şi/sau fără concurs de admitere (non UE –  

cont propriu valutar); 

f. studenții admiși la programele la care locurile scoase la concurs sunt numai cu taxă.   

 
 

Art. 182 Studenții transferați de la o altă instituție de învățământ superior de profil acreditată, din 

România, care întrunesc condițiile de promovare a anului universitar, își păstrează calitatea cu care s-au 

transferat (bugetat sau cu taxă) doar în primul an universitar din momentul transferului. 

 

Art. 183 Studenții admiși pe loc bugetat ca olimpici, fără examen de admitere, își vor păstra locul 

bugetat doar în primul an de studiu. 

 

Art. 184  

(1) Studenții care beneficiază de bursă de mobilitate cu durata de un an își păstrează calitatea (bugetat sau 

cu taxă) avută în anul anterior plecării.  

(2) Studenții care beneficiază de bursa de mobilitate cu durata de un semestru se vor reclasifica conform 

prevederilor art.  179 alin (1). 
 

Art. 185 La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, în condițiile 

criteriilor menţionate în art. 179 din prezentul regulament. 
 

Art. 186 Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxă. 

 

Art. 187  

(1) Media ponderată se exprimă prin suma dintre produsele notelor obținute (N) la disciplinele obligatorii 

și creditele aferente materiilor (C), raportată la numărul total de credite ale anului respectiv, cu excepția 

disciplinelor Educația Fizică și practica de vară, conform formulei: Mp=∑NnCn/58. 

(2) La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare toate disciplinele 

obligatorii și disciplina opțională aleasă, promovate de student și numărul lor de credite, după 

încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de reexaminări. 

(3) Disciplinele opţionale urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiază de credite 

suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în 

considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(4) Disciplinele facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiază de credite 

suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în 

considerare la calculul mediei ponderate a studentului. 

(5) Eventualele credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea creditelor necesare 

pentru promovarea anului de studiu. Creditele luate în avans se iau în considerare numai pe 

semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans;  
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Art. 188 Reclasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de către 

personalul secretariatelor fiecărui decanat,cu sprijinul organizațiile studențești, verificată şi certificată, 

sub semnătură, de către decanul fiecărei facultăţi. 
 

Art. 189 Reclasificarea este anunţată şi afişată la avizier şi pe site-ul www.umft.ro, în prima 

săptămână a anului universitar. 
 

Art. 190  

(1) Eventualele contestaţii cu privire la reclasificarea anuală a studențiloracestuia se vor depune  în 

termen de 48 de la după afişarea acestora, la Registratura universităţii, camera 1, orele 08.00-14.00. 

(2) Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa decanatului facultății. 

(3) După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu reclasificarea studenților 

care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile. 

 

Art. 191  

(1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de 

studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF 

,,Victor Babeș” din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii. 

(2) Categoria de studenți menționată la alin (1) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai 

după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în prealabil, în regim 

fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală a 

studenţilor, stabilită de conducerea universității. 

(3) Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, 

în original, diplomade bacalaureat la secretariatul facultăţii/departamentului, până cel târziu în ultima zi 

stabilită pentru înscrierea în anul universitar 2017-2018, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de 

la începerea anului universitar, sub sancțiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obținut 

prin reclasificare.  
 

 

CAP. XI. MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI 

ECHIVALAREA/RECUNOAȘTEREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN 

ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, DIN ŢARA SAU 

STRĂINĂTATE 

 

XI.1 Prevederi generale 

 
Art. 192   

(1) Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile 

dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din 

ţară sau din străinătate. 

(2) Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele 

de învăţământ. 

(3) Mobilitatea academică se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de 

şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
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Art. 193  

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza 

de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu 

documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o. 

 

Art. 194  

(1) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului-

doctorand: 

 în baza unor acorduri interinstituţionale; 

 numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de 

provenienţă, respectiv primitoare. 

(2) Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea cererii-tip de mobilitate prevăzută în 

anexa Ordinului nr. 651/2014, astfel: 

 studentul depune cererea de mobilitate la instituția de învățământ superior unde dorește mobilitatea; 

 după obținerea acceptului de mobilitate, studentul solicită mobilitatea instituției de învățământ 

superior de unde dorește mobilitatea; 

 instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a 

studentului, apoi semnează instituția de la care se pleacă; 

 în cerere sunt trecute și condițiile în care are loc mobilitatea. 

 

XI.2 Mobilitatea definitivă (transferul) 

 
Art. 195  

     Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de 

stat, cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea 

de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor de învăţământ superior 

acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind activitatea 

profesională a studenţilor. 
 

Art. 196  

(1) Mobilitatea internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de 

studii, la aceeaşi specializare. 

(2) Mobilitatea internă definitivă (transferul) se realizează numai la sfârşitul unui an de studii, după 

satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ.  
 

Art. 197  

Mobilitatea definitivă se face pe principiul „subvenţiile urmează studentul”. 
 

Art. 198  

(1) Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi în cazul studenţilor proveniţi din statele 

membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană. 

(2) Pentru țările terțe se aplică prevederile acordurilor bilaterale și ale acordurilor internaționale în 

materie, în vigoare la data efectuării mobilității. 

  

Art. 199  

(1) Se pot transfera în UMFVBT, din alte instituţii de învăţământ, studenţii declaraţi promovaţi în anul 

universitar anterior, în conformitate cu normele de promovare ale anului universitar aplicate în 

UMFVBT, aşa cum decurg din prezentul regulament, în cadrul aceluiaşi domeniu de licenţă, din acelaşi 

domeniu fundamental. 
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(2) Studenţii pot obţine transferul la UMFVBT numai dacă au fost declaraţi admişi la concursul de 

admitere organizat la facultăţile de la care provin. 
 

Art. 200   

Studenţii de la facultăţile particulare acreditate pot fi transferaţi numai în regim cu taxă, fără 

posibilitatea de a se reclasifica pe locurile bugetate, până la finalizarea programului de studiu. 
 

Art. 201   

Studenţii, cetăţeni ai statelor terţe, bursieri ai Statului Român sau finanţaţi ca urmare a unor acorduri 

interguvernamentale, se pot transfera cu respectarea reglementărilor în vigoare.  

 

Art. 202  

Nu se acceptă transferul în cadrul UMFVBT a studenţilor care, anterior, au părăsit UMFVBT prin 

transfer la alte instituţii de învăţământ superior.  
 

Art. 203  

Aprobarea transferului de la UMFVBT este condiţionată de achitarea tuturor datoriilor faţă de 

UMFVBT.  

 

Art. 204  

(1) Cererile de mobilitate internă definitivă şi dosarele de recunoaștere a studiilor se depun în perioada 

01-15 septembrie, la decanatul facultății.  

(2) Termenul de soluționare/evaluare a dosarelor pentru mobilitatea definitivă a studenţilor şi 

recunoașterea studiilor de către Comisia de echivalare a studiilor, organizată la nivelul fiecărei facultăţi, 

este de maximum 10 zile lucrătoare.  

(3) În cursul anului universitar nu se acceptă transferuri. 
  

Art. 205    

(1) Dosarul pentru recunoașterea studiilor și care însoțeste cererea de mobilitatea internă definitivă va 

cuprinde următoarele documente, în original, traduse în limba română şi legalizate: 

 Cerere – formular tip, înregistrată la Registratura UMFVBT 

 Situaţia şcolară; 

 Programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate); 

 Planul de învăţământ (durata disciplinelor studiate, numărul ore curs/lucrari practice, stagii);   

 Adeverinţă oficială din care sa rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia unde au studiat, 

precum şi echivalenţa acestuia în sistemul ECTS; 

 Adeverinţă privind promovarea concursului de admitere, eliberată de facultatea de la care provine 

studentul; 

 Scrisoare de acceptare la studii/Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat pentru studenţii 

străini; 

 Certificat de competenţă lingvistică, nu mai vechi de 5 ani, pentru studenţii străini; 

 Dosar plic. 

(2) Toate documentele prin care se solicită recunoașterea studiilor se depun o singură dată.  Nu se acceptă 

completări ulterioare ale dosarelor. 

(3) Cererea de mobilitate definitivă (transfer) se avizează de decan şi se aprobă de rectorul Universităţii. 

(4) Cererea de mobilitate definitivă (transfer) între facultățile UMFVBT sau între programele de studii 

ale aceleași facultăți se avizează de decani şi se aprobă de rectorul Universităţii și Consiliul de 

Adminsitrație. 
  

Art. 206  

Pentru recunoașterea studiilor este necesară îndeplinirea, cumulativă, a următoarelor condiţii: 
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 a) conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate 

(atestată prin planul de învăţământ) să corespundă cu programa si planul de învăţământ echivalent al 

UMFVBT în proporţie de cel puţin 70%, cu respectarea numărului minim de ore de activitate teoretică; 

 b) suma creditelor transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa 

studierii unor materii din planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi 

validate prin examene de diferenţă, nu poate să depăşească 20 unităţi de credit, în interiorul ciclului; 

 c) în calculul unităților de credit de la punctul b) nu sunt cuprinse materiile Educaţie fizică, Limba 

română sau modernă şi disciplina opţională; 

 d) sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de 

învăţământ unde şi-a efectuat studiile; 

 e) lucrările practice şi stagiile clinice efectuate, dar care nu au fost urmate şi de promovarea 

examenului aferent, nu sunt recunoscute; 

 f) nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 3 ani de la data promovării lor. 
 

Art. 207   

(1) Pot fi recunoscute numai studiile absolvite în cadrul unor instituţii de învăţământ superior 

medicofarmaceutic, studii a căror finalitate este obţinerea diplomei de medic, medic dentist sau farmacist. 

(2) Nu se acceptă echivalarea unor studii efectuate în cadrul facultăţilor de biologie, chimie, medicină 

veterinară, asistenţi medicali, colegii medicale sau studii masterale. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2), Facultatea de Farmacie din cadrul UMFVBT. 

(4) Studenţii care sunt înmatriculaţi prin transfer au obligaţia de a susţine şi promova examenele de 

diferență în primul și/sau următorii ani de la înmatricularea în UMFVBT, în interiorul ciclului. 

 

 

XI.3 Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituții de 

învățământ superior din străinătate  
 

Art. 208    

În cadrul UMFVBT, studenții care au studiat la o universitate din străinatate pot solicita 

recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate. 

 

Art. 209   

Procedura de evaluare a dosarului depus de studenţii care solicită recunoaşterea studiilor efectuate în 

străinătate este prevăzută de prezentul regulament, în conformitate cu Ordinul MECS nr. 3223/2012 

privind Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, Ordinul MEN nr. 

651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor și Ordinul MEN nr. 

3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini, începând în 

anul școlar/universitar 2017-2018.  

 

Art. 210  

Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituţii de învăţământ superior 

acreditate din România şi instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate sau a unor programe 

internaţionale, se recunosc de către Universitate în conformitate cu prevederile respectivelor acorduri sau 

programe de mobilităţi. 

 

Art. 211   

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul unor mobilităţi nereglementate 

se efectuează de comisiile de echivalare de la nivelul fiecărei facultăţi, conform prezentului regulament. 
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Art. 212    

(1) Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara îşi rezervă dreptul de a refuza 

recunoașterea studiilor efectuate în  alte instituţii cu care nu există convenţii de recunoaştere a studiilor 

sau care nu aplică sistemul ECTS.  

(2) În aceste cazuri, hotărârea este luată de Comisia de recunoaștere a studiilor din facultate şi aprobată 

de către decanul facultății.  

(3) Contestaţiile vor fi discutate în Consiliul de Administrație al Universității, hotărârea fiind definitivă. 

 

Art. 213   

Dosarul de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate conține următoarele acte: 

1. cerere – formular-tip în care se menţionează anul de studii pentru care se solicită echivalarea, 

precum şi datele de contact ale candidatului (e-mail, telefon, ţara de origine, ţara de unde se solicită 

transferul, adresa permanentă), înregistrată la Registratura UMFVBT. Formularul tipizat este disponibil 

și pe site-ul Universității – www.umft.ro;  

2. copia și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia autentificată de 

către autoritățile de resort din țara emitentă;  

3. atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de direcția de specialitate din cadrul 

MEN/Scrisoarea de acceptare la studii – document emis de direcţia de specialitate din cadrul MEN 

ulterior recunoaşterii de către Universitate a perioadelor de studii efectuate în străinătate;  

4. documentul  (planul de învățământ) care atestă situaţia şcolară pentru anii de studii absolviți, 

apostilat sau supralegalizat (după caz), care să conțină: disciplinele, notele, numărul de credite/numărul 

de puncte, numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituția de învățământ superior de la 

care provine solicitantul –  copie și traducere legalizată în limba română; 

5. programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate în instituția de învățământ superior de la care 

provine solicitantul) și traducere legalizată în limba română; 

6. adeverinţă oficială din care sa rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia unde au studiat, 

precum şi echivalenţa acestuia în sistemul ECTS și traducere legalizată, după caz; 

7. atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă lingvistică 

pentru limba de predare și examinare, după caz; 

8. copie și traducere legalizată a certificatului de naștere; 

9. copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate, 

10. copie după pașaport,  

11. copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu 

coincide cu cu cel din actul de identitate, și, după caz, traducerea legalizată în limba română; 

12. declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a 

exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de 

proveniență; 

13. certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că 

persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni 

incompatibile cu viitoarea profesie  

14. procesul-verbal al comisiei de echivalare din care să rezulte anul de studii în care pot fi 

înscriși candidații și eventuale examene de diferență de susținut, stabilite de fiecare 

universitate/facultate, prin compararea planurilor de învățământ și a programelor analitice, cu 

obligativitatea de a se verifica de către instituția de învățământ a autenticității documentelor 

prezentate, prin corespondență directă cu instituțiile de învățământ emitente ale actelor de studii ( 

15. dosar plic; 

16. taxa de echivalare a dosarului de 50 euro (nerambursabilă), achitată prin transfer bancar în contul 

de mai jos: 
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BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE „VICTOR BABEȘˮ DIN 

TIMIȘOARA 

Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BEGA TIMIȘOARA 

Adresa: Str. Augustin Pacha nr. 1, Timișoara, România 

 IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

 SWIFT: BTRLRO22TMA 

 

Art. 214   

(1) Dosarul de recunoaștere a perioadei de studii efectuate în străinătate se depune de către 

solicitant la Departamentul Relații Internaționale al universităţii, în perioada 24 aprilie-30 iunie: 

Departamentul Relații Internaționale Timișoara, România, Tel.: +40 256 434418, +40 256 204250 

E-mail: relint@umft.ro 

(2) Secretarul Departamentului Relaţii Internaţionale verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele 

prevăzute la articolul anterior şi îl transmite, prin Registratura universităţii, decanatului facultăţii pentru 

care se solicită recunoaşterea studiilor, în vederea convocării comisiei de specialitate/echivalare.  

 (3) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, Secretarul Departamentului Relaţii Internaţionale 

comunică solicitantului, de urgență, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse. 

(4) Completarea dosarului se poate realiza în termen de 5 de zile lucrătoare de la data comunicării acestui 

fapt de către secretariatul Departamentului de Relaţii Internaţionale al universităţii.  

(5) Comisia de echivalare a studiilor de la nivelul fiecărei facultăți va analiza dosarele depuse în perioada 

10 iulie - 13 iulie și va comunica Departamentului de Relații Internaționale, prin Biroul Registratură, 

rezultatul echivalărilor pe data de 14 iulie. Departamentul de Relații Internaționale comunică candidaților 

rezoluția comisiei de echivalare în data de 14 iulie. Candidații care sunt de acord cu decizia comisiei de 

echivalare pot trimite dosarele de candidatură prin poștă în perioada 17.07.2017 – 21.07.2017, conform: 

http://www.umft.ro/admitere-2017_545 
 

Art. 215   

(1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere de către comisia de echivalare a facultăţii este de 

10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet. 

(2) Acest termen se poate prelungi în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor 

şcolare şi a statutului universităţii emitente, dar nu mai târziu de data începerii anului universitar, 

solicitantul fiind informat în scris cu privire la motivele întârzierii. 

 

Art. 216   

(1) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi depuse la decanatul facultăţii în termen de maximum 3 

zile lucrătoare de la data confirmării în scris (prin poștă sau e-mail) a primirii deciziei de recunoaștere. 

(2) Secretarul-şef al facultăţii convoacă, în termen de două zile lucrătoare, comisia de contestaţii, formată 

din trei cadre didactice de specialitate, desemnate de decanul facultăţii, altele decât cadrele didactice care 

au evaluat iniţial dosarul, având calificări şi competenţe profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe 

căruia i se circumscrie specializarea ce face obiectul recunoaşterii. 

(3) Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării comisiei de contestaţii. 

 

Art. 217  

Evaluarea de către comisiile de specialitate/echivalare de la nivelul facultăţii a documentelor şcolare 

şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 

1. verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior care a emis 

documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului programului de studii 

urmat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior. În cazul în care instituţia de învăţământ 

superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de origine, actele de studii depuse de solicitant 

nu se recunosc; 
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2. transmiterea către CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor şcolare depuse 

în dosar, în cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii acestora; 

3. analizarea următoarelor elemente: 

a) numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile – ECTS sau punctele obţinute în cadrul 

studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul; 

b) rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite sisteme de 

evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu ajutorul grilei de conversie, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie; 

c) curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la care provine solicitantul. 

 

Art. 218  

Pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate este necesară îndeplinirea cumulativă a 

condiţiilor prevăzute de prezentul regulament pentru recunoaşterea studiilor efectuate într-o altă 

universitate din ţară: 

 a) conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate (atestată 

prin planul de învăţământ) să corespundă cu programa si planul de învăţământ echivalent al UMFVBT în 

proporţie de cel puţin 70%, cu respectarea numărului minim de ore de activitate teoretică; 

 b) suma creditelor transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa 

studierii unor materii din planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi 

validate prin examene de diferenţă, nu poate să depăşească 20 de unităţi de credit, în interiorul ciclului 

(10 unități de credit/an de studiu).  

 c) în calculul unităților de credit de la punctul b) nu sunt cuprinse materiile Educaţie fizică, Limba 

română sau modernă şi disciplina opţională. 

 d) sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de 

învăţământ unde şi-a efectuat studiile. 

 e) lucrările practice şi stagiile clinice efectuate, dar care nu au fost urmate şi de promovarea 

examenului aferent, nu sunt recunoscute. 

 f) nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 3 ani de la data promovării lor. 

 

Art. 219   

(1) În urma evaluării menţionate la articolul anterior, membrii comisiilor de specialitate/echivalare de la 

nivelul fiecărei facultăţi, după caz, pronunţă una dintre următoarele soluţii: 

a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte 

elementele menţionate mai sus şi solicitantului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu 

necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentele Universităţii. 

b) susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă, în cazul în care se constată 

diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu 

corespunzător, în limita stabilită de prezentul regulament pentru mobilităţile interne. Suma creditelor 

transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa studierii unor materii din 

planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi validate prin examene de 

diferenţă, nu poate să depăşească 20 unităţi de credit, în interiorul ciclului. 

c) respingerea solicitării de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate pentru neîndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de regulamentele Universităţii. 

(2) Decizia comisiei de echivalare este comunicată solicitantului, prin poştă şi poşta electronică, de către 

secretariatul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii, în termen de două zile lucrătoare 

de la soluţionarea dosarului. 

(3) De la data comunicării, prin poştă şi poşta electronică, a deciziei de susţinere a examenelor de 

diferenţă, solicitantul trebuie să declare, în scris, în termen de două zile lucrătoare, acordul său cu privire 

la susţinerea examenelor de diferenţă. 
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(4) Atât examenele susţinute la instituţia de învăţământ superior de provenienţă şi recunoscute, cât şi 

examenele susţinute ca măsuri compensatorii sunt consemnate într-un proces-verbal. 

(5) Decizia comisiei de echivalare, însoţită de dosarul solicitantului, se înaintează Departamentului de 

Relaţii Internaţionale, prin Registratura Universităţii, în vederea completării dosarului.  

 

Art. 220  

(1) Înscrierea la studii a studenţilor pentru care s-a aprobat recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate 

se face în termen de maximum 30 zile de la începerea anului universitar, în condiţiile prevăzute de 

prezentul regulament pentru înscrierea cetăţenilor străini în anul I de studii.  

(2) Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii va da un aviz de principiu pentru înscrierea 

provizorie a studenţilor şi va emite Decizia (Ordinul) de primire la studii, aprobată de rectorul 

Universităţii. 

(3) Pentru procesarea dosarului la Departamentul de Relaţii Internaţionale se achită, prin transfer bancar, 

o taxă în valoare de 150 de euro (nerambursabilă). 

(4) Pentru înscriere, studenţii se vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit 

pentru înscrierea studenţilor, în timpul programului de lucru cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-

15.00, cu Decizia (Ordinul) de primire la studii, însoţită de copii ale următoarelor documente: 

 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii din ţări terţe, înscrişi pe cont propriu 

valutar)/atestatul de echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia); 

 certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (pentru cei care studiază în limba 

română), respectiv adeverinţa de promovare a testului de limbă străină (pentru cei care studiază în limba 

engleză sau franceză);  

 dovada achitării taxei de studii (integral), vizată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii. 

(5) Dosarele complete ale studenţilor pentru care s-a aprobat recunoaşterea studiilor efectuate în 

străinătate se înaintează de către Departamentul de Relaţii Internaţionale, la secretariatele facultăţilor, în 

vederea întocmirii deciziilor de înmatriculare.   

(6) Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare 

şi înmatricularea definitivă a studenţilor străini, cel mai târziu la data de 2 decembrie a anului universitar 

în curs. 

 

Art. 221  

Toate documentele emise în cadrul procesului de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate se 

arhivează la dosarul solicitantului. 

 

Art. 222  

Susţinerea examenelor de diferenţă ca măsuri compensatorii se realizează în conformitate cu 

regulamentele Universităţii privind perioada de susţinere a examenelor, respectiv a restanţelor, 

reexaminărilor şi achitarea taxei corespunzătoare, stabilite de Senatul universitar. 

 

Art. 223  

Suplimentul la diploma de licenţă se completează, în urma recunoaşterii perioadei de studii efectuate 

în străinătate, la secţiunea a 5-a „Informaţii suplimentareˮ, cu următoarele: anii de studii echivalaţi, 

instituţia de învăţământ superior de provenienţă, menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţă 

sau a examenelor de selecţie, după caz, precum şi documentul eliberat de către Ministerul Educaţiei 

Naționale pentru aprobarea continuării studiilor. 
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XI.4 Mobilitatea internă temporară a studenţilor 
 

Art. 224  

Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior 

acreditate/autorizate provizoriu, după caz. 

 

Art. 225  

(1) Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la 

începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituţiilor de învăţământ 

superior implicate. 

(2) Mobilitatea internă temporară, pe locuri bugetate sau taxă, poate surveni după parcurgerea primului 

an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene. 

 

Art. 226  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeșˮ din Timișoara nu este parteneră și nu 

derulează niciun program de mobilitate temporară a studenților cu alte instituţii de învăţământ superior 

din ţară.  

 

XI.5 Mobilitatea internațională temporară (Erasmus) 
 

Art. 227   

Mobilitatea internaţională temporară prin programe internaţionale se realizează în conformitate cu 

reglementările ce privesc respectivele programe. Aceste mobilități se desfășoară pe baza legislației 

Comisiei Europene (Regulamentul (ue) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 

decembrie 2013 de instituire a acțiunii „erasmus +”: programul uniunii pentru educație, formare, tineret 

și sport și de abrogare a deciziilor nr. 1719/2006/ce, nr. 1720/2006/ce și nr. 1298/2008/ce) și a 

Acordurilor Bilaterale încheiate între universitatea noastră și universitățile partenere.  

 

Art. 228  

Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în 

afara cadrului stabilit de un program internaţional şi se realizează cu acceptul instituţiei de învăţământ 

superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare. 

 

Art. 229   

(1) Recunoaşterea perioadelor de studii presupune recunoaşterea totală şi automată a perioadei de studiu 

sau de plasament, a numărului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului de 

către conducerea facultăţilor la care studentul este înmatriculat.  

(2) Recunoaşterea perioadelor de studiu implică recunoaşterea notelor/calificativelor/creditelor certificate 

în foile matricole ca fiind obţinute de student la instituţia vizitată. 

 

Art. 230  

Echivalarea perioadelor de studiu sau de plasament Erasmus, a calificativelor/notelor obţinute la 

disciplinele parcurse pe perioada stagiului se va face prin reguli de conversie clare, transparente şi 

focalizate pe competenţe şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de 

notare din cele două ţări participante la mobilitate. 

 

Art. 231  
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Procedura de recunoaştere a perioadelor de studii a studenţilor LLP-Erasmus este stipulată în 

Regulamentul privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul 

mobilităţilor LLP – Erasmus. 
 

Art. 232   

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul unor mobilităţi temporare 

nereglementate se efectuează în condițiile prevăzute în prezentul regulament. 

 

 

CAP. XII.  EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR 

 
Art. 233    

Studiile universitare de licență din cadrul facultăţilor UMFVBT se finalizează printr-un examen de 

licenţă, care se organizează potrivit regulamentului propriu de licenţă elaborat şi actualizat anual, 

conform precizărilor Ministerului Educaţiei Naționale.  
 

Art. 234    

(1) Examenul de licenţă constă în două probe:  

 evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Această probă se desfăşoară în scris, 

având o componentă naţională şi o probă practică la programele de studiu care prevăd acest lucru;  

 prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. 

(2) Media de promovare a fiecărei probe este de cel puţin 5,00 (cinci), iar media de promovare a 

examenului de licenţă este de cel puţin 6,00 (şase).  
 

Art. 235  

(1) În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara pot susţine examen de 

licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze 

provizoriu, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul programelor de studii universitare 

de licenţă. 

(2) Absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate sau ai specializărilor/programelor de 

studii autorizate să funcţioneze provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara se înscriu la 

decanatele facultăţilor şi susţin examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara. 

(3) Pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se 

organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.   
 

Art. 236   

Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile 

şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire 

etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul instituţiei şi/sau pe pagina web.   
 

Art. 237   

(1) Comisiile examenului de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin 

hotărâre a Senatului universitar, la propunerea consiliilor facultăţilor, respectiv la propunerea rectorului şi 

cu aprobarea Consiliului de Adminisraţie al Universităţii. Componenţa comisiilor se publică pe site-ul 

Universităţii, www.umft.ro. 

(2) Conducerea Universităţii, decanatele şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru 

organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor. 
 

Art. 238  
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Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de 

studii/specializarea absolvit(ă), se eliberează de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” din Timişoara în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. 
 

Art. 239   

(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc adeverinţe de 

absolvire a studiilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării examenului de licenţă. 

(2) Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină 

funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior şi informaţiile 

următoare: 

a) datele de identificare ale absolventului; 

b) domeniul de studii universitare; 

c) programul de studii/specializarea; 

d) perioada de studii; 

e) media de finalizare a studiilor; 

f) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia 

geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al 

ministrului, după caz). 

(3) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind 

eliberarea duplicatelor actelor de studii. 
 

Art. 240    

Absolvenţii care nu promovează examenul de licență primesc, la cerere, un certificat de studii 

universitare, care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, 

perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. 
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CAP. XIII. DIPLOME / ACTE DE STUDII 

 
Art. 241   

(1) Condiţiile de eliberare a actelor de studii sunt făcute publice prin afişare la avizierul Secretariatului 

Acte de Studii, pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și prezentate în Regulamentul actelor de studii,  

aprobat de Senat. 

(2) La eliberare, absolventul se  prezintă cu BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării 

actului/actelor de studii.     
     

Art. 242   

(1) Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii completate după 

maximum 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor. 

(2) Un act de studii referitor la studii complete sau parţial finalizate se eliberează titularului în regim 

gratuit. 

(3) În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat 

împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului UMFVBT, pe baza unei procuri care să menţioneze în 

mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la UMFVBT, autentificată la notariat. În 

cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi 

supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către 

autorităţile competente din ţara respectivă. 
 

Art. 243   

(1) Actele de studii completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se păstrează în arhiva UMFVBT cu 

termen permanent. 

(2) Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al 

familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de rectorul 

UMFVBT, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răsundere 

privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii. 

(3) Unei persoane cu reşedinţa în străinătate, care adresează cererea menţionată în alin. (2), i se pot 

elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţării respective în România 

sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţă a acesteia. 

 

Art. 244   

În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui act de studii, se poate elibera un 

duplicat al acestuia dacă în arhiva instituţiei se găsesc matca (cotorul) actului respectiv şi/sau alte 

documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului sau, dacă arhiva a fost distrusă în condiţii de 

forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie. 

 

Art. 245   

(1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, rectorului UMFVBT o 

cerere, însoţită de următoarele documente: 

- declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele 

necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat 

parţial; 

- copie legalizată a certificatului de naştere; 

- două fotografii – realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului 

actului; 
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- dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii 

respectiv – în cazul unui act de studii pierdut sau actului de studii în cauză – dacă acesta este deteriorat 

parţial; 

- dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (valoarea taxei este stabilită de Consiliul de 

Administraţie al UMFVBT); 

- dosar plic. 

(2) Dosarul cu documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă de către titular sau de împuternicitul 

acestuia la Biroul Acte de Studii (parter, camera 20) pentru verificare. 

(3) Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii (diplomă – licenţă, masterat; certificat, foaie 

matricolă, supliment diplomă, anexă la diplomă etc.) atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat se face 

separat pentru fiecare act (dosar separat). De asemenea, se plătesc separat şi taxele pentru fiecare 

duplicat. 

(4) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva instituţiei, cu termen 

permanent. 

 

Art. 246   

Formularele actelor de studii care nu mai sunt valabile sau care nu au fost folosite timp de 10 ani de 

la achiziţionarea lor se pot casa. 

 

Art. 247   

Pentru eliberarea actelor de studii, UMFVBT poate percepe taxe, în condiţiile stabilite de Senatul 

Universităţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
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CAP. XIV. RECOMPENSE. SANCŢIUNI 

 
Art. 248  

Pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură, activitate ştiinţifică sau alte merite deosebite, 

studentul poate fi recompensat prin:  

a) evidenţierea la nivelul anului de studii, facultăţii sau Universităţii; 

b) acordarea diplomei de merit pentru rezultate deosebite în pregătirea didactică şi la examenul de 

licenţă, în funcţie de limita de medie stabilită prin regulamentele facultăţii sau ale Universităţii; 

c) participarea la tabere, manifestări ştiinţifice; 

d) burse, conform Regulamentului de burse; 

e) alte forme de distincţie, cu aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu 

reglementările legale.  
 

Art. 249   

(1) Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din regulamentele Universității, precum şi a 

prevederilor cuprinse în Carta universitară adoptată de către Senatul Universităţii și Codul de etică și 

deontologie profesională poate determina aplicarea unor sancţiuni (avertisment, suspendarea temporară a 

bursei, suspendarea unor facilităţi de care beneficiază studentul şi, în caz extrem, exmatricularea din 

facultate) conform normativelor legale și a regulamentelor proprii în vigoare. 

(2) Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile în care au fost 

săvârşite. Ele pot fi contestate la nivelul forurilor de conducere ale Universităţii în termen de 15 zile 

calandaristice de la data comunicării sancţiunii şi se vor rezolva în termen de 30 zile calandaristice de la 

depunere. 

(3) Sancţiunea se va aduce la cunoştinţa studentului sancţionat, iar decizia de sancţionare se va ataşa la 

dosarul personal al studentului.  

 

CAP. XV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
Art. 250    

(1) Regulamentul poate fi modificat în funcţie de schimbările legislative sau propunerile Consiliilor 

facultăţilor, numai cu aprobarea Senatului Universităţii. 

(2) Consiliile facultăţilor și Consiliul de Adminsitrație pot adopta hotărâri privind detalierea unor articole 

din prezentul regulament, în funcţie de specificul activităţii.  
 

Art. 251  

În vederea cunoaşterii conţinutului prezentului Regulament, se va proceda după cum urmează:  

 va fi afişat pe site-ul Universităţii (www.umft.ro); 

 va fi distribuit coordonatorilor de disciplină și decanatelor, care au obligaţia de a-l aduce la 

cunoştinţa membrilor disciplinei şi a studenţilor.  
 

Art. 252   

Următoarele regulamente și metodologii completează prezentul regulament: 

- Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;  

- Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de 

licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara; 

- Regulament de cămin privind organizarea și funcționarea cazărilor la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

- Regulament de acordare a burselor în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara;  

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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- Regulament privind recunoaşterea perioadelor de studii sau de plasament efectuate în cadrul 

mobilităţilor LLP – ERASMUS; 

- Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul UMFVBT; 

- Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă;  

- Regulament privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi a registrelor matricole;  

- Regulament privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe;  

- Metodologia de notare a studenților; 

- Regulamentul de înscriere și înmatriculare; 

- Criterii şi standarde de performanţă pentru trecerea studenţilor de la învăţământ 

cu taxă la învăţământ fără taxă; 

- Metodologia de examinare a studenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 

din Timişoara. 

- Criterii și standarde de performanță pentru reclasificarea anuală a studenților. 
 

Art. 253   

La data aprobării prezentului regulament se abrogă orice reglementări contrare. 

 

Art. 254  

Sistemul de reclasificare anuală a studenților în vederea ocupării locurilor finanțate de la bugetul de 

stat pentru studii universitare de licență, în funcție de media ponderată, se aplică începând cu anul I, an 

universitar 2016-2017. 

   

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul 

regulament în şedinţa din 29.06.2017, dată la care intră în vigoare.  

 

 

 Rector,  

 Prof. univ. dr. Marius Raica  

     

  Vizat Oficiu juridic, 
  C.j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 1 1/9 t6r t29.06.2017

Avdnd in vedere:
- Legea educafiei naJionale rv,I/2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- Cafia UVIF ,,Victor Babeq" din Timigoara.

Art' 1' Senatul universitar aprobd criteriile gi standardele de performan{6 pentru reclasificarea anuald
a studt:nfilor din cadrul Universitafii de Medicind si Farmacie .Vi"to, Babei" din Timiqoara, conform
Anexe i, parte inte6pantd din pr ezenta hotdrdre.

Ar [.. 2. PrczenIa hotdlOre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de spr:cialitate ale Senatului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul llelalii Intemafionale,
- Direclia Generald Administrativd.
- Serviciul Financiar-Contabil,
.- SSMT, TDSA, ]-SFT,
- Direcfia Resurse LJmane,
- Compartirnentul juridic,
- Departamentul ,Dezvoltare Academic[, pentru a fi adusd la cunogtin]a tuturor celor interesa]i,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Proll univ arius Cre{u S ecretar-gef Universitate,
Jr. Laris a-Diliana Geaminu

t Oficiu juridic,
C. j. dr. drina Mihaela Levai

d*; q"h-h^p-
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CRITERII $I STANDARDE DE PERFORMANTA PNNTRU RECLASIFICAREA
ANUAL,{ A STUDENTILOR DIN CADRUL UNIVERSITATII DE MEDICINA $T

FARMACIE ,,VICTOR BABE$,, DIN TIMISOARA

siv masterat ;i doctorat) din cadrul Universit'fli de

' concurs de admitere din cadrul tuturor
i doctorat) din cadrul Universitdlii de Medicina

Art .,ll.

Srui an universitar se va face reclasificarea
a ponderatd a anului universitar anterior, in

de la bugetul de stat ale fiecarui an de studiu
ilor bugetate pentru urmdtoarele categorii de

urse sociale in anul universitar anteriorr;
a gcolaritdlii igi pastreazd, calitatea pe care o
colaritdlii;

ere:

strut. te candidafilor romi, cu finanlare de la bugetul de

(3) in r;ategoria burselo.r sociale menlionate la alin. 2litbnu sunt incluse bursele sociale ocazionale.

Art.3,
(1) ocrrparea locurilor <le studiu bugetate se va face in urma reclasificdrii, in ordinea descrescdtoare amediilor ponderate, in urmdtoar.u oidirr.,

1. situden{ii inlegrarigti fbrd credite restante din anii precedenfi;
2' studenlii pr'omovali cu o singura restanld din anul anterior;
3' srtudenfii promovzLli cu restanle (dacd au acumulat minimum 50 de credite) din anii precedenti.

(2) i" '::az de egalitate a mediilor dercpartizare, criteriile de departajare sunt:1' f'lota/media notelor obfinute la materia cu numdrul cel mai mare de credite, din anul universitaranteric,rr;

numdrul cel mai mare de credite, in ordine

ia ponderatd se calcul eazd" acord,iind examenelor

Art.4.
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Llniversitatea de
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de admitere, igi vor pdstra locul

Anexd la H. S. ff. 1U9t61129.06.2017
(1) .Este integralist, in sensul prezentului regulament, studentul care a oblinut 60 de credite aferente
anu ui de studiuL incheiat, prin promovareaexamenelor la disciplinele obligatorii gi disciplina oplionald
alea si, conforrn conlfractului de studiu.
(2) .-ixamenul/e.xamenele nepromovat/e in anii anteriori afecteaza statutul de integralist lde exemplu,
un sl.udent care este integralist al anului II gi ar putea trece la buget conform mediei, daca in anul I a
avul un examen restant va fi reclasificat conform art. 4 alin (1)].
(3) l ,a sfdrqitul r;iclului I (anul III - specializdrile Medicind 9i Medicina Dentard, anul II - specializarea
Fanrracie), studentul trebuie sd acumule ze toate cele 180 de credite, respecti v 120 de credite.

Art, 5. Nu se reclasifica urmdtoarele categorii de studenfi:
a. studenlii cu taxd care au absolvit o altd facultate in regim bugetat;
b. l;tudenfii cu taxd care au absolvit o altd facultate gi nu au suslinut examen de admitere;c. ttfudenlii exrnatriculali gi reinmatriculati cu taxd pdnd.la frnalizarea studiilor din anul in care au fost

r einmatricula{i;
d' ituden{ii inmatrioulafi pe locuri cu taxd, in urma aprobdrii transferului de la universit6}i

;rarticulare;
e' studenlii adrnigi la. studii pebaza Scrisorii de acceptare gi/sau fbrd concurs de admitere (non UE -c,,rnt propri u valutar);
f. sl.udenfii admiEi la programele la care locurile scoase la concurs sunt numai cu taxd.

Art. 16. Studenlii trans;ferali de la o alta institulie de inv5"ldmant superior de profil acreditatd, din
Rornania, care intrunesc condiliile de promovare a anului universitar, igi pdstreazd.calitateacu care s-
au transferat (bugetat liau cu taxd) doar in primul an universitar din momentul transferului.

Art.'7. Studenlii admiiqi pe loc bugetat ca olimpici, fafi, examen
bugetat doar in primul an de studiu.

Art. ll.
(1) Studenf ii carc beneficiazd. de bursd de mobilitate cu durata de un an i;i pdstreazd" caltatea(bugetat
sau cu taxa) avutd in anul anterior plecarii.
(2) Studenlii care beneficiazd, de bursa de mobilitate cu durata de un semestru se vor reclasit-rca
confrrrm prevederilor ivt. 4 alin (1).

Art' l!)' La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, in condiliile
criteriilor menlionate in art. 4 dinprezentul regulament.

Art. lLO. Studenfii care au pierdut locurile finanlate de la bugetul de stat pot continua studiile cu taxd.

Art. 11.

(1) Nltedia ponderatd se exprimd prin suma dintre produsele notelor obfinute OD la disciplineleoblig; d la numdrul total de credite aie'anului respectiv,i?)?; ,"#i;i,?1T# flT;l:r.Y#il*"oi;",0*,.,"
oblig;Ltorii gi di$ciplinLa oplionalS aleas6, promovate de student qi numirul lor de credite, dupa
incheierea sesiunii de restante sau a sesiunii de reexamindri.
(3) Disciplinele opliorLale urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu benehc razd, de
credi e suplimenl;are, ele fiind consemnate doar in suplimentul la diplomd. Aceste discipline nu se iau
in cor.siderarcla calculul mediei ponderate a studentului.
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Anexd la H. S. nr. 1119161129.06.20t7
(4) Disciplineler facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar nu beneficiazd de
cre<:lite suplimentare, ele fiind consemnate doar in suplimentul la diplom6. Aceste discipline nu se iau
in considerarela calculul mediei ponderate a studentului.
(5) ltiventualele credite oblinute in avans nu sunt luate in calcul la contabil rzarea creditelor necesare
penl'ru promovarea anului de studiu. Creditele luate in avans se iau in considerare numai oe
serr estrul/anul r;druia ii aparfine disciplina contractatd in avans;

Art,12- Reclasificarea studen{ilor in vederea reparlrizdrir locurilor bugetate este efectuatd de cdtre
persrrnalul secrt:tariatelor fiecdrui decanat,cu sprijinul organizaliile studenlegti, verificat6 gi certificata,
sub semndturd, de c[tre decanul frecdrei facultali.

Art 13. Reclasificarea este anunfatd gi afrqatd la avizier $i pe site-ul www.umft.ro, in prima
sdplriimdnd a anului universitar.

Art, 14.
(1) Eventualek: contestafii cu privire la reclasificarea anuald a studenfiloracestuia se vor depune in
ternten de 48 de la dupd afigarea acestora, la Registratura universitafli, camera 1, orele 0S.00-i4.00.
(2) Rezolvarea contestaJiilor este, in exclusivitate, de competenla decanatului facultdqii.
(3) Dupd tezolvarcau eventualelor contestafii, se vor intocmi gi afiqa listele cu reclasificarea
studr:nlilor care cuprind rezultatele definitive qi incontestabile.

Art, 15.
(1) t)andidalii care atr beneficiat de finanlare de la bugetul de stat, pa{ial, in cadrul unui program de
studiii universitzLre de licen!6, gi au fost declara{i admiEi la concursul de admit erc organi)at ia UMF
,'Vit:rtor Babes" din Timigoara, vor fi inmatriculali pe locurile cu taxd, incep6nd cu anul I de studii.
(2) l)ategoria dr: studenli menlionatd la alin (1) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate,
numai dupd promovitrea, in regim cu taxd, a numdrului de ani de studii afeient celor urm"ali in
prealfabil, in regim fard" tax6, cu respectarea criteriilor gi standardelor de performanJ[ pentru
reckLsificarea anualS a studenlilor, stabilitd de conducerea universitdlii.
(3) Iitudenlii cu taxd care s-au reclasificat pe locuri frnanlate de la bugetul de stat au obligalia sd.
deprnd, in original, diplomade bacalaureat la secretariatul facultdlii/departamentului, pdn6 cel l;rrziuin
ultinra zi stabilild peniru inscrierea in anul universitar 2017-2018, dar nu mai tdrziude 30 de zile de la
ince'rerea anului universitar, sub sancliunea pierderii locului finanfat de la bugetul de stat, obfinut
prin reclasificare.

Llniyersitatea de
fl4edicind gi Farrnacie
,,Victor Babeg"
clin Tinrisoara

Art. 17, Prezenta Metodologie s-a aprobat
prev;:rderile Regulamentului de organizare
univ;rrsitare de Licenfa, aprobat anual de cdtre

Art. 16. Sistemul de reclasificare anuald a studenlilor in vederea ocupdrii locurilor
buge'1.ul de stat pentru studii universitare de licenld, in funclie de media ponderatd, se
cu arrul I, an universitar 2016-2017.

prin H.S. nr.
qi desfbgurare
Senat

1119161129.06.2017 qi
a activitatii didactice

finanlate de la
aplicd incepdnd

completeazd cu
cadrul studiilor

SE

ln

Prof. un
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HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 12l9r6u29.06.2017

Aviind in vedele:
- Legea educa{iei nafionale rr.Il20I1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeg,,din Timigoara,
- Adresa $colii t)octorale, nr. 7334114.06.2017,
- Hotdrdrea consiliului de Administra{ie din data de 20.06.2017.

Arl. 1. Senatul universitar aprob[ Regulamentul privind rambursarea cheltuielilor de deplasare EiQazate a membrilor comisiilor de doctorat, conform Anexei, parte integrantd din prezentahot6rAre.

Artl, 2. P rczenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Decanate,
- Departamentul Relafii Internationale.
-CSUD
- $coala Doctorald,
- Direclia Generald Administrativd,
- Serviciul llinanoiar-Contabil,
- Direclia Resurse LJmane,
- Compartirnentul juridic,
- Departamentul .Dezvoltare Academici, pentru a fi adus[

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
la cunogtinfa tuturor celor interesafi,

Preqedinte Senat,
Pro{. univ. dr. Octavian Marius Cre{u S ecretar-qef Universitate,

Jr. Larisa- a Geaminu

Yizat ciu juridic,
C. j. dr. C rina Mihaela Levai

'4-rc-
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REGULAMENT
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MEMBRILOR COMISIILOR DE DOCTORAT
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Anexd la H.S. nr. 1219161129.06.2017

Universitatea de Medicind qi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara (UMFVBT) este o institufie
orgarizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), a cdrei vizibilitate internafionald este certificata prin
nume roase publicaJii a.p6rute in reviste cotate de cdtre Institute for Scientific Information (ISf din cadrul
trustttlui Thomson Reuters. Calitatea studiilor doctorale depinde de oferta educafionald, de organizarca
activi dtilor de cercetare-dezvoltare, precum gi de evaluarea corectd a calrtd1,Ii tezelor de doctorat.

Prezentul Regulament urmdregte sd faciliteze parliciparea unor experfi cu recunoagtere interna{ionald in
comir,;iile de susf inere 1in sedinfd public[ a tezelor de doctorat elaborate in cadrul IOSUD UMFVBT. Acesta
stabilegte condiliile in care vor fi rambursate cheltuielile de deplasare qi cazare ale membrilor comisiilor de

sustirLere in qedinfd public[ atezelor de doctorat, denumite in continuare comisii de doctorat.

Art. 1. Ac;est R.egulament a fost elaborat in conformitate cu legislalia in vigoare referitoare la
desfrr;,urarea studiilor universitare de doctorat, finAndu-se seama de urmdtoarele documente:

(1 ) Legea educafiei nafionale nr. 112011, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare.
(21) HotdrArea Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de

doctcrat.

(!;) OrdonanJa de Urgenla a Guvernului nr. 92 din 18 decembie 2012 privind luarea unor m[suri in
domeniul inv[fdrnAntului gi cercetdrii, precum gi in ceea ce privegte plata sumelor prev[zute in hotdrdri
judeciitoreqti devr:nite executorii in perioada 1 ianuarie - 3 1 decembrie 20 13.

(zTHotdrdrea Guvernului nr. 134 din 2 maftie 2016 pentru completarea qi modificarea Codului studiilor
universitard de doctorat aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011.

(1;) Regulamentul institufional de organizare qi desligurare a programelor de studii universitare de doctorat
in carlrul UniversitSlii dte Medicina gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timiqoara.

((t) carta Universitdtrii de Medicin[ gi Farmacie ,,victor Babeq" din Timiqoara.

'\rt. 2. Comisia de doctorat este propusd de conduc[torul de doctorat (prin completarea Anexei 1),

aprobat[ de Consiliul $colii Doctorale qi de Consiliul de Administralie al IOSUD UMFVBT, gi numitd printr-o
decizte a Rectorului UN4FVBT (Anexa 2).

Art. 3. Comisia de doctorat este alcdtuitd din cel puJin 5 membri: (i) pregedintele (reprezentant al
condttcerii UMFI/BT); (ii) conducdtorul de doctorat (sau ambii conducdtori de doctoratin cazulin care teza
este erlaboratd in cotutel[) gi (iii) cel pujin 3 referenli, din RomAnia sau din strdindtate, specialigti in domeniul
qtiinflfic in care se incadreazd teza; cel pu{in 2 dintre referenli trebuie sd aiba norma de bazd in afaru IOSUD
UMFI/BT.

Art. 4. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor gi au funclia didacticd de profesor sau
conferenfiar, sau sunt cercetatori qtiinJifici gradul I sau II, ori au calitatea de conducdtor de doctorat in
Roml[nia sau in sl.rdindtate.



7

Universitatea de
Medicind 9i )[armacie

,,Victo n Babeq;"

din Timisoara

Anexd la H.S. nr. 1219161129.06.2017

/" '/7L,. 3



Universitatea de
Medicini ;i Farmacie
,,Victor Babe9"
din Timigoara

Anexi la H.S. nr. r219t6U29.06.2017

Aprobat Consiliul de Administralie

Data:

Anexa 1

PROPUNERE DE COMISIE

Studen't-Doctorand:
Domeniul Medicind/ tVledicini Dentari

PRE$EIDINTE: prof. univ. dr.
coN DrJcAron DE DocroRAm
MEMBI{I:

1. proli. univ. dr./conf. univ, dr,

2. prol'. univ. dr./conf. univ. dr.

3. prol'" univ. dr./conf, univ. dr.

APROBAT Directon gcoala Doctorald
Data:
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Anexd la H.S. nr. 1219161129.06.2017

Anexa 2

DECIZIA nr.
din ll

ln conformitarte cu hotdrdrea Consitiului de Administralie din data de
I
Rectorul Universita[ii de Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timig oara,

prof. univ. dr. Marius Raica, numit prin Ordinul MECTS nr.34gTlog.O3.2012

DECIDE:

Art. .1 Sel nume$te comisia de suslinere a tezei de doctorat in gedinla publicd
din _.
Numc' 9i prenume doctorand:
Pregradinte: prof. univ. dr,
Con<lucdtor del doc;torat: prof. univ. dr.
Mem hri referen{i:
prof. univ. dr.
prof. univ. dr.
prof. univ. dr.

t\(t.2 Pre;zenter se comunicd
- prer;iedintelui comisiei
- conrJucdtorului de doctorat
- merrr brilor rel'erenti
- stuclentului-doctorand
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Anexd la H.S. nr. l2l9t6tl29.06.2017

pRocES-VERBAL AL gEDtNTE| puBLtcE
DE SUSTTNERE A TEZET DE DOCTORAT

. .. .. Astdzi' -J-l--la Universitatea de Medicind gi Farmacie,,Victor Babeg,'dinpublicii de suslinere a tezei oe

Anexa 3

Timigoara, a avut loc Aedinladoctorat intitulatd:

elaboratd de doctorano

i['j'l,:l:i,,pf,[Tva|uareatezeidedoctorat,aprobatdprinOrdinul Rectorului, prof. univ. dr.
condir:iile prevdzute de relElementarile oficiale in viqoare

nr. _ din _J_t_, fiind respectate toare

Pebazacerlorconstatatelaevaluareagiintimpulsuslinerii publiceatezeidedoctorat, comisiaadeliberatgia ar::ordat tezei de doct<lrat calificativul:
EXCELENT -

FOARTE BINE
BINE

SATISFACATOR
cAToR*Calificativ,ul EX(lE

- trtublicarea rez:ultatelor ialitate de circulalie internalionald, recunoscute,- (;rlntribut originale lia d respectiv.

intrebdri din partea membrilor comisiei de doctorat gi a publicului (se completeazd de cdtre pregedintele
comisi,si)

Pe baza aprecierii tezei de doctorat, comisia a deliberat 9i a comunicat auditoriului hotdrarea de a r seconferi rloctorandului tiflul r;tiinlific de Doctor in Domeniut Medicini.

comisia pentru ev,ruarea 9i suslinerea pubricd a tezei de doctorat:

nume ga pronume Calitatea Semnitura

. univ. dr.
,.-:., J-

Pregedinte
Conducitor de doctorat

univ. dr.
Referent
Referent
Referent



TJMFT
Univelrsitatrla de
Medi,rind gi Farmacie
,,Viqforr Baheg"
din Tirnigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoqra, cod 300041, Rominia
Tel: (40)2s6204I IZ;.fqx; (40)2s6204I rZ

E-mail : s enat@umft. ro ; www.umft. ro

HoTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMISOARA

NR. 13/9 r61t29.06.2017

A'rdnd in vedere:

_ cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
oata,
e din data de 20.06.2017 .

At"t' 1' Senatul 
-universitar 

ap de cdmin privind organizarea gi funclionareacazFtilor in cadrul Universitdlii de ie ,,Victor iabeq,, din TimiEo ara, anuniversitar
2017-',1018, conforrn Anexei, parte i zentahotdrdre.

Attt. 2. Prezenta hotiirAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului.
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul de Studii masterale,
- $coala Doctorald,
- Direcfia Generald Administrativd,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Serviciul Social-Administrativ.
- Direclia Resurse Umane.
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Pregedinte Senat,
Protl', univ. dr. tOctavian Marius Cretu S ecretar-gef Universitate,



.llnexf /e" hs q^,+ lli vrar/,/r.o6 ge t.F--

hftr,'
Regulament de caminprivi rrd or ganir'ar ea s ri fu n cti o n a, *'ri" inr ra Un ivers i tatesd e Med i

,,Victor Babes,, din Timisoam

CAPITOIL,UL I

AI$PECIE G.ENERALE

lsoara.

In restul timllului, caminele v,?: 
,av:a un regim propus de Directia GenerarAdministrativa si aprobat ds catre consiliul a. al.ninlstratie al UMFT, pentru a da

ff;lfi:i*a 
efectuarii de reparatii curente si acordareu J" .on..dii personalului angajat la

At' "l Fiec're camin are o schema cu person alul angajat, conform normelor stabilite,
'onrpusa 

din adminis Lrator, personal o. i"t..tii.;;;ffiiii.5.. .i p..ro nar de paza.

Art' 4l catninele sunt subordonate Directiei General Administrative, prin Serviciullsocial Administrrrtiv, si sunt .oo.oonut. de catre aceasta.

at (i comitetul de camin va fi format din: Presedinte de camin, cate un sef de paliertrlentru fieca'e dintre etajele caminului-si un admi"i;;;;;de retea internet. componenta

r:ll!i:i;i)i;lh'l-
c o N s I Ll% D r a.Dg),rirRAT I E

(Data)



comitettll'ui de camin poate fi modificata oricand pe parcursul unui an universitar numai decatre SSMT (Iliroul Executi r) ra soricitarea studentitoi din camin,A'ctivitatile din ca in se vor desfasura numai cu aprobarea Serviciului SocialAdminist'ativ, a administratorurui de camin si a presedinterui de camin,

CAPITO}.IIL tI

RID.PAR:I.IZAREA (CAZAREA) STUDENTIL'R IN CAMINE

Att' 7 Pcn; fi cazati in camine studentii romani care nu au domiciliul stabil in Timisoarasi studentii straini oare urmea,a oi,re.re forme de studiu in cadrur universitatii noastre. Inmod exceptional' cu aprobarea comisiei de cazare u.ulapr, se pot caza sistudentii cudomiciliu.l stabi.r in'rimlsoara.u." u, .itratii sociare, medicale deosebite,

Arf' 8 Ufliversitatea de Medicina si Farmacie ,,victor Babes,, din Timisoara asiguracazarea studentilor in limita locurilor de care dispune,'in caminere de garsonie re repartizarea

ilt#,|, .cu 
i.izul comisiei de cazare a uMFr in functie de crite;iile ,iuuitit. de acest

At' 9 R'::parl'izarea locurilor de cazarc in camine pentru studenti incepe odata cuo::';ff:',".'' care se va ejbctua la sfarsitul anului uniu".rltu. n curs pentru anur universitar
Ptertazateit reprezinta dreptul studentului de a-si pastra acelasi loc de cazare peurmatorul an universitar si eventualele sale optiuni t;; alte camine ,u, .u,nrr., optiuni ce

Hl"Tii1fiH,ffi"ji::;:,Zcatre-comisia de clzare, in runcti" d. p";;;ilitati, conrorm
Laytecazitri se va f ine cont de studentii care au fost exclusi din camin definitiv, acestianemaiavarLd dreirtur de a se caza incamin.l. UMFT,

At' 10 Stuclentii din anul r se cazeaza, in limita rocurilor disponibile, conformrepartitiilor afisate pe liste (sau Dispozitiei de .urur"j ,ip. baza cartiide identitate, Listele decazate vot fi aflsate de catre comisia de cazarc d;;; iin con'iria sociala a ssMT siServiciul Social Administratlu li-'uo. fi semnate de catre seful Serviciurui sociar
*i;i:lt--tiv' 

cjomisia de cazarc este coordonata de proiectorur (prodecanur) cu probreme

zisa se face inainte de inceperea anurui universitar, conformaza cartii de identitate, Administratorur o" ir-uir urmeaza sacontractu.l de. inchiriere, trecerea in cartea de imobil, iara ulterior deyiza de flotant.

Axt.12
a)' Locul de caz:'ate se preia individual de catre fiecare student, cu intocmirea in modobligatoriu a c'rntractului de in"rtlri..", semnat de catre administratorur caminurui siriturJentu I respect i'v.

r1e 
cie camin va fr prezent cu 10 zile, iar comitetul de camin cu o ziinainte

inv 
pentru preluarea spatiilor comune, intocmindu-se un proces verbal cu



c). til;udent.ii cazati in
aferente acestora, confbrm :-9T:1"1 rii caminelor, a tuturor valorilor

,",oil;,f,li,i:*,;;ixlln i1'#':;5 J?f,:,d"#J?l;,,, a,e camere,or,

CAPITOI,UI,,TII

DII
CAMIN, ALE
E CAMIN

Arf. 13
a)' fitudenl;ii anilor I-v vor fi cazati pentru efectuarea practicii de vara (luna iulie -studentii vor plrezenta adeve' inte semnate ie medicul'coordonator) la tarifele practicate incursul anului universitar.

sec or studentesti, Iocatorul nu isi asuma raspunderea asigurariiare colocatarilor, in cazul incare aceste a ramanin camere.
Dir L.I1? -t".erele 

pot fi utilizate in regim hotelier, la propun..ea
d)Student""7:^,:,^!.ldili:{fi :ffi :T'l',Ti:rffi il',T':il.y"yJ[;;facand lichidarea la administrato'rul d. .;i;. ;'f.i"ri studentii care renunta ra rocurinchiriat silu au 'fost exclusi oin .u.nin sunt obligati sa-si faca lichidarea din camin,e)' Prin lichidare se intele 

--'^w vv'rbqLr D.-Dr ra

datoriilor fata dr: administratie nn contract, achitarca tuturor
se va efectu a in .prezenta admit ecum si sigilarea camerei care

D. Cu ocaziit lichidarii, ac camrn,

atributii dupa sersiune) vor'prr dintele de camin (care intra in
gaseste, vor verifica starea in care se

g)' Studentii au obligatia sa-si lase camerele si anexere curate, In camerere in care suntpereti dete*iorati' qtumu'1 sparte, uti. ,tri"urirni, uo.nlnirirutorut nu va opera richidarea panala remedier'"u u.urio*u sau recuperarea contravarorii pagubelor produse.h)' rn cazul in oare locatarii un"i rur..e nu pteaca toti deodata, studentilor care pleacamai devrerne li sre poate face ricrriJa.ea, iar cei .d"r;l; 'Ju^"ruraspund 
de bunurire ramasetn tnventar' In acest caz' ptedarea camerei se face o. ..tr. *i care pleaca ultimir.

Ay|-14l
a). Presedint,llui de camin r

aloca o carulera in caminul resp ului Social al SSMT li se va
'venituri proprii a]e IJ.M,F., rel e aferente vor fi achitate din

'omun 
acord cu Serviciul Sl"iuf . respectiva va fi stabilita de

o. t3];#:tedintole 
de camin, impreuna cu comitetul de camin, gestioneazasi intretine sar'e

areasca pastrarea bunurilor
i, si de a observa starea de
edierea aspectelor negative
u aparut evenimente ce pot



gerilor de bunuri materiale provocate de catre
studentul sau studentji jn ciuzaprin repararea

in functie de locul unde s_a intamplat fapta sau
iile se faclocatarjlor respectivi de pe puli.., 

---

Art. ttg

a)' studentii cazati iH camin au obligatia de a avea o conduita normala, civilizata sidellaade a pastra linistea si ordinea O-rUI.u.b), Organizar,ea de petreceri in .u,riin, este interzisa,

Art' 2l Studentul cazat in camin are dreptul de a beneficia efectiv de locul inchiriat,il:iffi ll,,ii,j;,,1T"1,#jiliii."r,," ra acesf roc, rn caz de renunrare, ,iuo.n,rr isi face

AYt' 22 Sturjentul care ocupa fictiv un loc in camin cu scopul de a-l pune la dispozitiaaltor persoane va fi sanctionat pri" ...iraere din camin conform art, 36.



Art' 26 Plecarea-studentilor din camin fara a-si face richidarea regala se sanctioneazai:l?lffl*#,9ffi:l::#;i;; i,io ,onouctur de inchiriere incheiat Debitere ce rezutta

pirtiilfr' 
27 Enetgia electrica se va plati separat de catre student ra tarifere corespunzatoare

este permis
cazati sau

form art. I
are, numele persoanei la care r

e merg.

Att' 24 Studentii aazati in camine au, conditionat de acordur coregiror ror de camera,t'Tf;Jif.[****::il*;f#"**i] rice vizitava n anun tata ra

At1,25
a) Personatrur anqajatar_caminurui are obligatia de ade camin asupla diitrugeriro, prouorui. de studenti, inpersoanele in cauza.

, b) Pre;sedinl:ele de camin este
daunele si scanrJalu.it, proOur" ,i

obligat sa anunte Directia Administrativa in legatura cusa incerce sa depisteze autorii,

4ft. J0 pentru prevenirea
consumatori elecfrici impr.ovizati;

producerii de accidente- se interzice: folosirea oricarorrespectiv introducerea si folo,ir.u A. Urtelii in camine.

efectuarea de modificari ra instaratia erectrica, se interzice
#:ljiTi:, 

existent in dotare .;;;il;"dificari inrerioare fara

i?:.i,1'#l:1"r::",lTff .'.,H*JTi":&;:",:.H:,,:,1?:ffi 
;"ll;in vederea prevenirii deterir ."r,i"rri"tiiro, .*irt.nt".

AIt' 33 se interzice convietuirea in camere cu animale mici (pisici , caini,pasari etc.)

sesiza administratorul si presedintele
vederea remedierii acestora de catre



CAPITOLUL IV

DISPO;iATI REIERHOARE LA SANCTIUM

Afl" 34 Penttu abaterile soldate c riare, pe ranga obligatia ceror care au;:#:"*1To1.i,,3J"T::H,j*:ffifi acestora ri se va iplicao sanctiune

de catre cei care locuiesc i
caminului sau presedintele
se sanctiunea in functie

momentul respr:ctiv, ntractul de inchiriere sau este s

C./\PITOLUL V

CTUTEFIXI DE CAZARE

Art, 37 In urm
disponible, i; #f-Jffi:ffi'i?,,"*:J[J]e"Jf]:: ru, L 

onorate, in r imita r ocurlor

aceeasi camera.

,mt cazare in rimita rocurlo ,rlllif 
;Xtla pentru caminele de norma sa'ere au prioritate la cazare studentii casatoriti (ambii studentitimp ut' (pana cer tarziu cu 2 saptamuni,nuriru inceperiilocuri disponibile, acestea vor fi ocupate de studentii de an

Aft. 39 0rdinr;a in care se onoreaza cererile de cazareurmatoareal
a) studentii au precazare
b) studentii de arrul I

il]"'Xtlt?1ffir:ll,j::us cerere pentru cazare, dar nu au rocuit in caminere UMFr ra

nr*ffiff ffi;f.T:t:*ff#"[ro"'.""T' sociale (handicap, orrani, probreme medicare

in cadrul Caminelor UMFT este



de Adr4ini

{rt,42
si a celol ce

,:tr:#,T::ffr:* va fi adus la cunostinta personalului angajat al caminului
(Jna d

D

A4t 4l

respectafea

helAndrei

Sef gervi Soc. Adm.:
ing, Flilip iela Elona

FINALE

entul regulament se up]i.l incepand cu data aprobarii sale de catre consiliulal Universitatii de Medicina ri iur,ruJ."victor Babes Timisoara.

ntre conditiile de cazare, ce va fi specificata in contractul de inchiriere, va fiqatre cel care se cazeazaa regulamentului de camin.

student
S,S.M.T.:



UMFT
Universitate a <1e

Mr:dicinh gi Farrnacie
,,Victor EXabeS"

din'limi$oana

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041' Romdnict

Tet: (40)2 56204 I I 7 ; fax: (40)256204 I I 7
E-mail ; s enat@umft. r o ; www' um.ft' ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 1419 161129.06.2017

Av6nd in vederer:
. Legea educaliei nalionale nr.ll2O11, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

" CartaUMIl,,Victor Babeg" din Timigoara,

" HotarArea ConsiLiului de Administratie din data de 20.06.2017 .

Art" 1. Senatul universitar aprob[ Modelul contractului de inchiriere pentru spaiiile locative din

cdmine.e Universitdlii, an universitar 20rl-2018, conform Anexei, parte integrantd din prezenta

hotdrArr;:,

Arl. 2, Prezenta hotdrAre se comunic[ la:

- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,

- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentul de Studii masterale,

- $coala Doctorald,
- Direclia Generald Administrativd,
- Serviciul Social-Administrativ,
- Serviciul Finanr;iar-Contabil,
- Directia R.esurse lJmane,
. SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinta tuturor celor interesafi,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft'ro'

Pregedinte Senat,
Pro1f. univ. dr. Octavian Marius Cre{u Secretar-qef Universitate,

Jr. Larisa- ana Geaminu

Yizat iciu juridic,
C. j. dr. C Mihaela Levai

. ./-l I' Lr/ t'hQ"-'
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pAnrtr,n coNTRACTANTE

OBIECI'IJL CONTRACTULUI

Art'1 obiectul contractului il constitue darea in folosinf[ pe parcursul anului universitar 2017-201g a unei
suprafeJe locative (loc) cu destinaJie de locuinld in c6minu1.,,,....,,,.,,,,....camera.,......,......, situat la

comune af'erenter, precum gi a inventarului prevdzut in procesele verbale de predare - primire, anexe la
plezentul contra<;t.

TERME]\UL

Art,2 Telmenul de inchiriere este pe toati durata anului universitar, dupa care studentul va preda camera
adrninistratorului pe bazdde proces verbal de predare - primire.

TARIF'D,II CAZ1ARE

;\rt.3 TaLiful de cazateteprezintd costurile pentru fiecare loc de cazare gi funclie de subvenlia reparrrzatl,
de Ministr:rul Educaliei Nationale,
Consiliul de Adminisl.r'atie din UMFT aproba tariful de cazare propus de Directia General Administrativa
pentru fierrare cdrnin in pafte, ln funcfie de consumurile qi cheltuieliie aferente din perioada anterioar6.

PLATA

Art.4 Plata taxei cle Qazare se face, pentru luna in curs, pana in data de 5 a lunii respective. Din data de 6 a
lunii se aplica penalizari de 0,5%o pe zi pentru fiecare zi de intarziere, exceplie fbcdnd prima luni de cazare,
cdnd plata se facr: odatd cu semnarea contractului, La incheierea contractului, in luna septembrie, se achita
taxa de cazare si llentru luna octombrie.

- Itr caz d<> neplara a tarifului de cazare pana in penultima zi lucratoare din luna (prima zi fiind cea
de calcul cu penalitati) se va procedalarezilierea de drept a contractului, fara drept'de cazare in anul
urmator.

La rezilierea contractului de cazare, la solicitarea studentului sau a transferului intre camlne,
sumele acl:itate in plus se restituie inbaza unei cereri, semnata de administratorul de camin. Termenul de
sr>lutionare si rest:ituire este cle 7 zileluqatoare de la data aprobarii cererir.

Art.5 Energia electrica se va plati separat de catre student la tarifele corespunzatoare pietii, indiferent de
forma de scolarizetre (buget, taxa, bursieri,etc).

Plata ene,rgiei electlice se face in perioada 20 - 30 a lunii in curs, pentru luna anterioara, Dupa
aoeasta data se aplica penalitati de 0,5%o pe zi pentru fiecare zi de intarziere,

In ultima zi lucratoare din luna NU se fac incasari.

nn r,^', lIii{]lili\r

tuaia)

-1-



oBl,rcA,frrl,l0 PARTIL,OR CONTRACTANTE

Alt,6 Locatorul are obligalia :

I' sii prerdea camera cu dotdrile aferente specificate in obiectul contractului in starea

;:,ffijl""tare 
folosinlei pentru destinalia de tocuinla pe baz6 dr prr;, ;.;;;i de predare-

inere gi reparaJii necesare utilizdrii corespunzatoarea

i lipsurile gi deterioririle produse bunurilor din
ale cdminului, prin incasarea contravalorii gi a

7 ' Sd perceapd taxele conform prezentului contract de c6te ori este cazul.8' 
ff#:ffiil3ji,iij|** in 

'a'in, ,.,p.rtu,.u n";;i; igienico-sanitare si a normeror de
e. 

ffjllffiilXffi:.ffi;;:.:l ""n'," ei s6 inresneasca oblinerea vizei de notant pe toatd

,drt.7 Locatarul (ohiriagul) se oblie6 :

obiectul contractului in stare corespunzdtoare

,je 
proces verbal de predare - primire! 9i sd

ore, o cheie de rezervd, in cazul in care a fostoatd interveni in situalii extreme 1 inundalii,

tn, respectiv energia electrica, in termenele fixate

e din inventarul cdminului, instalaliile electrice gi

limit, sb asigure evacuarea zilnicd a gunoiului

-16 9i 24-08 ) 9i in perioadele de studii (sesiunr
mportament civiljzat fald de ceilalli locatari,

I]MFT, a rcprezentanfilor studentilor (gef
de cdmin ) cu sarcini concrete li"puruiii,mere in vederea constatdrii modului de

ile preluate in starea in care le_a primit, cu
personale.

l.oferit gi a instalaliilor aferente, in spafiile de
stora.
6, cu destinlia locuin![, unor persoane fizice sau

ra repartizatd
cat autorul
paguba in spaliile comune, rdspunderea
ate pe nivelul respectiv

a



12' sa respeote normele de acces in cdmin, normele igienico-sanitare 9i cele de paz6 contra
incr;ndiilor,

|3' sii nu lipeas'6 afi'e gi anunluri dec6t in locuri special amenaJate,
|4' Sii nu foloseascd cameta, spaliile de folosinla comund a caminului pentru activitatri

conteroiale.
l5' Szi nu foloseascb aparatele electrice cu un consum de energie electricd mai mare decAt

normele stabilite- de cdtre institulia de invdldmdnt ( regouri improvizate, aeroterme, etc.)
confortn Normelor Generqle de Prevenire q incendiilor tn spaliile de locuit (confbrm
Or.d.712,OG 60/97 gi MG 678/98),

16, Estr: interzisd,introducerea gi forosirea buteliilor gi aparatelor de ardere,
17' Sd anunle administratia in cazul in care nu rnui vrea s6 locuiasca in cdmin, efectuand

liC rpcnanfirrX i-^^+A-l ^Ll:^^+::I^ ^^--
,8 sa Hg::,'.'l#::::#"?::-,ll*;"lIx.J::lll;"ou.,, acestuia19, SA coolice in incinta cdminului.
20' sd respecte recomanddrile administratorului, gefului de palier, gefului de cdmin 9i portarului

de serviciu in cazurile conflictuale.
21. Ester interzis fumatul in incinta caminului.
22. Este: interzis uscatul rufelor in afara oamerel pe geam.
23. Ester interzis accesul si tinerea animalelor in camin,
24' sa anunle administraJia (portar) de orice vizitd apersoanelor din exteriorul caminului (acestea

neavand dreptul de a ramane peste noapte ),25' sa inqtiinfeze administralia Caminului'(prin notificarea in registrul de sesizari de Ia poarla
carrinului). despre reparaliile necesare i t camerele de locuit gi in spaliile de folosinJ6 comun6.
Este interzis5 intervenfia personalS necalificatl pentru remedierea acestora.

26, Este interzisa instrainarea cartelelor de acces in camin.
?.7. Sa depuna actele pentru obtinerea vizei de flotant.
28, Colectarea selectiva a gunoiului,

IIASPUNIDERE,{ CONTRACTUALA

Art'8 Petrtru noexecutarea ori executarea necorespunzdroare a obligaliilor contractuale din partea
rrocedeazd astfel :

19,20,22,23,24, ale art,7, se avertizeazd, in scris.
lui de c[min)
,20,22,23,24, ale art,1,la a doua abatere, locatarului

3' Poltrarea sonorb reclamatd atrage un aveftisment, Al doilea aveftisment concluce la excluderea
Oln tlamll].

4' in cazul aliniatelor 15,16, ale art.7 , locatarului i se aplica o tax6 de penalizare de 50 lei,
rua abatere in sensul acesta i se va rezilia contractul,
lica o taxd de penalizare de 50 lei, pentru oare se va
in sensul acesta i se va rezilia contractul,

7, contractul cu locatarul va fi reziliat.
:ontractul cu locatarul va ft reziliat obligAnd la platapagubelor, locatarul pierudnd dreptul de cazare in caminele UMFT pe toatd perioada

efec1u6rii studiilor.
8' in cr:rzul 

"fi,?.:.locatarul 
pierde dreptul de cazare in cdminele UMFT pe toatd perioada

efectr-rSrii,studiilor, in cazul studenlilor absolvenfi nu li se vor mai elibera documentele
alerente absolvirii.

9' fflineazd locul de cazare, sau folosesc BI (CD pentru a caza altepersoane,
aJi din facultate gi vor fi tragi la raspundere contravenlionara, civild sau

10' un bun material al locatorului este distrus sau furat gi autorul nu esteidentificat, nag-1b1 va fi suportatd de c6tre toli studenlii-Jin.urn..u, de'pe falier sau dincdmitr, suma fiind stabilitd de citre Directia Economicd conform valorii din devizul delucrdr:i.



In aazril pierderii cartelei de acces in camin se
lei,
In eazti nerespectarii art.1, alin.2g, se aplica o
in sensul acesta i se va rezilia contractul.

Art'9 In cazde nerezolvare, conform regulamentului, a cazurilor de nerespectare a obligatiilor contractuale,acestea se vor re:glementa pe cale juridic6 inbaza legislaliei in vigoare.

Art'10 Pt'ezentul contract erste in acord cu prevederile legislaliei in vigoare gi ale regulamentului de ordineinterioarh al cbnrinului gi se tncheie in doud exemplare, c6te unul pentru fiecare parte.

Art' l1 La predeuea camerei se restituie integral bunurile primite pebaz|de inventar, dupi cum urmeaz6:

SUB$EMNz\TUL...........,.

'.*::*::$jRECAffi ;ifi;;i"^f 
i"*,;Hffi ffi ffiilh:ulrAr;I

11,

12.

va aplica o taxa de penalizare in valoare de l0

taxa de penalizare de 50 lei, la a doua abatere

LOCATAR (Chiriag)
Student

LOCATOITT
Adnrinistra tor

I PEtuli Starea buc.
2. ueal'ceal Dat

=----=4=--I
!_
5.

starea buc.
lrgtll pll0 Starea buc.

Starea buc.
Iala P:Iqa Starea buc,
Drap,erii

7,

8,

o

10

JIarea buc,
\-uli l:9:4lqun Starea buc,
r 4r 4i)_ Starea buc.

Starea buc,

Mese
Starea buc.

buc,) Scaurle
3.

JIarea buc,
DralvlY Starea buc.
Saltele

5
Starea buc
Starea buc,

7.

uarnlse Starea buc,
D9VUtll Starea buc.

-4-



EJSIf,FT
Univen;!tatea rle
Fledici nd gi Fa r,rmacie

,,Viet*r Babeg"
din'timigoana

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2 5 6204 I I 7 ; fox: (40)25 6204 I I 7

E -mail : s enat@umft. r o ; www. um-ft. r o

TIOTARAREA SENATULUI

NR. 1 5/9161129.06.2017

Av;,ind in vedere:
- Legea educa{iei nafionale nr.Il20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Carta UMF ,,Viotor Babeg" din Timigoara,
- Adresa Direcliei Generale Administrative, nr. 7932120.06.2077,
- Hotdrdrea Consiliului de Administratie din data de 20.06.2011.

Arf. 1. Senatul universitar aprobd cuantumul taxelor de cazare in caminele Universitdlii de Medicind
gi Fanrracie,,Victor Babeg" din Timigoara ar universitar 2017-2018, conform Anexei, parte integrantd

din prezenta hotdrire.

Arl.. 2, Senatul universitar aprobd ca, in perioada vacanlei de vard, locurile disponibile in cdminele

rdmase, deschise szi fie inchiriate in regim hotelier studenlilor, rezidenfilor, doctoranzilor, masteranzilot
qi candidalilor la admitele, precum Ei insolitorilor acestora din urmd, cu tariful de 30 letlzilloc.

Arrt, 3. Senatul universitar aprobd ca, pentru studenlii Universitdlii de Medicina Ei Farmacie ,,Victor
Babeg'' din Timiqoara care rdmdn pe perioada verii cu contracte de muncd, tariful s[ fie cel

nesubr.'enfionat din timprul anului universitar.

ArtL.4.Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate a1e Senatului,
- Prorectorate,
- Decanate.
- Departamentul de Studii masterale,
- $coala Doctorald,
- Direclia Generald Administrativd,
- Serviciul Social-Administrativ,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Direcfia Itesurse lJmane,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentrtl juridic,
- Depafiamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Secretar-qef Universitate,

t Oficiu juridic,

UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

V
C. j. dr, rina Mihaela Levai



/\pR{)sA'i'
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(Data

t'f{ | V il t\ s t r i\ I 11 A I.J $ ri{t rr I t, i F{ A $ l l:AH FdAG I E

VlCT0ll t}/ilJE$ iilN i lt',tl$0ARli

'Iarxe drn carzat&itu* ffie UMF Victor Babes

pentru anul universitar 2017-2018
Timisoara

lei

L0CIURI SUB\/ENTITONATE :

1.1'"[orma sanitara 4 persoane - 75 1ei

2.J.iorma sanitara 3 persoane - 85 lei
3.lniorma sanitara 2 persoane ( caminul
4,lntrorma sanitara 2 persoane ( caminul
5.lnlorma sanitara 2 persoane ( Caminul

1-2;caminul 10)-120
18)-150 lei
24)- 200 lei

LOCURI I'{ESIJB'VE1\TIONATE :

l,lnlorma sanitara 4 persoane - 185 lei
2...{orma sanitara 3 persoane - 195 lei
3. in{orrna sa,nitat'a 2 persoane ( caminul
4. in{orma sa'nitara 2 persoane ( caminul
5.In{orma sanitara 2 persoane ( caminul

I-2,caminul 10 ) - 230 Iei
18)-260rei
24)-310lei

Strrdentii straini valutari vor plati cazareaconform taxelor pentru locurile

ner*;ubventialnate.

Sel'Servic .dministrativ
ing, Fili Elena

,/

t'
,!t7'U"

/) | rl(/u..Fa/) I

la SSMT
ndru Marian

ministrativ



UMFT
Universitatea de
Medi'ci nd gi F'arrnacie
,,Victor Balleg"
din Timiqoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40) 25 6204 I I 7 ; fax: (40)25 6204 I I 7

E-mail : s enat@umft. ro ; www.uryft, ro

HOTARAREA SBNATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 1 6/9 t6l t29 .06.2017

AvAnd in vedere:
- Legea educalirJ naJionale nr.Il20l1, cu modific[rile gi completdrile ulterioare,
- CartaUMF ,,Victor Babeq" din Timigoara,
- Solicitalea dlui prof. univ. dr. Marius Raica, Rector al UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara, nr.

7 830,',r9 .06 .2077 ,

- Hotdrirea Consiliului de Administratie din data de 20.06.2017.

Arrt. 1. Senatul universitar aprobd modificarea taxelor de inscriere la concursul pentru ocuparea
posturilor didactice vaeante, dupd cum urmeazd:

o Asistent universitar - 250 de lei
o i$ef de lucrbri - 300 de lei
. Conferenliar universitar - 1200 de lei
. Frofesor universitar - 1200 de lei.

Art.2.Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorectorate,
- Directia Generald Administrativd,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimenrlul juridic,
- Depaftamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinla tuturor celor interesali,

inchrsiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Preqedinte Senat,
Octavian Marius Cretu Secretar-$ef Universitate.

Jr. Laris Geaminu

Yiz Oficiu juridic,
C. j. dr" rina Mihaela Levai



UIb'IFT
Univr:rsitatrla <ie
Medicini yi Farmacie
,,Victor Babeg',
din't;imigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2 56204 1 r 7, fq*. (40)2 s6204 1 I 7

E-mail : s enat@umft. ro ; www.um-ft, ro

va cuprinde Serviciul Aprovizionare gi Achizilii

va cuprinde Serviciul pSI (existent) si serviciul

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABES" DIN TIMISOARA

NR. 17l916u29.06.20r7

AvAnd in vedere:
'Legea educaliei nalionale ff. 112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,- CarIa UMF ,,Victor Babeg,'din Timigoara,
- Regulamentul de organizare gi funcfion^r" u universitdlii de Medicind qi Farmacie ,,victorBabe;" din Timi;o ara uprobatprin H. S. nr. 10/10 99gr14.0g.2016,
- Adresa dlui Director General Administrativ, prof. Filip Fiat, nr. 73Ig114.06.2017,
- Hotdrdrea consiliului de Administralie din daia de 20.06.2017.

Att'l' Senatul universitar aprobd modificarea structuri i organizatorice a universitdlii, anexd laRegul;:tmentul de otganizare gi funclionare a Universitalii de Melicind Ei Farmacie,,victor Babeg,,dinTimiErrara, dupd cum urmeazd":
o [:ie creeazd serviciul Aprovizionare qi Achizilii publice, care va cuprinde Biroul Aprovizionare-Achiztlii (existent);
o Si,e creeazd Direclia Tehnicd ;i Achizifii, care

Publicr.: gi Serviciul Tehnic (existent);
o Sie creeazd Direclia Social_Administrativd, care

Social. Administrativ (existent).

Art" 2' Direclia Resurse umane va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdr6ri,

Arl. 3. HotdrArea se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direclia F.esurse LJmane,
- Direcfia Cienerald Administrativd,
- Comparlirnentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinfa tuturor celor interesafr,inclusi'z prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

S ecretar-g ef Universitate,
Jr. Larisa-L Geaminu

Yizat ciu juridic,
C. j. dr. Cod na Mihaela Levai
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TSMFT
Univ*lrsifatca <!e

Medicin* gi Farmacie
,,Victqrr Bahe$"
din ?1imig*ar*

P-tra Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 IT; fax; (40)2562041 IZ

E-mail : s enat@umft. ro ; www,umft. ro

Secretar-qef universitate,
Jr. Larisa Geamdnu

Yizat ficiu juridic,
C. j. dr. C rina Mihaela Levai

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,'VICTOR BABE$" DIN TTMISOARA

NR. 1g/9161129.06,2017

Avdnd in vedr:re:
- Legea eclucaliei naJionale nr.Il20I1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- OUG nt.9612016 pentru modificarea qi completarea unor acte normative in domeniile educaliei,

cercellirii, formSrii pro fbsionale qi sdndtdfii,
- Ordinul MENC$ rr. 612912016 privind aprobarea standardelor minimale necesare gi obligatorii

pentnt conferirea titlurilor didactice din invdJdmdntul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare, acalitdlri de conducdtor de doctorat qi a atestafului de abilitare, 

-

- Carta UMF,,V'ictor Babeq,, din Timigoara,
- H' S. nr. 514731129.05.2013 de aprobare a Metodologiei privind menlinerea calitalii de titular in

invdti.rrintul universitar qi/sau in cercetare, dupd implinirea vdrstei de 65 de ani,
- Adresa Comir;iei Senatului de evaluare a performantelor cadrelor didactice qi cercetdrii

qtiinfitfice, nr. 9092128.06.2017 .

Al:t. 1. Senatul universitar aprobd republicarea, modificarea Ei completarea Metodologiei
menlirrere a calitllri de titular, in inv6!6m0ntul universitar qi/sau in ceicetare, dupA implinirea v6istei
65 de ani, conforrn Anexei, parte integrantd din prezentahoidrare.

At't.2,Prezenta hot,irflre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prorector.ate,
- Decanate,
- Direclia i{esurse lJmane,
- Compartimentr"rl juridic,
- Departanrentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinta tuturor celor interesa{i,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

de

de

Preqedin
Prolf. univ. dr.

D. M. G.

d4'-^-' Qa&r-'...e-,
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,,Victc,r Babeg',
din Timigeara

Anexd la H.S. nr. 18/9161 129.06.20t7

METODOLOGIE
pri'rind men!:inerea culitdtii de.titulur in invdfimdntul universitar qi/sau in cercetare,

dupi implinirea vArstei de 65 de ani

tnrt.7.
scopul ptezentei metodologii este^de-a descrie procesul de menlinere a calitdlii de titular ?ninvaliimdnt Ei/sau in cercetare, dupa implinirea varsiei de 65 d" ;; ;; baza evaluiirii anuale aperfc,rmanfelor acadenrice, pdn6 la vArsta d,e 70 de ani.

4,.rt.2.
clererea de rnenlinere a catitdlii de titular in invdldmantul universitar qi/sau in cercetare, dupdimplinirea varstei de tj5 de ani, se discutd qi s. up-btr de cdtre Senatul universitdlii de Medicind EiFarmacie ,,victo.r Babe;" din Timiqoara, conform arl. 289 din Legea educaliei nalionale nr. l/201I, cumodificdrile qi completdrile ulterioare.

Ant.3.
\zl'enfinerea caritdlii de titular ?n invdldmantul universitar ;i/sau in cercetare, dupd implinirea vdrsteide 65 de ani' se acordd in funclie de posibilitdfile de acoperire a normelor didactice cu alli titulari, destrategia de resurse umane a universitalii ql in funclie de resursele financiare ce pot fi alocate.

Ar.t.4.
c':ndiliile privind aprobarea menlinerii calitdlii de titular in invdldmantul universitar ;i/sau incercelare, dupd implinirea vdrstei de 65 de ani, ce trebuie indeplinite cumulativ, sunt:l' Sd existe solicitarea de menlinere a calitdlii de titulai in invdldmanf qiuru, cercetare a cadruluididacl.ic incauzd;
2' Sd fie indeplinite condiliile prevdzute de lege pentru menlinerea in activitate: norm6 de predare,finanfere;
3' tcadrul didactic ce doreqte sd-qi menfind, caritateade titular in invdlamdntul universitar qi/sau incercetare, sd fie pr:ofesor universitar, conduc'dtor de doctorat cu cel pulin o tez|de doctorat finalizatd;4' lSd indeplineascd criteriile specifice postului de profesor universit i,-prevazute in oMENc$ nr.6129l"l'016 privind aprobarea standardelor minimale n...rur. ;i obligatorii pentru conferirea titlurilordidactice din invalamantul superior, a gradelor profesionale de cJrcetare-d ezvoltare, a calitalii decondu;:rdtor de doctorat gi a atestatului de ulilitu.", pr..u* qiin ouc nr.9612016.

Arrf.5.
(1) Cadrul didactic sau de cercetare care solicitd

atenlia Senatului universitar, eare va cuprinde:
- c,)rerea solicitantului;
- Cturriculum \/itae;
- fi;ia de autoevaluale pr-ivlnd indeplinirea criteriilor de profesor universit ar, prevdzute in oUG nr.9612016;i in OMIiNCg nr. 6129120t6 (Anexa 1).
(2) Dosarul se depune la secretarul-qef al universitdfii, cu cel pulin 60 de zile ?nainte de implinireavdrstei de 65 de ani, sub sancfiunea decaderii din dreptul'de a 

"ere 
prelungirea activit6lii prin menfinereacalitdliii de titular.

menlinerea ealitFgii de titular va inainta un dosar in

PRIVIND MENTINEREA CALITATII DE
rrruLAR iN ir.ivAleuANiSts;; iN

CERCETARE DUPA INAPTNTRE,q
vAnsrpl DE 65 DE ANI

METODOLOGIE Edifia: 1

Stabilit de Senat
Data:

29.0s,2013

Editia2:
Data:
29.06.2017
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METODOLOGIE
PRIVIND MENTINEREA CALITA'TII
TITULAR iN II.ryATAIUANT $VSAU

CERCETARE, DUPA IMPLINIREA
VARSTEI DE 65 DE ANI

(3) Secretarul-Eef va inainta dosarul Consiliului de Administralie spre avizarc in fr.rnclie de

disponibilitatea postului in statul de funcliuni gi incadrarea mdsurii in politica financiard Ei ,:le resurse

u*un. la nivelul Universitdlii. Consiliul de Administralie va comunica Senalului punctul sdu ,Ie vedere

referitor la acordarea avizului in termen de 30 de zlle,
(4) Dupa oblinerea avizului, acesta impreund cu dosarul se transmit cdtre Comisia Seltatului de

evaluare a performanlelor cadrelor didactice qi a cercetdrii qtiinlifice care va analiza dacd sunt irrdeplinite

condiliile prevdzute la art. 4 pct, 3 ;i 4 qi va intocmi cdte un referat pentru fiecare cerere, pe care il
inainteazd Senatului.

Art.6.
Dosarele care nu conlin avrzul favorabil a Consiliului de Administralie al Universitalii $i al Comisiei

de anahzd.a dosarelor nu se supun aprobdrii Senatului.

Lrt.7.
(l) $edinfele Consiliului de Administra{ie qi ale Senatului Universitdlii privind pror::edura de

rn.triin.i. a calitfiii de titular in inv6!6mAntul universitar qi/sau in cercetare, dupd implinirea vArstei de

65 de ani, pot avea loc numai in prezenla a cel pulin 213 din numdrul total de membri. Memtrrii acestor

structuri au drept de vot deliberativ egal.
(2)Hotdrdrile se iau cu votul majoritafli membrilor prezenli. in nicio situalie, votul nu poate fi

exprimat prin procurd sau delegare.
^ 

(3) Senatui va decide prin vot secret asupra aprobdrii cererii privind men,tinerea caHtalii dt: titular in

invdldmdntul universitar qi/sau in cercetare, dupd implinirea vArstei de 65 de ani.

Art.8.
Dac6 constatd vicii de procedurd, persoanalezat6. ?ntr-un drept al sdu poate depune contestafie in

termen de 5 zile lucrdtoare de la comunicareaHotdrArii Senatului. Senatul anahzeazd solicitar':a Ei, dacd

consider[ contesta{ia ca fiind intemeiatd, poate dispune reluarea procedurilor in cauzd'.

Art.9.
procedura privind menlinerea calitdlii de titular in invdldmdntul universitar Ei/sau in cetcr:,tare, dupd

implinirea varstei de 65 de ani, a fost adoptatd de Senatul universitalii de Medicina Ei Farmac,ie ,,victor
Baieq,, din TimiEo ara,in qedinla din29 iurie 2017 qi intrd in vigoare incepfurd cu anul univerl;itar 2017-

201 8.



U]MFT
Universitatea de
Medicini gi Farmacie
,,Victor Babes',
din T'imi;oara

ST,.^DARDE MINTMALE NECESARE $I OBLIGATORII
DE TTTULAR iN iIVVAIATVTANT $I/SAd iU CrNibrANr

DE ANI

PRO}FESOR UNIVI]RSITAR
1. Delinerea diplomei de Doctor in qtiinte;
2' De[inerea titlulLri de medic prirnai la disciptinele de concurs clr corespondent in Refeaua sanitara;3. Dr:finerea diplomei de absorvire a cursurilor unui modul didactic;
4' Dr:linerea calitdlii de conclucdtor de doctorat, cu 

"et 
pufin o tezdde doctorat finalizatd,;5' C'indiliile stabilite de ordinul Ministrului Educaliei Nalionale Ei cercetdrii $tiinfifice ff.6r2ttl20'r2'2016 privind aprobarea standardelor minirnale necesare gi obligatorii pentru conferirea titrurilordida'':tice din inr'Sfdmfintul superior, a gradelor profesionale de cercetare-deivoltare, a calit6lii de oonducdtorde drctorat gi a atestertului de abilitarle (Anexa 20 comisia de Medicind, Anexa 22 comisia de MedicindDentard' Anexa 23 cr:misia de Farmacie) qi de ouG rtr.g2/g.r2.20r6privind modificarea qi compl etareaunor acte normative din domeniul educafiei, cercetdrii, formdrii profesionale Ei sandtdlii.

Pentru Medicini:
:rr) 10 articole ISI in calitate de autor principal;
Ir) 5 articole ISI in calitate de coautor;
(r.) Index Hirsch 6;
cll) Factor cumulat de impact autor principal (FCIAp) 10;
elt Note asupra metodei de calcul:

o va fi luat in 'considerare indexul Hirsch calculat uttlizdnd,ISl web of Science, core collection,Thonrson Reuters pentru intreaga carierd a candidatuiui (,,all years,,);
o revistd cotatd' ISI este o revistd pentru care Thomson Reuters calculeazd qi publicd factorul deimpar,rt in "Journef Citation Reports"; r -----

o autorul sau autorii principali ai unei publicalii se considerd a fi oricare dintre urmdtorii:- primul autor;
- aulorul corespondent;dal[iautori, a cdror contribufie este indicatd explicit in cadrul publicafiei
^!::,yt? cu contribulia primurui autor sau a autorului corespondent;- ultrmul autor.

o factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candidatul este autor principal
Ii"!lf,il;*?tfi1.: 

sulna factorilor de impact ai articoleior publicate de autor in calitate de autor principal in
o in analizd' vor fi incluse articolele originale ;i reviews. in cazul publicafiilor in reviste cu tactor deimpacl mai mare <lecdt ll, pot fi luate in considelare qi alte tipuri de publicafii in extenso (nu rezumate).

Anexa I

PENTRU NIENTINEREA CALITATIT
DUPA iiIrPIrXrREA VARSTEI DE 65

PRIVIND MENTINEREA CALITATII DE
TITULAR N NVAIAVTANT SVSAU iN

CERCETARE DUPA iVPrfVNrA
VARSTEI DE 65 DE ANI

METODOLOGIE Edifia: I
Stabilit de Senat
Data:29.05.2013

Editia2:
Data:29.06.2017



lo 'R '\=1 Universitatea de

!r-\-l=j Medicind ;i Farmacie
Gf:: ..\tictor Babes''

dffiz .,ifl I rmtgua.a

METODOLOGIE
PRIVIND MENTINEREA CALITATII T}E

rrruLAR tN iNvAtAirlANr $vflAu iN
CERCETARE DUPA IH4PTN-iI]TBE

VARSTEI DE 65 DE ANI

Er;lifia: 1

Stabilit de Senat
Data:'),9.05.2013

Edttra.2:
Data:'29.06.2017

Pentru Medicini Dentari:
a) minirn 8 articole ISI in extenso in domeniul postului pentru care candidoazd, respectiv in reviste

medico-dentare sau medicale cu factor de impact minirn de 0,3, in calitate de autor principal, publicate de la

ultima promovare sau, pentru cei care nu provin din invdldm6ntul sr,rperior, in ultimii 5 ani;

b) minirn 20 articole BDI in extenso in calitate de autor principal sau autor coresponderr. in domeniul

postului pentru care candideazd, respectiv in reviste medico-dentare sau medicale, ptrblicate de la ultima

promovare sau, pentru cei care nu provin din invdldmdntul superior, in ultimii 5 ani;

c) se pot echivala articolele ISI, altele decAt cele 5 menfionate anterior, astfel: 1 articol Il:iI:3 articole

in reviste medico-dentare sau medicale indexate BDI, dar nu gi invers.

Pentru Farmacie:
a) 10 articole ISI in calitate de autor principal;
b) 5 articole ISI in calitate de coautor;
c) Index Hirsch 6;
d) Factor cumulat de impact autor principal (FCIAP) 10;

e) Note asupra metodei de calcul:
o va fi luat in considerare indexul Hirsch calculat utilizdnd ISI Web of llcience, Core Collection,

Thomson Reuters;
o revistd cotatd ISI este o revist[ pentru care Thomson Reuters calculeazd qi publir,:6 factorul de

impact in "Journal Citation Reports";
o autorul sau autorii principali ai unei publicalii se considerd a fi oricerre dintre urmdtor..i:

" - primul autor;
- autorul coresPondent;
- alli autori, a cdror contribulie este indicatd explicit in cadrul llublicaliei ir fi egal6 cu

contribulia primului autor sau a autorului corespondent;
- ultimul autor.

o factorul cumulat de impact va fi calculat pentru articolele la care candi.datul este autor principal

(FCIAp). FCIAP : suma factorilor de impact ai articolelor publicate de autor in calitate de autor principal in

reviste cotate ISI;
o in analizd vor fi incluse articolele originale Ei reviews. in cazuri speciale, privincl alte tipuri de

publicafii, posibile, dar probabil cu o contribulie micd in evaluare, deciziava aparline comisiei de evaluare.

Nu sunt acceptate rezumatele ;i corecliile. Nu sunt admise adeverinle sau certificd''ile din partea

editorului cd un articol afost acceptat pentru publicare.

Noti:
pentru domeniile non-medicale se vor respecta criteriile specifice precizale in Ordinul Ministrului Educaliei

Nationale gi Cercetdrii gtiin{ifice rr. 6129120.12.2016 privind aprobarea starndardelor minim.rrle necesare qi

obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invd!6mdntu1 superi,31, 4 gradelor p:r'ofesionale de

cercetare-dezvoltare, a calitdtii de conducdtor de doctorat qi a atestatului de abilita:e,



{"EMFT
Universitatea de
Medicin# ;i Farmacie
,,Vicfor ffial:eg,,
din Timigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 30004 j, Romdnia
Tel: (40)256204 1 I 7; .for. (40)2562041 t T

E-mail : s enat@umft. ro,. www.umft. ro

Secretar-gef Universitate.
Jr. Larisa- a Geaminu

Ytzat iu juridic,
C. j. dr. a Mihaela Levai

HoTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 2019r6u29.06.2017

Arrdnd in vedere:
- Legea educalieina{ionale rc.I/2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
-Prevederile H'G' nt,68112011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat,actualizatd,
- Carta UMF ,,Victor Babeq,,din Timigoara,
- solicitarea $colii Doctorale, ttr. 7333114.06.2017, de prelungire a sfudiilor universitare dedoctorr-Lt.

Art' 1' Senatul universitar aprobd solicitarea conducdtorului de doctorat privind prelungirea studiiloruniverlitare de doctorat pentru:
1. liitudent-doctorand: Iman Vlad Francisc
conducdtor de doctorat: prof. univ. dr. pdunescu virsil
Pelioada solicitatd: 12 luni.

Art, 2, Prezentahotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- $coala doctoraldr,
- S erviciul lrinanciar-Contabil.
- Direclia Resurse lJmane,
, Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare AcademicS, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,inclusil' prin public ar ea p e site-ul www. umft . ro.

ProL univ.
Pregedinte Senat,
dr. Octavian Marius Crefu

' Q{ruh.o .,



OL- n oe.tI-

$coALA oocro.nalA
Pia{a Eftimie Murgu 2,300041, Timigoara
Tel: 02561204250, int | 422
E-mail: doctorat@umft .ro

Gdtre,
senatul Universitilii de Medicini 9i Farmacie

,,Victor Babeg,'din Timigoari

Prin prezenta vd inaintdm solicitdrile conducdtorilor de doctorat pentrup'nelungirea studiilor doctorale. Conform modificdrilor art. 12 din Legea nr.2'8812004, publicate in Monitorul oficial nr. 154 din 22 mariie 2013, (Legea4912013) inr situalii speciale, cdnd tematica abordatd necesitd o perioadd mainlare de studirj sau experimentare durata poate fi prelunjiti cu 1-2 ani, cuaProbarea Seniatului universitar, la propunerea conducdtorului de doctorat.

1. conducdtor de doctorat prof. Univ. Dr. piunescu virgil
Student-doctorand lman Vlad Francisc
Perioada solicitatd 12 luni

Director $coala Doctorali
Prof. Univ. Dr. Tomescu Mirela

UMFT
Universitatea de
Medicind si Farmacie

,,ltictor Babeg',

din Timisoara

inregistrare

dirr



Gdtre

coNDUCEREA UNtVERStTATil DE MED|C|NA
$t FAIRMAC|E ,,VtcToR BABE$" DtN TtMtgoARA,

Subsemn atulla prof. Univ. Dr.

conducdtor de doctorat, Domeniul Medicind

iDrezenta solicit prelungirea studiilor universit de doctorat pentru
rrtudentul-doctorand ^)-^ V

nra-d-+cl

1n perioada

tnotivul

CONDUCATON DE DOCTORAT

AVIZ FAVORABIL

$coala

Data

r,lata inmatricul

1'orma



EJMFT
Univcrsitatca de
V[edicin*;i Fcrnracie
,,Victor Babeg"
din Timigoan:r

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 I7; fax; (40)2562041 I7

E-mail : s enqt@umft. ro ; www,uryft, ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 2119 l6t t29.06.2017

Avdnd in vedere:
- Legea educaliei nalionale rc.ll20l1, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- Prevederile H.G' nr. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.

actuali.zatd'
- CartaUMF,,Victor Babe;" din Timigoara,
- Solicitarea $colii Doctorale, nr. 6810/09.06.2017, de intrerupere a studiilor universitare de

doctorat,

An"t. 1. Senatul universitar aprobd solicitarea conducdtorului de doctorat privind intreruperea
studiilor universitare de doctorat pentru:

1. Student-doctorand: Desagi Daniela
Cr:rnducdtor de doctorat: prof. univ. dr. Ionild Hortensia
Pirioada solicitatd: 0L05.2017 - 01.05.201g.

Art, 2, PrczentahotdrAre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- $coala Doctorald,
- S erviciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtin{a tuturor celor interesafi,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Presedinte Senat,
Prrr,f. univ. dr. Octavian Marius Cre{u Secretar-gef Universitate,

Jr. Larisa- na Geamlnu

Ytzat u juridic,
C. j. dr. C rina Mihaela Levai

\. vtct ()R 8A0E$.

<\\\Y\ -/, ; Qo(a'ua---1 r
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UMFT
Univcrsitatea de

Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg"

ditrL Timisoara

$coALA DOCTOTRALA
Piata Eftimie Murgu 2,300041, Timigoara
Tel: 02561204250. int 1422
E-mail: doctorat@.urnft .ro

UNIVERSITATIA DE MEDICINA $I FARMACIE

Citl'e,

Senatul Universititii de Medicini 9i Farmacie ,,Victor Babeg"din
Timigoara

l::'rin prezernta va inaintdm solicitarea pentru intreruperea studiilor doctorale:
'l . Student-doctorand: Desagd Daniela

Conducdtor de doctorat: Prof. Univ. Dr. lonitd Hortensia
PerioacJa sc'licitatd pentru intreruperii studiilo r: 01 .05.2017-01.05.2018
Motivul: conrcediu ingrijire copil

Director $coala Doctorali,
Tomescu Mirela

UNI\,'ERS/T
DE fuI;Nr ;.

s; r,nrirui I
1\ DIN .,1,i,;:CrLiX 

7!l



APROBAT SENAT

Data:

coNDUGEREA UNTVERS|TATil DE MEDtCtNA
$l FARMACTE ,,V|CTOR BABE$" DtN TtMtgOARA,

doctorand (e)
vAnd conducdtor de

NTRERUPEREA STUDIILOR
I,,NIVERSITARE DE DOCTORAT in perioada
ll
t\

Merrtionr=z cd am I nu am o altd intrerupere.

Data,
Jb. oe, %tY-

I\VIZ FA\/ORI\BIL

PoqaA i ses*eF ) wrqieur.
(Nume gi Prenume)

(Semndtura)

()ONDUCATON DE DOCTORAT



UMFT
Urriversiitatea de
ft,tredicind 9i Farrnacie
,,Vietor Hlabeg"
din Timigoara

P-ta Eftimie Murgu nr.2, Timisoarq, cod 300041, Romdnia

Tel: 40)256204I I7;fax: (40)256204I I7
E- mai I : s enat@um,ft. ro ; www.um-ft. ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABES" DIN TIMr$OARA

NR. 2219 161 129 .06.2017

Av6nd in vederc:
- Legeaeducaliei .nalionale nr. 112011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

- CartauMll ,,Victor Babeg" din Timiqoara,

- Propunerea dlui prof. univ. dr. Marius craina, nr. 6686/08.06,2017,

- Avizul favorabil al Prorectoratului pentru cercetarea qtiinJificd, m' 802912Q'06'2017,

- Hotdrdrea consiliului de Administralie din data de 20.06.2017,

Ar1., 1. Senatul universitar aprobi acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitd{ii de

Medicind Ei Farmacie ,,victor Babeq" din Timiqoara, dlui prof. dr. Phitip P. Shadduck, profesor de

Chirur11ie, Duke University, Durham, NC' USA'

Arti:. 2. P rezenlahotdrAre se comunicd la:

- Rectorat,
- Prorectoratul pentru cercetarea qtiinJificd,

- Comisiile de specialitate ale Senatului,

- Persoana,menfionatd la art, 7,

- Dl prof. univ. dr. Marius Ctaina,
- Departamentul de Relalii Intemafionale,

- Departamentul Marketing, Rela{ii publice qi Consiliere,

- Direclia Fi.esurse lJmane,
- Comparti mentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinla tuturor celor interesa{i,

inclusirz prin publicarea pe site-ul www'umft'ro'

Preqedinte Senat,
Prrrrf. univ. dr. Octavian Marius Cre{u S ecretar-qef Universitate,

Jr. L liana Geamdnu

V t Oficiu juridic'
C. j. dr. odrina Mihaela Levai

l,*,ur*r,rotr^\1*
D|:: MEOICINA \

4-*" &A"''nna- ,





































































UM[FT
Universitat*la de
Medicind gi Farmacie
,,Vict<lr Babeg"
din'f imigoana

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 17; fax: (40)2562041 l7

E-mail : s enat@umft. r o ; www. um-ft. ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 23l916u29.06.20r7

Arrdnd in vedere:
- Legea educaliei nalionale m. Il20I1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- Cafia UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara,
- Propunerea dlui prof. univ. dr. Marius Craina, nr. 6686/08.06.2011,
- Avizul f'avorabil al Prorectoratului pentru cercetarea gtiinfificd, nr. 8028120.06.2017,
- Hotdrdrea Consiliului de Administratie din data de 20.06.2017.

Art. 1. Senatul universitar aprobd acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universitalii de

Medigind gi Farrnacie ,,Victor BabeE" din Timi;oara, dlui prof. dr. Maurice K. Chung, preqedinte al
Societdlii de Chirurgie Laparoscopicd, profesor la University of Toledo School of Medicine, Toledo,
OH,I-ISA.

Art, 2, Prczenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectoratul pentru cercetarea gtiin{ificd,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoana men!:ionatd la art.I,
- Dl prof. univ. dr. Marius Craina,
- Departamentul de Relalii Interna.tionale,
- Departanentul Marketing, Rela{ii publice gi Consiliere,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinla tuturor celor interesafi,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Prreqedinte Senat,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Cretu S ecretar-qef Universitate,

Jr. Laris a,Liliana Geamlnu

V Oficiu juridic,
c. j. dr. odrina Mihaela Levai

1--,-'Q{ruhe- ^





































































TJiVTFT
Unive)rsitatea de
Medicind ;! Farmacie
,,Victor tsaheg"
din Timrigoar:l

P-trq Eftimie Murgu nr.2, Timiqoarq, cod 30004 j, Romdnia
Tel: (40)2 56204 1 t 7 ; fax; (40)2 56204 I I 7

E-mail : s enat@umft. r o,. www, um-ft. r o

pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 2419 16r t29.06.2017

Ar,And in vedere:
- Legea educaliei nalionale nr. ll20L1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- CartaUIVlF,,Victor Babeg" din Timigoara,
- Propunerea dlui prof. univ. dr. Tudor Rareg olaru, nt. 7g721r9.06,2017,
- Avizul favorabil al Prorectoratului pentru cercetarea gtiinlifica nr.7999120.06.2017,
- HotdrArea Consiliului de Administratie din 20.06.2017.

Artl' 1. Senatul universitar aprobd acordarea titlului de Visiting Professor al Universitd.lii de
Medicind qi Farmacie , goara, dlui prof. univ. dr. Gheorghe Diribuq de la
Faculttutea de Medicind ae $tiinle Agricole gi Medicind veterinard a Banatului
,,Regele Mihai I al Rom

ArL2.Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectoratul pentru cercetarea gtiinlificd,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoana rnenlionatd la art, I,
- Dl prof. univ. dr. Tudor Rareg Olaru,
- Departamentul Marketing, RelaJii publice qi Consiliere,
- Departamentul de Relalii Interna{ionale.
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartirnentul juridic,
* Departamentul Dezvoltare Academicd,

inclusiv prin public ar ea p e site-ul www. umft .ro,

Presredinte Senat,
Prol; univ. dr. {)ctavian Marius Cretu Secretar-gef Universitate,

Levai

UN lVl:RS ITATEA
oe rlEotcrNA
SI FARMACIE.\iICT)R BABE9'',N " IMI$OARA

Oficiu juridic,
rina Mihaela

'* A4n-'n-e-,



Disciplur a Parazitologie
Depar-tarrLentui XIII lloli Infeotioase
Univer-silal.ea de Medicina si Fanlacie .,Victor
P-{a Efti::nie Mru'gr.r nr. 2. 'Iimi;oar-a. 3OO04l
lrar-az-rto I o gietlzlrurrl'1. r-o

TJMFT
Universitatca tie
ft4erlicin:i gi frarnr;cic
,,VictOf Ilalieg"
din'fimigoara

TEA DE IVEDICINA Si F^RMACIE

Catre Conducerea UMF "Victor Babes,, Timisoara

catre c;nsiliul de Administratie al uMF "victor Babes,'Tirnisoara

Prin prezenta" \/a rog sa aprobati acordarea titlului de Visiting profesor dornnului prof. Univ. Dr.
Gheorghe Darabus de la Facultatea de Medicina Veterinara a UniYersitatii de Stiinte Agricole si Medicina
veterinrra a Banatului "Regele Mihai I al Romaniei,'din Tirnrsoara.

;lrof Unir' Dr Gheorghe Darabus este membru titular al Acaderniei de Stirnte Agricole si Sili,ice
din Rorrrania si Profesor deParazitologie, cu o activitate stiintifica de exceptie in domeniul parazitologiei

la nivel national si international. De aproxirnativ 25 de ani, colaborarea Disciplinei de parazitologie a UMF
"victor 'lJabes" Tirnisoara ou dornnul Prof. Univ. Dr. Gheorghe Darabus este bogata si constanta din punct
de i'edere academic Prof. unir' Dr. Gheorghe Darabus a fost lector la un numar semnificativ de cursuri
postunivesirare otganizale la Disciplina de Parazilologie a UMF "Victor Babes.,. In colaborare. anr
patlicipat la proiecte de cercetare si au fost organtzare simpozioane stiintifice si conferinte de specialitate.
Incepancl cu anul 2014, Disciplina de ParazitologLe a uMF "victor Babes" impreuna cu Drsciplina de
Parazitologie a Facultatii de Medicina Veterin ata organizeaza Conferinta Euro-Regionala d,e zoonoze
patazil'ate cu parlicipare intemationala, domnul Prof. univ. Dr. Gheorghe Darabus si subsemnalul fiind
copresedjnti ai acestei conferinte stiintifice internationale, care este orgurizata in Tirnisoara. periodic. la
fiecare 2 ant.

r)omnul Prof. Unir,. Dr. Gheorghe Darabus a sustinut sr rn anul 2016

Parazitologie a UMF "Victor Babes" in calitate de lector si este lector invitat
postunivorsitar organizat la Disciplina de parazitologre in ianuarie 2018.

Prestigioasa activitate academica a domnului Prof. Unir,. Dr. Gheorghe Darabus se regaseste in
CV-ul atimat prezentei adrese, Apreciern ca acordarea titlului de Visiting profesor dornnului prof. Unii, Dr.
Gheorght: Darabus este in interesul rnentinerii unei colaborari fructuoase intre cele doua Discipline si
Universit;Ltr.

Sef Disciolina.

Prof Univ. Dr', TudorRares Olariu

un curs la Disciplina de

in cadrul cursului
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si MANAGTEMENT ul GRANTUMLOR
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ufl tvEnstT3TEA DE m,EUtctfr A $t fAff MACt E

VICTOR EABE$ DIN TIMISOARA

7?

Cdtre
coNstLtuL DE ADMtN|STRAT|E
Al Universita{ii de Medicini gi Farmacie ,,victor Babeg,' din Timigoara

In aten{iar
Domnului Prof.Dr" Marius RAICA
Rectoruil univ'ersititii de Medicind gi Farmacie ,,victor Babeg" din Timigoara

ntru Cercetare, am analizat documentalia depusa de
une acordarea Titlului de V/SII/NG pROFESSOR al
in Timigoara, Domnului prof. Univ, Dr. Gheorghe
USAMVB a Banatuluidin Tlmigoara.

Domnul Prof. Dr. Gheorghe 0AnAaug este membru titular al Academiei de $tiinle Agricole gi silvice din
Romdnia, personalitate cunoscuta a parazitologiei europene.

, are o colaborare foarte bund cu Disciplina de
,Victor Babeg" din Timigoara. Are un numar important
sunt sublinlate in documentatia depusa de Domnul

Domnul Prof' Unliv' Dr' Gheorghe OAnAeUg indeplinegte criteriile actuale pentru acordarea Tilului
de V/S/I/NG PRoFEssoR al Universitdlii dl Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg,, din Timigoara.
Propun demararea demersurilor tehnice necesare in vederea acorddrii tiflului,

20lunie,2017

Prof. Dr. Petru MATUSZ
Prorector pentru Cercetare

Tl'rentctra



Curriculum vitae
Europalts

lnformafii personale

Nume / Prenume

Adres6(e)

Telefon(oaner)

Fax(uri)

E-mail(uri)

N ationalitate(-tdti)

Data nagterii

Sex

Locul de munci vizat
Domeniul ocupafional

Experienfa profesionali

Perioada

Functia sau postul ocupat

ActivitSli gi responsabititdli principale

Numele 9l adrosa angajatorului

Tipul activitdtii sau sectorut de activitafe

Nume, Prenume (rubricd facurtativd, vezi instrucliunire): Diribug Gheorghe
Numdr imobil, nume stradd, cod poglal, localitate, lard (rubricd facultativ6, vezi instrucliunile): nr 1,1,sh. Felix, 300645, Timigoara, RomAnia

(rubricd facultativd, vezl
instructiunile): 0256 27 T 23 1

(rubricd facultativd, vezi inshucliunile) : 0256 2il251
(rubricdfacu|tativ6,veziinstruc|iuni|e):oheorohe.darabus@fmvt,ro;@

(ru bricd facultativS, vezi instrucliunile) : rom dn d

(rubrici facultativd, vezi instrucliunile): 23.04 1956

(rubricd facu ltativ6, vezi instruc[iunile) : M

(rubrici facultativi, vezi instructiunile)

Mobil; (rubricd facultativd, vezi
instrucliunile): 07 26397 466

Montionali separat fiecare experien!i profesionald relevantd, incepdnd cu cea mai recent6 djntreacestea. (rubricd facu ltativd, vezi instrucliu n ile)

. 2016 - prezent - pregedinte Senat USAMVB Timisoara:. 2012-2016 - prorector USAMVB Timisoara:

' 2Q04-20i2 - decanur Facurtdlii de Medicind Veterinard rimigoara,. 2000-prezent - membru in Senatul USAMVB Timigoara,. 2003 - conducdtor de doctorat.

' 2000-2004 - prodecanur Facurtdlii de Medicind veterinarri Timigoara;, 2001- prezent - profesor la disciplina de Boli parazitare:. 1997-2001 - Conferenliar la disciplina de Boli parazitare;. 1993-1997 - gef lucrdri la disciplina de Boli parazitare,. 1988-'1993 - Asistent la disciplina de Boli parazitare,. 1986-1988 - Asistent la disciplina de Chirurgie;. 1994-2000 - decan de an

coordonarea activitdlii educalionale la Facultatea de Medicin6 Veterinard Timigoara
coordonarea activitdlii profesionale la disciplina de parazitologie gi boli paratziitLre
Coordonarea activitdtii didactice din cadrul USAMVB TimigoaL
Coordonarea activitdlii Senatului U SA MVBTI m igoara _ presrdinte
Elaborarea de strategii, programe, proiecte de educalie gicercetare(posDRU, uEFlscDl, ANELIs)
Evaluator CNCSIS
Pregedinlele conferinlei Euro-Regionare de Zoonoze parazitare(2}14.,2016)
Membru in comisia de analizit a contestaliilor din cadrul Ministerului roucaliei
u.niversitate^a de$tiin!e Agricole gi Medicind veterinard a Banatului "Regele Mihai I al Rom6niei,,
Timigoara, Calea Aradului, 119

Profesor universitar



Educatie gi formare

Perioada

Calificarea / diploma oblinutd

Disclplinele principale studiate
com peten[e profesionale dobdndite

Numele 9i tilrul institutiei de inv6[dnr6nt
/ furnizorului de formare

N ivelul in clasificarea naiional6 sau
intern ationaL:i

Aptitudini gi competenle
personale

Limba(i) matr:rnd(e)

Limba(i) strdind(e) cunoscutd(e)

Autoevaluare

Nivel europeart (*)

Limba

Limba

Mentionati separat fiecare forma de invdldmdnt 9i program de formare profesionald absolvite,
incepdnd cu cel mai recent, (vezi instrucliunile)

' '1996: Doctorat fird frecvenld cu Diploma de Doctor in Medicind Veterinard
' 1982. Facultatea de Zootehnie gi Medicind Veterinard rimigoara, seclia Medicind

Veterinard

Discipline de specialitate in domeniul medicinii veterrnare
Medic veterinar
Profesor universitar in parazitologie gi boli parazitare

l:iTlll"it domeniul medicinii veterinare in calitate de decan, prodecan, decan de an, profesor
unlversttar

USAMVB Timigoara - Facultatea de Medicind Veterinarii

(rubricb facultativ6, vezi inshucliunile)

' 19 contracte de cercetare ca director gi 12 in calitaie de colaborator,
' Medalia jubiliara a Facurtd[ii de Medicini Veterinard Bucuregti (200g),
' Medaille zur 200 JahrJeier 1790-1990 - Ludwig- Maximilians- Unlverfitat Munchen (2009). Medalia jubiliara a Facultdlii de Medicind Veterjnard tagi (201,1);

' Diploma si Medalia jubiliara a Facultdliide Medicind Veterinard Timisoara (20,12);
' Premiul ,,lon Adamegteanu" al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice pentru monografia

,, Criptospori dio za" (20 I 1).,

' Premiul ,,Traian sdvulescu" al Academiei Romdne pentru monografia ,,criptosporidioza,,
(2011),

' Premiul"Paul Rieglef'alAcademiei de Stiinte Agricole si Silvice pentru "Tratat de Medicind
Veterinard- Parazitologie Veterinari,, (2015)

' Premiul ,,Traian Sdvulescu" al Academiei Romdne pentru "Tratat de Medicind Veterinard-
Parazitologie Veterin ard" (201 6);

' Brevet nr 127079 "Unguentul antimicotic gi utilrzarea acestuia in tratamentul extern al
dermatomicozelol',2012'. Diplome 9i medalii de argint gi, respectiv, bronz la saloanele
nalionale de inventicd

' Brevet nr.130489 "Supliment alimentar din plante utilizat in prevenrrea gr combaterea
nosemozei la albine", 2014 mai multe diplome, premii, 2rnedalii de bronz qi'trei de aur la
saloanele nalionale de inventicd(2014-2015), Diplomd gi Medalra de aur ta Salonul
lnternalional de Inventicd de la Geneva 9i Diploma 9i Medalia AGEpl, la acelagi salon;
Diploma 9i medalia de aur la salonul Mondial de Inventicd de la Brussels, Diploma gi medalla
de aur AGRO-ARCA - Grad Trili, Croatia,

' in curs de brevetare (oslM Ai0d07511022016) "Gel pentru tratamentut jeziunilor uscate din
demodicoza canind".. Diploma de excelentd a USAMVB Timisoara (20.15). 6 premii UEFtSCDI(2011-2016)

Precizalilimba(ile)materni(e)(dacd este cazulspecificalia doua limbd maternd, veziinstrucliunile)
: romdna



Competen;r; 9i abilitati sociale

Competenle gi

organizatoiice
aptitudin i

Competen[,: 9i aptitudinl tehnice

Competenle lri aptitudini de utilizare
a calculatorulrri

Descrie(i aceste competenle gi indicali contextul in care au fost dobdndite (Rubricd facultativd, vezi
instructiunile)

Descrieti aceste competenle gi indica[i contextul in care au fost dobdndite (Rubricd facultativd, vezi
instructiun ile):

' adminisirative gi organizatorice - competen!e dovedite de alegerea mea ca prodecan, apoi ca
decan, pentru doui legislaturila Faculiatea de Medicind Veierinard din Timigoara, prorector
la USAMVB Timigoara si, recent, pregedinte Senat USAMVBT

' profesor asociat- Facultatea de Medicind Veterinard clui-Napoca

Descrieli aceste competenle gi indicaii contextul in care au fost dobdndite (Rubricd facultativd, vezi
instrucliu n ile)

ACAROLoGIE - Finalizarea unui contract de cercetare cu Ministerul invdJdmdntului privind testarea
unor acaricide in ectoparazitoze,
ENToMoLOGIE Finarizarea unui contract de cercetare cu Ministerul
hipodermoza. s-a efectuat un ampru studiu epidemiorogic ai s-a eraborat

]eslgrea eficacitdtii unor acaricide asupra adur!iror, tarvetoi gi oudror de
Studiul populatiilor de culicoizi,
HIDATIDOLOGIE - Finalizarea unuicontract de cercetare cu LN.M V.,,pasteui' Bucuregticu privire laechinococoz#hidatidozd s-a stabilit gradul de endemicitate gi rata refrojuctiva ce bazd a cestoduluj
Echinococcus granulosus. Finalizarea unui contract privind epidemiologia, diagnosticul gi controlul
hidatidozei (cu ANSTI), cu rezultate privind sugele de Echinococcus"granutosus gi factorii carecontribuie la mentinerea unei rate ridicate a acestei boli,si cu elaborarla unei strategii de controlparazitologic.

N/IDAZOLICE - Contract finalizat cu C N C.S U _
ichostrongili gi Dictyocautus sp 9i elaborarea unui
imidazolice

elmintice noi in parazitismul cu trichostronoili la
cul dictiocaulozei. Eficacitatea albendazolului in

ichostrongili

imunocompetente in infeclia, naturard u, ,ro'Jl,rljr[?;"ij:" ru..:,oT'1I'"i'j'u' ':."1T;!:
Evaluarea unor sisteme de conhol parazitologic in eimeriozele puilor broiler. Studiul epidemiologic sigenetic in babesiozd, giardiozd Si toxoplasmozd

invdtdmdntului privind
un program de control
Ctenocephalides canls,

gobolanilor Profilaxie 9i combatere in bolile iepurilor,
PAToLoGIA ANI[/ALELOR SALBATICE - Cercetarea parazitozelor la animatele salbatice incaptivitate gr la cele din diferite fonduri de vAndtoare
MtcoloctE $t BOL| MtOoTtcE
- aspecte etiologice gi epidemiologice in dermatomicoze la animale:
- cuantificarea eficienlei metoderor de diagnostic in dermatofitoze;
- terapie 9i imunizare in dermatomicoze

Asocialii profesionale 9i stiinfifice. Asociatia Generald a Medicilor Veterinari din Romdnia,. Asocia(ia Parazitologilor din RomAnia;. ScientiaParasitologica;
. Colegiul Medicilor Veterinari din Rom6nia,

' Association pour l' Etude de l'Epidemiologie des Maladies Animales-France;
' Asociatia pentru cercetare Murtidisciprinard din zona de Vest a Rom6nrer;. Academia de gtiinJe Agricole gi Silvice

DescrieJi aceste competenle gi indica[i contextul in care au fost dobandite (Rubricd facultativd, vezi
i nstructi u nile): Microsoft Word, Excel, I nternet



Competen i; 9i aptitudini ar|sticer

Alte compe,l.ente gi aptitudini

Descrieti aceste competenle gi indicalicontextul in care au fost dobdndite. (Rubricd facultativd, veziinstructiunile)

Descrieti aceste competen[e gi indicali contextul in care au fost dob6ndite (Rubricd facultativd, vezi
instru cliu n ile)
(Specializdri / Vizite profesionale /Schimburi de experien!a)

. ' 1992 - $coara Nationard Veterinard din Tourouse - Fran[a - organizalra
,,Veterinaire sans Frontieres', - 3 sdptdmdni:

Alfort - Fran[a - bursd Tempus - 14 martie _ 24 aprilie
' 2002 - $coala Nationald Veterinard din Alfort gi gcoala NaJionald Veterinard din Lyon -Franta -Program pHARE.

' stagii gi vizite in strd jndtate: Hanover, German ja (2004, Euro Tier), Baden_Baden,
Germania(expozifie interna!ionald de specialitate), orvieto, lialia (ilt International Giardra
and Cryptosporidium Conference), Viena- Facultatea de Medicind Veterinarb (2010),
Munchen- Facuttatea de Medicind Veterinard (2009 gi 2011), USA_purdue
University(201 3), Budapesta,Ungaria (2016)

' Adundrile generare EAEVE: Thesaronki, Grecia e0o2), Lugo, spanra (2004), Vargovia,
l_ot91ya 

(2005), Ghent, Bergia (2006), Konya, Turcii' lzooz), Copenhaga, Danemarca
(2008), Viena, Auslria (2009), Hannover, Germania' 1zori,o1, Lyon iran!a (2u11,
Budapesta, u n garia (20 1 2),stockorm, suedia (20 1 6), Lon dra, Angri'a (20 1r )Lucrdrigtiintifice: 469 de lucraristlintifice publicate in tard sistrdindiate'oin care 35 in reviste

I Sl (cdteva reprezentative)
1 Diribu9, Gh',2001, Decontamination of developmental forms of some parasrtes in catle

semiliquid manure by mesophilic methanic, Polish Journalof Veterinary Sciences, Vol 4 No
1 , tst,

2' Diribug, Gh', Controlul parazitologic in helmintozele ierbivorelor, 2003-2004, Rev Romdnd
de Medicind Veterinard Vot. 13-14, No 1_2.3 Diribug, Gh., Cosoroabd, 1,, Oprescu,l, Morariu, S, 2001, Epidemiologie de la
crypiosporidiose chez les animaux dans I'Ouestde la Roumanie, Revue Med Vei yol 152,
No. 5, 399-404, tSt,

4 Diribug, Gh., olariu, R.,2003, The Homologous and lnterspecies Transmission of
Cryptosporidium paryum and Cryptosporidium meleagridis, polish Journal of veteiinaiy
Sciences, Vol6, No 3 225-22g.lsl.

5 DirIbus, Gh., Hotea, l, Oprescu, 1,, Morariu,
seroprevalence in cats and sheep from Western
320 tst.

S , Olariu, R T., Brudlu, l.,Toxoplasmosis
Romania, Revue Med Vet, 201 1, i62..316_

6. lmre, K., Lobo, 
-L.M 

, Matos, 0,, popescu, C , Genchi, C , Diribus, Gh., Molecular
characterisation of Cryptosporidium isolates from pre-weaned caives in Romania is there an
actualrisk of zoonotic infections? veterinary parasitology 2011, jg1,2_4,321_324,ls]

7' Dubey J,, Hotea, r,, orariu R T., Dirdbug Gh,, Epiiemiorogicar review of
toxoplasmosis in humans and animals in Romania, parasitology,2oj4, j41,31j_325,
tst.

Ci4i (18 din care 17 in diferite edituri nationate):
' Bolile infectioase. gi parazitare ale iepurilor, Diribug Gh, Cdtand N., Editura Brumar,

Timigoara, 1996 96 pag.;

' Criptosporidioza | . Editura Brumar, Timigoara, 1997,207 pag.,
' Diagnostic paracl in parazitologie, Cosoroabd 1., Diribug Gh.oprescu j., Morar o0i,23s pas;. Elemente de ep nsmisibrle, Vior, C, Cdtand, N., Cosoroabri 1.,

?g11lt 
Gh. Nicolae $t, Popovici, V, Jibru, 1., Ed orizonturi Universitare Timigoara,200i,

rzo pag.;

' Parazitologie gi bori parazitare, Diribug, Gh., oprescu, | , Morariu, s , Narcisa Mederre,
Editura Mirton, Timigoara, 2006, 80g pag.

' criptosporidioza, Diribug, Gh., rmre, K , Ed. Agroprint Timigoara, 2010,322pag
' Ghid practic in bolrle parazitare, Diribug, Gh., oprescu, I Morariu, s., Narcisa Mederle, llie,

M., Vol | 9i il, 2013, Ed. Agroprint, Timisoara
' Tratat de medrcind veterinard, constaniin, N., constantinoiu, c., cosoroaba, r., cozma, V,Diribus, Gh., gi arfii- Vor vr parazitorogie Veterinard, 2014,Ed Risoprint, cruj-Napoca
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Catlo (,londucerea UMF ,,Victor 
Babes', Tirnisoara

catrer (-onsiliul de Adrninistratie al UMF ,,victor 
Babes', Tirnisoara

UNIVERSITAI'[/, l]F \,lEDl0lhlh $l FtrRlraACiE

\ili)l i.,iri iir'ij[]$ [Jii'r i,ivliSi)i\l1A

it.tt l;l.li s It l--i r r'.,,.- -.... ! -/^, 'i7:Y,u".r/ :? 7-:1-*.

Prin prezenta, \'a rog sa aprobati acordarea titlului de visiting profesor dornnului prol Univ Dr
Gheorlghe Darabus de la Facultatea de Medicina veterinara a UniYersitatii de Sriinte Agricole si Medrcrna
veterirara a Banatului "I{egele Mihai I ar Rornaniei,.din Tirnisoara

Prof Univ Dr' Gheorghe Darabus este membru titular al Acaclemiei de Sliinte Agricole si Sil'ice
din Rr:rnania si Profesor dePatazitologie, cu o activitate stiintifica de exceptie in dorneniui parazrtoiogiei
lanit'el national si intemational. De aproxirnatii,25 d,eani, colaborareaDiscipliner de parazirologie auMF
"victr)t Babes" Tirnisoara cu do'rnul Prof. unii' Dr. Gheorghe Da.abus este bogata si constanta din punct
de'erlere academic Proil Unil' Dr. Gheorghe Da.abus a fost lector' 1a un nulnar sernnrl-icatir, de cursurr
postuttiYesrtare organizate la Disciplina de Parazirologie a UMF ,,Victor Babes., In colaborare. aln
partic;1-rat la proiecfe de ce'cetare si au fost organizate sirnpozioane stiintifice si conl'erinte de specialitate.
Incepttnd cu anul 2014, Disciplina c1e Parazitologre a UMF "victor Babes,, impreuna cu Disciplina de
Paraz'i:ologie a Facultatii de Medicina veterinata organizeazaconferinta Euro-Regronala de zoonoze
parazi;llre cu participare intemationala, do''rul Prof Uni' Dr, GJ-reorghe Darabus sr subsernnalul fiind
coprescdintr ai acesler conferinte stirntifice rntemationale, care este organizatain -I'imrsoara. periodic. la
fiecarc 2 ani

Dornnul Prof' UniY Dr' Gheorghe Darabus a sustinut si in anul 2016 un curs la Disciplina cle
Parazr:ologie auNIF "victor Babes" in calitate de lector si este lector in'itat in cadrul cursuiur
postun i v ersitar or ganizat l a Di s ciprin a de p ar azrtol ogi e in i anuar.i e 20 I B.

Prestigioasa actit'itate academica a dornnulur Prof. uni' Dr Gheorghe Darabus se regaseste in
cv-ul atasat preze:rtei adrese, Apreciem ca acordareatitlului de visiting profesor dornnului prof. Univ Dr
Gheor';;he Darabus este in inte.esul mentinerii unei colaborari fructuoase intre cele doua Discipline si
Unn,er',;itati,

Sef Disoiplina.

Prof. IJnir'. Dr Tudor Rar.es Oiariu
/7

.4
.*{-"'l rwa'u(



TJ NI F'T
Univllrsitatca iie
Medicind Ei Farmacie
,,Vict<lr Eabog"
'din Tinrigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoqra, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)256204I I7; fax; (40)2s6204I r7

E-mai l : s enat@umft. ro ; www. um-ft.ro

Doctorale din cadrul IOSUD -
domeniul Medicind. a dlui orof.

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 2sl9 r61t29.06.20r7

AvAnd in vedere:
- Legea educaliei nalionale nr. 112011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
''CafiaUMF,,Victor Babeg" din Timigoara,
- Regulamentul institulional de organizare qi desfdgurare a programelor de studii universitare de

doctoritt in cadrul Univerrsitdlii de Medicind qi Farmacie ,,Victor nabeq; din Timigoara, aprobat prin H. S,
rr.2l4',tr6107.06,2012, modificat qi completat prin H. S, nr, 10/12 016/06.10.2015.

- iSolicitarea dlui prof. univ. dr. Schiller Adalbert, nr. 6204123.05.2077 ,
- Atestatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, oblinut in baza OM

nr" 375r>113.04.2017,
- Avizul favorabil al gcolii Doctorale, nr. 6204123.05.2017 ,
- Avizul favorabil al C. S.U.D ., nr. 6324125.05,2077,
- l{ot[rdrea consiliului de Administralie din data de 30.05.2017.

Arr:, 1. senatul universitar aproba caritatea de membru al $colii
universitatea de lVledicirrd qi Farmacie ,,victor Babeq" din Timiqoara,
univ. dr. Schiller A.dalbert, incepdnd cu anul universitar 2017-2org.

4r1..2. Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- f{ectorat,
- Prorectorate,
- t.lomisiile de specialitate ale Senatului,
- :jcoala Doctorald,
- l:1.s,u.D,,
- .F'ersoana no.minalizatd,la art. I,
- ;::i erviciul Firranciar-Contabil,
- ,Direcfia Resurse l-Imane,
- t,.lompartimentul juridic,
- ')epartamenful Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,

inclusir, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

PreEedinte Senat,
Octavjian Marius Crefu S ecretar-q ef Universitate,

Yizat iu juridic,
C. j. dr. C a Mihaela Levai

( 1_*^_, e&Llta_,



Cll. ') a.u"Y'

Cdtre

S,ubsemn atalul

avdnd contract de

UMFVBT, Facultatea

Cond ucerea $colii Doctorale
a Universitdlii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara,

Prof. Univ, Dr. S C++ltL€P, k[/+Lh€tLr
muncd pe perioadd nedeterminatd in cadrul

l4€(lr'cl',rtE

Departamentul Vtl H*-"ltu'*' i*tr* ut
Disciplina HeA ,F 

AI

prin prerzenta solicit acceptarea ca membru in cadrul $colii Doctorale

a UMFVBT, Domeniul ll"-Jit'rr',tr{
Atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare

doctorat Medicind / Medie'i,nd=-Eentat=d, a fost oblinut in baza oM

3t&13,o4 ?A ()-

Prof, Univ, Dr.

de

nr,



OII.DIN
privind

acordarcl atestatului dc abilitarc

:lHfrni#i:T'i"ffi.lll;,jlf;.?iJ^,,'!,'ei are art. 300 crin I-egea ecrucaliei .afio'are nr, u20n,

ll ,"::iffili,,,0u'iJ,i,1,',,'i:?;,,.Tf;:i,oir',, 2BB/2004 privind organizarea srudilor. unive'sirare,

I'l'#;l;ilr,frTJtX'Ji:il,,'Ilothrdrii 
(iuve"ului m', 681t20n privincl aprobarea codul'i srudiito:.

inbazzr oMEcs't" 312"1/2015 privincl ot'ganizat'ea gi desftrqura.ear)rocesuiui de obli'er.e a atestat,rujde abil:tare,

Avdnd ihr vede|e pt'optlrlel'ea consilir.rlui General al GNATDcU din clata de 24,03,2017 referitoar.e laacordat';a atestatr'tltli cie abilitaLe pentru pe'soanele inscrise in Anexct nr, I lapunctul 2 clin oLciinea dezi a CNATDCU cliu clata,de z+,Oi,ZOt-i,

|?ffi;l:-fl;:lh:Jilf il::i,il :,:,Y,?,2':,i:li;13.."^,tizureavi 
runcfionarea Ministe*rrui Ecr,cariei

Min istr.ul llclucafici Nnfion ale- ernite pr.czcniul orclin:

Art' 1 --'se acordd atestatul de abilitare, in. clo,teniul de studii Lutiversirq,e cle cloctoi.sl l\{eclicintr,domnult'ri SCHILL'ER Adalbc.t, tituio'. la unive'.situr.u a. Medicind gi Far'racie ,,victo. 
Babes,, dirrTimiqoara,

Art' 2 - .prezertul ordin rr:p.ezi'td. atestatur cre abilitaLe,

tar, clin cadrul N4i'ister.ului Eclucafiei Nafio'ale,
tea de tr4edicind gi Falmacie ,Victor Babey, clincu obligalia ca aceas16 institulie s6 ir .o,.,i ,,.,,..

MIMS T]IRUI, ED UCATIEI NA TIONA I-,8

INISTIIU,

CAI]INET MINISTRU

Br"rculesti,
N', 

' 
,,J#$16

Data:,, /,0 r9:!i:,,1p.*:,",',,,' ..

/{,
p. ),,'$,

P,
llavel N STAS

5[f. Gencral RDrrh6l^r ^, to a^



UMFT
Universitatea de
Medicini ;i Farmacie
,,Victor Babe;,,
din Timigoara

uNlvERSlTAl EA DE h4FDlClNA $l f-AR[4AClE

\/lCl i.\ii i-\/',iiL:ii i-rilr i if/ll$OARA

inre 1;is tra,

flrn --*

imigoara, cod 300041, Romdnia
(40)0256490626

; www.umft.ro

Citre

CONSILIUILUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

se ap,robe calitatea de conducetor de doctorat Tn gcoala
Doctoraild a Universitd[ii de Medicina gi Farmacie ,,Victor Babeg,, din
Timigoara, domeniul Medicind

- a domnului prof, univ. dr, Schiller Adalbert,
cu incetperer de la data emiterii ordinului Ministrului Educaliei
Nafionale nr. 37s6r13.04.201T privind acordarea atestaturui de
abilitarergi a r;alitdlii de conducdtor de doctorat.

Director $coala Doctorald,
Prof. Univ. Dr. Mirela TOMESCU

\--_ -'.- '\t\l ,,-

\0.'



UMFT
Universitatea de
Medicinl gi Farmacie
,,VictoL Babeq,,
din Timigoara

migoara, cod 300041, Romdnia
(40)0256490626
www,umft.ro 

uNrVERSrrArE/.r DE MEDrcrNn sjr l_-Afi[/AerE
VlCtOtl LIABE$ DtN TlivilliirARA

Cdtre

Gonsiliul de Administrafie,

se aprobe catitatea de conducdtor de doctorat in
$coala Doctorard a Universitdlii de Medicind gi Farmacie
,,Victor Bab,eg" din Timigoara, domeniur Medicind

- a 'domnurui prof, univ, dr. schilrer Adarbert,
cu incepert* de la data emiterii ordinului Ministrului Educa(iei
Na(ionale nr. 97s6r13.04.201T privind acordarea atestaturui
de abilitare gi a caritdlii de conducdtor de doctorat.

Director gcoala Doctorald.
Prof. Univ, Dr, Mirela TOMEdCU

Director C,S.U.D.
Prof. Univ, DrTloan SPOREA



UMFT
Universitatea de
Medicind ;i Farmacie

,,Victor Babe;"
diu Timisoara

l-!r,Elifi._\{urgu nr,2, Timigoara, cod 300041, Romdnia
Ie gqpz502e338e ; fax: (40)02564e0626
ts-matt: doctonat@umft. ro; www,umft.ro

uNrvERlilTATEA DE MEDICINA $l FARMACIE

',/ia,rOU BAUE$ DIN TlMl$OARA

Cdtre

SENATUL
Universitdtii de Medicind 9i Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara

Vii rugldm sd aprobali calitatea de conducetor de doctorat in
$coala 'Doctorard a Universitd(ii de Medicind 9i Farmacie ,,Victor
Babeg" din Timigoara - rosuD, domeniur Medicind:

- a domnului prof, univ, dr, Schiller Adalbert,
Atestatul de; abilitare, Tn domeniul de studii universitare de doctorat
Medicinrd, a ifost oblinut in baza ordinurui MEN 3Ts6r13.04.2017 gi
aprobat in gpdinta CSUD din 24.05.2017.

Director C,S. U. D.
Prof. Univ, Dr. loan SPOREA



TJM[ FT-
{.lnivel'sitate a de
Medicjind gi Farrnacie
,,Victor Eahe$"
din Tiruigoara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)25 6204 I I 7 ; fax: (40)2 56204 I 1 7

E-moil : s enat@umft. ro ; www. um-ft, r o

HoTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 26l916u29.06.2017

Ar,0nd in veder:e:

- Legea educaliei nalionale nr. Il20l1, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
- CutaUMF,,Victor Babeg" din Timigoara,
- Regulamentul institulional de organizare Ei desfbqurare a programelor de studii universitare de

doctorrrt in cadrul'Universitdlii de Medicind gi Farmacie,,Victor BabeE" din Timiqoara, aprobatprin H. S,
rr.2l4iJ16l07.06.2012, modificat Ei completat prin H, S. nr. 10/12016106,r0.2015,

- Solicitarea dlui prof. univ. dr. Timar Romulus zoin, nr. 5601/10.05.2017,
- Atestatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, obtinut inbaza OM

nr, 37 !;7113.04.2011 ,

- Avizul favorabil al $colii Doctorale, nr. 5601/10 .05.2017,
- Avizul favorabil al C.S,U.D ., nr. 6321125.05.2017.
- Hotdrdrea Consiliului de Administrafie din data de 30.05.2017.

Art. 1. Senatul universitar aprobd calttatea de membru al $colii Doctorale din cadrul IOSUD -
Universitatea de Medicind ;i Farmacie ,,Victor Babe;" din Timiqoara, domeniul Medicind,, a dlui prof.
univ. dr. Timar Romulus zoin, incepdnd cu anul universitar 2017-2018.

Art,2, Prezenta hotdr6re se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Comisiile de spec:ialitate ale Senatului,
- $coala Doctorald,
- C.S.U,D.,
- Persoana nomtnalizatdla art. I,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse umane,
- Compartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinla tuturor celor interesa{i,

inclusiy prin publicarea pe site-ul www,umft.ro.

Prepedint,e Senat,
Octavian Marius Cretu S ecretar-qef Universitate,

R O.\|.,\ N]-\---_-4 Jr. La ihana Geaminu

Ylzat iu juridic,
C. j. dr. C Mihaela Levai

\:.ii/C,iT iE\

A,L
tf'\t^' L-?O0Lt'l't-/t--,



AFRCBAT
c0NStLtuL DE ADtVtNtSTRATIE

&o ol hat?. '

a Universitdtii de Medicind gi Farmacie
,,Victor Babeg" din Timigoara,

P ::/^ . '1.:J ' c.z1-" t-'t-'t'l

Cdtre

Subse,nnnata/ul Prof. Univ. Dr. I ttt'(/Ja dLvtu/Lus y'o&ltrr

avdnd contract de muncd pe perioadd nedeterminatd in cadrul
UMFVBT, Facultatea tuF-D( c/N I
Deparlam en'tul L /4 a D r Qtlt| it tTrj lL^t )/ i
Disciplina ,rJtI ,t l , /.r/f/Li f)i r r|c,Li //,leT.zq tloLt cE
prln prezenta solicit acceptarea ca membru in cadrul gcolii Doctorale
a UMFVBT, Domeniul lr'l EDr ctn /j

Atestatul de abilitare,

doctorat Medicind / Medicind

i,L2 f clin 1 :3.04,2017.

Prof. Univ. Dr. 'rtM ft /- &eru/Lt)9 e7Rt^l

Tn domeniul de studii

Dentard, a fost obtinut

universitare

in baza OM

de

nr,



[JMFT
Universitatea de
Medicind ;i Farmacie
,,Victor Babe9,,

din Tirnigoara

f:la_Elti1ie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, Romdnia

; fax: (40)02s64s0626
E-mail: doctorat@umft. ro; www.umft.ro

UNtvERSITATFA DE MEDt0hiA gi FAfrrvtA0ti
VICToR Br\BEg DIN TlMj.?OARA

In r-og istf a rc..

cl In .*_*_,-*Citre

CONSILIUILUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

se aplrobe caritatea de conducetor de doctorat
Doctorald a i[.Jniversitdlii de Medicina gi Farmacie ,,victor
Timigoa,ra, domeniul Medicind

- a domrrurui prof, univ. dr, Timar Romurus Zorin.
cu inceperer de la data emiterii ordinului Ministrului Educaliei
Nationale nrr' 37s7r13,04.2017 privind acordarea atestaturui de
abilitare gi a calitd[ii de conducdtor de doctorat.

Director $coala Doctorald,
Prof, Univ, Dr, Mirela TOMEdCU

in gcoala

Babeg" din



Gitre

Consiliul de Administralie,

se approbi caritatea de conducdtor de doctorat
Doctorald a;Universitalii de Medicini gi Farmacie ,,victor
Timigoara, domeniul Medicind

- a,domprurui prof. univ. dr, Timar Romurus Zorin,
cu inceppere2 de la data emiterii ordinului Ministrului Educaliei
Nafionaile nr, 3Ts7r13.04.2017 privind acordarea atestaturui de
abilitare 9i a oalitilii de conducdtor de doctorat.

Director C.S. U, D.

SPOREA

l:F^Eltitie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, RomAnia

; fax: (40)0256490626
ft. ro; www,umft.ro

vrclori iiALrEg Drr,r,,o,,f'ooffi.ot''

irrreqistrare- ^ 6t/

in gcoala

Babeg" din

Director $coala Doctorald.
Prof. Univ. Dr. Mireta TOMESiU

UMFT
Universitatea de
Medicind gi Farmacie
,,Victor Babe;,,
din Tirnigoara



UMFT
Universitatea d e

Medicind 9i Farnracie
,,Victor Babeg,,

din Timigoara

P-ta EJtimie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Rom0nia
T el: (40)025 62933 89 ; f ax: (40)025 6490 626
E-mail: doctorat@umft. ro; www.umft.ro

UI! IVE RS ITA'IIIA DE I/E DIOII,I,\ {iI FAR[4AC IE
VlC l 0ir ijr\Elg DtN I ;,\,ltliOAtiA

Cdtre

SENATUL
Universitafii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg', din Timigoara

vd ruSydm sd aprobali caritatea de conducetor de doctorat Tn

$coala Doctorard a Universitd(ii de Medicind gi Farmacie ,,victor
Babeg" din 1-imigoara - rosuD, domeniur Medicind;

- a domrnurui prof. univ, dr, Timar Romurus Zorin,
Atestatul de' abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat
Medicinrd, ?,fost ob{inut in baza ordinurui MEN 3Ts7r13.04.2012 si
aprobat Tn gedinla CSUD din 24.05,2017.

Director
Prof, Univ, Dr.

c,s. u. D,
loan SPOREA



Attl,2.Prezerrt.a hotiirdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Comisiile cle speoialitate ale Senatului,
- $coala Doctorald,
- C.S.U.D.,
- Persoana nominalizatdla art. I,
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimentul .juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd,

inclusiv prin publicarea lpe site-ul www.umft.ro.

Pregedinle Senat,
Prrrrf. univ. dr. Octavian Marius Cretu

P-la Eftimie Murgu nr,2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)2562041 I7; fax: (40)2562041 l7

E-mail : s enat@umft, r o ; www. um"ft. r o

pentru a fi adusd la cunoqtin{a tuturor celor interesafi,

Secret Universitate.
Jr. Larisa- iliana Geamlnu

Yizat ficiu juridic,
C. j. dr. C a Mihaela Levai

WMI FT
{-lniversitatea de
Medicin* 9i Farmacie
,,Victor lSalleg"
rlin Timisoana

HOTARAREA SENATULUT
UMF 

',VICTOR 
BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 27l916U29.06.2017

Aviind in vedere:
- Legea educaJiei nalionale m. 112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeg" din Timigoara,
- Regulamenful institufional de organtzare gi desfbgurare a programelor de studii universitare de

doctorirt in cadrul Universitdlii de Medicind Ei Farmacie ,,Victor Babeq" din Timiqoara, aprobat prin H. S.

nr.214816107,06.2012,modificatgi completatprinH. S. nr. 10/12016/06.10.2015,
- Solicitarea dlui prof. univ. dr. Munteanu Mihnea, nr. 5588/10 .05.2017 ,

- Atestatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, obtinut in baza OM
nr. 37Q9113.04.2017 .

- Avizul favorabil ril $colii Doctorale, nr. 5588/10.05.201,7,
- Avizul favorabil al C. S.U.D ., nr. 63 19 125.05.2017,
- HotdrArea ConsiUului de Administratie din data de 30.05.2017.

Art. 1. Senatul uni'versitar aprobd calttatea de membru al $colii Doctorale din cadrul IOSUD -
Univer:'sitatea de Medicind qi Farmacie ,,Victor Babes" din Timiqoara, domeniul Medicind,, a dlui prof.
univ. clr. Munteanu Mihnea. ?ncepdnd cu anul universitar 2017-2018.

I
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UMFT
Universitatea de

Medicind gi Sarmaeie

,,Victor Babe$"

din Timigoara

9r i^,ot 4lt*t*1 fti rl t' li'l "'

DISCIPLIINA DE OFTALMOLOGIE
DEPAR'I',AMENTUt. IX - CHIRURGIE I

JNIVER$ITA'IEA DE I\,1I:NI'II'!A SI FARI'/ACIE

Timisoara , 8.05.2017

Gitrq) f -r7- I
d<e4a'aa,{nu

Conducerea $coli orale

a lUniversitetii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara,

Sr;bsemnatul Prof,Univ,Dr, Munteanu Mihnea, avind contract de muncd pe

perioadriii nedeteuminatd in cadrul UMFVBT, Facultatea de Medicind, Departamentul

lX - Cltirurgie l, Diqciplina de Oftalmologie, prin prezenta solicit acceptarea ca

membn,r in cadrurl $ccllii Doctorale a UMFVBT, Domeniul Medicind .

A'Ltrstatul de abillitare, Tn domeniul de studii universitare de doctorat Medicind,

a fost ohtinut in haza OMEN nr. 3709/13.04.2017.

CL; multumiri, EANU MIHNEA
dlc primal of lmolocl
tor irr stiinte r eclica:6

sef sectie
cod 9?-2678

P r"of.Univ.Dr. l\lluhteanu Mihnea

S,i:,f Discipl iina Oftalmolog ie
Director Depafiiament lX

APROBAT
c o N s I L I uil) 

: rP, y;lHt',



MINISTERU]. EDUCATIEI NATIONALE

CABINET MINISTRU

ORDIN
privind

acordarea atestatului de abilitare

in tr:'meiul prevederilor afi. 166, art. 167 gi ale art. 300 din Legea
cu nrodific6rile gi completdrile ulterioare,

educaliei nalionale ru. 1/2011,

in femeiul plevederilor Legii ff. 28812004 privind organizarea studiilor universitare,
cu n r'ldific[rile gi complet[rile ulterioare,

in ltaza ptevecl.erilor Hotdrdrii Guvernului ru'. 68112011 privind aprobarea Codului studiilor
univ',lrsitare de doctorat,

inbt",za OMECS nr. 3.1 2Il20I5 privind organizarea gi desfEgurarea procesului de oblinere a atestatului
de atrilitare,

Avdnrl in vedere propunerea Consiliului General al CNATDCU din data de 24.03,2017 referitoare la
acorclarea atestatului de abilitare pentru persoanele inscrise inAnexa nr. I lapunctul 2 din ordinea de
zi a ( INATDCU din data de 24.03.2017,

in terlreiul Hotdrflrii Guvemului nr, 2612017 privind organizareaqi funclionarea Ministerului Educafiei
Nalicr :nale, cu modificdr;ile gi comp I etdrile ulterio are,

Ministrul trducafiei Nafionale
ernite prezentul ordin:

Art. .f - Se acoudd atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind,
domrului MUNTEANU Mihnea, titular'la Univelsitatea de Medicind gi Farmacie "Vicior Babeg', din
Timi;;oara,

Art. il - Prezentul oldirr reprezintd atestatul de abilitare,

Art. ll - Direclia Genelal[ invd!5.rndnt Univelsitar, din cadrul Ministerului Educaliei Nalionale,

-- ----Qomutiib[-prezenluLordin-I0suD/-IOD:Universitatea-do:]vledicinf gi-Farmaoie llV-iotsrBa,beql-6in -
Timigoara, unde a fost suslinut1 teza de abilitare, cu obligalia ca aceast-d institulie sa il cor11unice
candi,;latului.

MINISTRU

P,E
Bucurt:gti,
Nr. : , 3JP,.9..,,,..
D ata:,.13.Q?.,b tI":..,,..,,..

Str, General Berthe(ot nr, 28'30, Sector 1,010168, Bucuresti
Te[: +40 21 405 62 06, Fax: r 40 21 312 26 52

IIr'o
,'(.;

f;^
Pavel



UMFT
Universitatea de

Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg"
din Timisoara

P-ta Eftimie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
Tel: (40)0256293389; fax: (40)0256490626
E-mail: doctorat@umft, ro; www,umft,ro

UNIVERSITATEA OP IUENICII'IA $ ARMACIE

VIC]C)R L]ABES DIi! TIMI$OARA

i|rTr-: r-lisii tl I i? ... .,.,---" r;-' l^ l7-i,i; .- d. u

Cdtre

CONqILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

se aprobd calitatea de conducetor de doctorat in $coala
Doctorald a iuniversitetii de Medicini gi Farmacie ,,Victor Babes" din

Timigoara, djomeniul Medicind

- a domnului prof. univ, dr, Munteanu Mihnea,

cu incepere de la data emiterii Ordinului Ministrului Educaliei

Na[ionale nr, 3709113.04,2017 privind acordarea atestatului de

abilitare gi a icaliti[ii de conducitor de doctorat.

Director $coala Doctorali,
Prof. Univ. Dr, Mirela TOMESCU



UMF'T
Universitatea de
Medicina gi Farmacie

,,Victor Babeg"
din TimiEoara

P-ta Eftimie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
Tel (40)0256293389; fax: (40)0256490626
E-mail: doctorat@umft, ro; www,umft,ro

UN lVERsi l1'ATE/-i DE t\4 Ent(: tNii S I FAi:l[4AC I E

viclrrR LlAEIlj Dit,j i tivlil;oi\RA

in re;g

ci I fl .__

Cdtre

Consiliul de Administratie,

se aK)robe calitatea de conducdtor de doctorat in $coala
Doctorali a Universitdtii de Medicind 9i Farmacie ,,Victor Babeg" din

Timigoara, domeniul Medicini

- a domnului prof. univ, dr, Munteanu Mihnea,

cu inceperta de la data emiterii Ordinului Ministrului Educaliei

Na[ionale rlr. 3709113.04.2017 privind acordarea atestatului de

abilitare gi a calitdlii de conducdtor de doctorat.

Director C,S. U. D.
Prof. Univ. Dr. loan SPOREA

Director gcoala Doctorald,
Prof, Univ, Dr. Mirela TOMESCU



UMFT
Universitatea de
Medicind ;i Farmacie

,,Victor Babeg"
din Timigoara

P-[a Eftimie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
T eL: (40)Q25 62933 89 ; f ax: (40)025 649Q626
E-mail: doctorat@umft. ro; www,umft,ro
UNIVERi]ITATEA Dq I.,IIiDIOIIiA .SI FARMAEIE

VtC r'CrR E,\BIi] L)iN I lii.llgCrARA

in'c,.rrsirir,r- -6-|i&A(llr) * _.._

Gdtre

SENATUL
Universitalii de Medicini gi Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara

Vii ru€lim sd aprobali calitatea de conducdtor de doctorat in
$coala Doctorald a Universitilii de Medicind gi Farmacie ,,Victor
Babeg" din -liimigoara - IOSUD, domeniul Medicini:

- a domrrrului prof. univ, dr, Munteanu Mihnea,
Atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat
Medicind, a:fost oblinut in baza ordinului MEN 370g112.04.2017 9i
aprobat in gr:din[a CSUD din 24.05.20j7.

Director C.S, U, D.
Prof, Univ. Dr, loan SPOREA



{F FT
Ullivsrs itat0a {!e
Medicind;i Farnracie
,,Victor $labe6"
din Tirni;oara

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoqrq, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)256204 1 1 7 ; .fax: (40)256204 1 1 7

E-mail : s enat@umft, ro ; www.um-ft. ro

HOTARAREA SENATULUI
IIMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 28/9161129.06.2017

AvArrd in vedere:
- Legea educafiei nafionale ru.112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- ('.'artaUMF,,Victor Babeq" din Timigoara,
- Iii.egulamenhrl institulional de organtzare qi desfdEurare a programelor de studii universitare de

doctoral in cadrul Universitdlii de Medicind Ei Farmacie ,,Victor BabeE" din Timiqoara, aprobal prin H. S.

nr.214816107.06.2012,modifi.cat;i completatprinH. S. nr. 10/12016106.10.2015,
- f rlolicitarea dlui q, 1. dr. Dan Navolan, nr. 5347104,05.2017,
- z\.testatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, obtinut in baza OM

nr. 4I0zl MD din 05,07 .2013,
- z\.vizul favorabil al $colii Doctorale, nr. 6326125.05.2011,
- z\.vizul favorabil al C.S.U.D .. nr. 6327 125.05.2017 .

Art 1. Senatul univ,:rsitar aprobd calitatea de membru al $colii Doctorale din cadrul IOSUD -
Universitatea de Medicin'[ gi Farmacie,,Victor BabeE" din Timigoara, domeniul Medicind, a dlui E. l. dr.
Dan Navolan, incepdnd cu anul universitar 2017-2018.

Art., 2. Prezenla hotdrAre se comunicd la:
- I;l.ectorat,
- I:'rorectorate,
- (-lomisiile de specialitate ale Senatului,
- l)ecanate,
- Iicoala Doctorald,
- (1.s.u.D.,

- l:'ersoana norninalizatdla art. l.
- l)irectia Gen erald Administrativd,
- l:i erviciul FinanciarContabil,
- l)irecfia Resurse lJmane,
- {)ompartimentul jr,ridic,
- ))epartamentul Dr:zvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesali,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Pregedinte Senat,
Prol, univ. dr" Octavian Marius Crefu Secretar- gef Universitate,

Oficiu juridic,
C. j. dr. rina Mihaela Levai

rrF\



C4, )ot"op"Wt'f '

.ft lo ar*
# in^""t,cfr^ttq aPap fi,Jlui'"

UN|VF.R$lrAi';A liE [tFDrolNll $l TARMAOIH

vlcf i.ri'i 0ArrHqi iJlN rifvltgor\ftA 
:

Oiitre conducerea, Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat,

Sittbsemnatul Dan Navolan, gef de lucrdri prin Decizia Nr. 201103,04.2017
(a[agat) av0.nd r:ontract de muncd pe perioadd nedeterminatd in cadrul UMF
\i':lctor Babeg llimiqoara, poziliaI5, Disciplina de Obstetricd-Ginecologie,
D,epartamentul XII, Obstetricd-Ginecologie din cadrul Facultdlii de Medicind
prrin prezer,lta solicit acceptarea ca membru in cadrul $colii Doctorale a UMF
V'ictor Babeg din Timisoara, domeniul Medicind.

I/entionez ad Atestatul de Abilitare in Domeniul de Studii Universitare de
f)octorat lvnedi<;ind a fost oblinut in baza Ordinului Ministrului Educaliei
Iierlionale nr. 41,A4 MD din 05.07.2013 (atagat).

Solcit aceasta in conformitate cu Legea Educaliei Nalionale din 2011, articolul
1(16 (atagat).

\/ Ei mullumesc,

C n deosebitd co;rsideratie,

[)an Navolan

r'rn A4,
>4/',

li u

\-r



UMFT
Uniyersitatea de

Medicinii 1;i Fanuacie

,,Victor Babeg"

din Timigoara

Rectorat
P-ta Eftirnie Murgu nr,2, Timigoara, cod 300041, RomAnia
Tel/fax: ( 40)256 293 389
E-m ai I : i'ectorat@umft,t'o; wvw,umft.ro

DECTZTA

de numire n. n"Y;,'ll'll;li.19Jl ,,no,,,' didactic

Av0nd in vedere .Legea nr,1/2011 a educaliei nalionqle, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

El llotlirdrea Guvernului nr,457/201I privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea

posturilor didactice;i de cercetare vacante din tnvdldmdntul superior, cu modificdrile qi completlrile
ulfgrir;rarel

in baza Regulamentului de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din
(Jnivet.r'sitatea de Medicind Si Farmacie ,,Victor BabeS" din Timigoara, republicat, cu modificdrile Ei

icompletdrile ulterioare, oonform Hotdrdrii Senatului universitar w.4lI5I22l27 .70,2016:
' Avdnd in vederr: concursul desftgurat in cadrul Universitdfii de Medicinb gi Farmacie ,,Victor
Babe{l'' din Timigoara pentru ocuparea posturilor vacante pe petioad6 nedeterminald, publicate in
Moni'torul Oficial al Rorndniei,ParleaaIII-a, nr,1631 din 28 noiembrie 2016;

inbazaapr:obbrii rapoartelor de concurs de cdtre Consiliul Facult[}ii de Medicind din 14,03.2017;

in conformi tate c,u Hotdrdrea S enatului m.l I 41 4 5 I 30, 03 . 20 1 7,

Rectorul lJniversitdlii
Mariu.rs Raica, rtumit prin
nr,33l 9103,03.2016,

de Medicind qi Farmacie ,,Victor BabeE" din Timigoara, prof,univ.dr,

Ordin al ministrului educafiei nalionale gi cercetdrii qtiintifice

DECIDE

Art. 1. Se acordii titlul didactic de Eef de lucrdri domnului dr. NAVOLAN DAN BOGDAN, cu

incadrirre pe post, pozilia 15, disciplina Obstetricd-ginecologie, Departamentul XII: Obstetricd-

.Ginecillogie, din cadrul Facultdlii de Medicind, cu incadrare pe post din semestrul I al anului universitar

'2017-:2018,

Lrt,2, Atribufiilp legate de acest post sunt cele prevdzute in FiEa individuald a postului.

Art. 3. Pre:zenta ,$ecizie se comunicd persoanei mentionate la art,1,

Art. 4. Direcfia. Resurse Umane din cadrul universitdlii va duce la indeplinire prevederile

nrezerrtei decizii,

Avizat Oficiul Juridic,

C.j, dr, Mihaela-Codrina Levai



l\il.inisterul Educafiiei Nafionale
It)rirecfia Ge4eral[ Irry[timAnt Superior

Ordinul Ministrului Educafiei Nafionale

privind acorrlarea atestatului de abilitare gi a calit[fii de conducitor de doctorat

LISTA
persoanelor c[rora [i se acordl atestatul de abilitare

qi calitatea de conduc[tor de doctoratt
in ilomeniul de stuilii universitare de doctorat specificat'

utrmare a validlrii tezelor de abilitare de cltre CNATDCU'
tn reuniunea din data de 13.06,2013

Angxa ru, 20

Lrstitutia: UniversitAtea de Medioind li FAqmacie "Victor Babe$"

din Timigoara

Director General,

l.lF:i

i.:

Nr.
crt,

NUMELE pi Prenumele
- DoiTrein'iul aC suiltri
unlversllue ilq doclgry!!

I .mAVornNDimiBogdat Medicind



IJMFT
Univelsitatea de
Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg"
din Timi;oara

P-fa Eftimie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
Tel ; (40)Q2 56293389 ; fax: (40)025 6490626
E-mail: doctorat@umft. ro; www,umft.ro

Cdtre

LJNIVERSITAIEA OE N4TUICII'IA $I {'AItNIACII

VrC fOtt BALI[$ t)lN TIMIgOAIiA

lnreg tstta te -

sENATUL 
drrl -"-- '-"--'*

Universititii de Medicind gi Farmacie
,,Victor Babeg" din Timigoara

Vd rugdm si aprobali calitatea de conducetor de doctorat in

$coala Doctorald a Universitdfii de Medicind gi Farmacie ,,victor
Babeg" din il'imigoara - losuD, domeniul Medicind, incepand cu anul

universita r 2017 -2018:

- a domnului gef lucrdri NAVOLAN Dan Bogdan,

Atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat

Medicind, ? ifost obtinut in baza ordinului MEN 4104 MD/0s.07 .2013
gi aprobat in gedinla CSUD din 24.05.2017,

Director C,S,U,D.
Prof, Univ. Dr, loan SPOREA



UMFT
Universitatea de

Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg"
din Timisoara

P-ta Eftimie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
Tel: (40)0256293389; fax: (40)0256490626
E-mail: doctorat@umft. ro; www.umft,ro

Ljl,ttvERSTTATEA DE [4EDtctN/i $t FARtt4A0tE
vtcToR BABE$ DtN Tltull$OARA

Cdtre

Consiliul de Administratie,

Se aprobe calitatea de conducetor de doctorat in $coala
Doctorald a Universitetii de Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg" din

Timigoara, (lomeniul Medicind

- a domnului gef lucrdri Navolan Dan Bogdan,

cu Tncepereidin anul universitar 2017-2018.

Domnu,lui Nlavolan Dan Bogdan i s-a acordat atestatul de abilitare gi

calitatea dp' conducdtor de doctorat prin Ordinului Ministrului

Educatiei ttlalionale nr. 4104 MD/05,07.2013 privind acordarea

atestatutlui d;e abilitare gi a calitdlii de conducdtor de doctorat.

Director C,S.U.D,
lProf, Univ, Dr. loan SPOREA

in reg rstrar i e

clln ---- -___ ._

Director $coala Doctorald,
Prof, Univ. Dr. Mirela TOMESCU



P-ta Eftimie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, RomAnia
Tel: (40)0256293389; fax: (40)0250490626
E-mail: doctorat@umft, ro; www,umft.ro

Citre

CON$ILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

Vd rugdm sd aprobati calitatea de conducetor de doctorat in

$coala Dootorald a Universitilii de Medicind gi Farmacie ,,victor
Babeg" dirt Timigoara, domeniur Medicind, incepand cu anul

universita r 2.017 -2018

- domnqlui gef lucrdri Navolan Dan,

Director $coala Doctorald,
Prof. Univ. Dr. Mirela TOMESCU

TJ M F'T
Universitatea d e

Medicind pi Farrnacie

,,Victor Babeg"
din Tirnigoara



TJMXFT
Univll rsitatca d o

Medicinfr gi Farrnacie

",Vi*tor 13aheg"
din Timigoara

P-to Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 30004l, Rom1nia
Tel: (40)2s6204I I7; fax: (40)256204I I7

E -mail : s enat@umft. ro ; www. utryft. ro

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 29l9r6u29.06.20r7

Audnd in vederre:

" Legea educaJiei natrionale nr.I12011, cu modific[rile gi completdrile ulterioare,
" Carta UMII ,,Victor Babeg" din Timigoara,
" Regulamentul institufional de organizare Ei desfdqurare a programelor de studii universitare de

doctor"at in cadrul Universitdlii de Medicind qi Farmacie ,,Victor Babeg;' din Timiqo ara, aprobatprin H. S.
ttr, 21 481, 6 I 07 .06.2.012, modifi cat Ei completat prin H. S. nr. I 0/1 2 0l 6 I 06,1 0.20 1 5,

" Solicitarea dlui prof. univ. dr, Pdtraqcu Jenel Marian , rv. 910|29.06.2017 ,
'Atestatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, oblinut in baza

Ordinrrlui MEN 417 0121.06.2017 .

," Avizul favorabil al $colii Doctorale, nr.9099128.06.2017,
'" Avizul favorabil al C.S.U.D.. nr. 9101/29.06.2017.

At:'t. 1. Senatul universitar aprobd calitatea de membru al $colii Doctorale din cadrul IOSUD -
Universitatea de Medicina qi Farmacie ,,Victor BabeE" din Timigoara, domeniul Medicind, a dlui prof,
univ. r:1.r. PdtraEcu Jenel Marian, incepdnd cu anul universitar 2017-20rg.

Ayt.2.Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
.,Prorectorate,
- Comisiile cle specialitate ale Senatului,
- Decanate,
- $coala Doctorald,
. C.S.U.D.,
- Persoana nominaljzatd,la arL.l,
- Direclia Generalir Administrativb.
- Serviciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse Umane,
- Compartimentul juridic,
'Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinla tuturor celor interesati,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Presedinte Senat,
Prc,f. r. Octa.yian Marius Cretu Secretar-qef Universitate,

Jr. La iliana Geaminu

Oficiu juridic,
C. j. dr. Oodrina Mihaela Levai

D.M.G

.' Q o( nnV,,re-



T"HfuTFT
Univsrsitatca Ele

Medicinfr gi Farmacie
,,Victorr Habeg"
din'limigoara

P-{a Eftimie Murgu nr,2, Timisoara, cod 300041, Romdniq
Tel: (40)2 56204 1 I 7 ; fox: (40)25 6204 I I 7

E-mail : s enat@umft. r o ; www, um-ft. r o

Doctorale din cadrul IOSUD -
domeniul Medicind, a dnei prof.

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 30/9161t29.06.20r7

A',zdnd in vede;re:

'' Legea educafiei naJionale nr. 112011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

esfbEurare a programelor de studii universitare de
cie ,,Victor Babe;,, din Timigo ara, aprobatprin H. S.
S. nr. 1 0/12016106.10.20t5.
nr . 9102129 .06.2017 ,

universitare de doctorat Medicind, obfinut in bazaOrdinr:lui MEN 416812 1.06.2017,
' Avizul favorabil al $colii Doctorale, nr.9o9gr2g.06.2or7.
- Avizul favorabil al C. S.U.D ., nr. 9 I 021 29,06.2017 .

Ar{:. 1. Senatul uni. de membru al $coliiUnivelsitatea de Medici abeq,, din Timigoara,
univ. clr. MdrioaraBoia, ftar20l7_201g.

Art. 2, Prezentahotirdre se comunicd la:
- .Rectorat,
- _Prorectorate,

- tlomisiile de specialitate ale Senatului.
- Decanate,
- $coala Doctorald,
- (1.s.u.D.,

- Persoana nominalizatd,la art. I,
- Direclia Generald Administrativd.
- Ii erviciul Financiar-Contabil,
- Direc{ia Resurse lJmane,
- 0ompartimentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunoqtinJa tuturor celor interesali,inclusiv prin public area pe site-ul www.umft.ro.

Preqedinte Senat,

Secretar-qef Universitate.

Oficiu juridic,
C. j. dr. rina Mihaela Levai

Qzl -/n.'- ^

iN T iVIgOARA

r.0ctavian Marius Cre{u

zn^-,.,



{.JMFT
[Jniversita tea de
Medicind 9i Farmacie

,,Victor Babeg"
rlin Tirnigoala

P-la Eftimie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
Tel : (40)02 5 62933 89 ; f ax: (40)025 6490626
E-mail: doctorat@umft. ro; www,umft.ro

;r'qtVliR$l'l'AIEA DE MEDTCINA $t FARMACIE
VIC tOn RABE$ Dil! Tltvlt$OARA

Cdtre

I l'lr tls) l"rl Ii il rc

rliti,*-*-_.-._

SENATUL
Universitdtii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara

Vd ruE)im si aproba{i calitatea de conducetor de doctorat Tn

$coala Docrtorald a Universitdlii de Medicind gi Farmacie ,,Victor
Babeg" din'l-imigoara - IOSUD, domeniul Medicind:

- a doar:nnei prof. univ. dr. Boia Marioara,

Atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat
Medicind, a fost obtinut in baza ordinului MEN 4169121.06.2017 si

aprobat in gedinta CSUD din 28,06 .20j7.

Director C,S. U. D,
Prof, Univ. Dr, loan SPOREA



UMFT
Universi ta tea d e

Medicind.gi Falnracie

,,Victor Babe9,,

din Tirni;oara

f^t^a_f{ilie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Romdnia

Ie|: f1olgzg6ze338g; fax: (40)0 2s64s0626
tr-matl: doctorat@umft, ro; www.umft.ro

uNtv[RstTAtF0 t)ti AiEnlc/N/1 
,91 F]ARMr\rltE

VlC i0;i i.iirdir;g Dilv IjivtiljOr\ilA

irrre;gisriiii r,o *g_,hLcri -,* z( Y_ ^M::W

Consiliul de Administrafie,

$e aprobe caritatea de conducetor de doctorat
Doctorald a Universitetii de Medicina gi Farmacie ,,victor
Timigoara, domeniul Medicind

- a donlnului prof, univ, dr, Boia Marioara,
cu Tncepene de la data emiterii ordinului Ministrului Educaliei
Nationale nr. 4169121.06,2017 privind acordarea atestaturui de
abilitare gi a calitdlii de conducitor de doctorat.

Direcptor C.S. U. D,
Prof.iUniv. Dr, loan SPOREA

in $coala

Babeg" din

Director $coala Doctorald,
Prof. Univ. Dr. Mireta TOMEdCU

E



UMF'T
Ilniversita tea d e

Medicind ;i Farrnacie
,,Victor Babeg,,

din'l'imigoara

l:1^l-!flitie Murgu nr,2, Timigoara, coo
300041, Rom6nia
Jel: (40)0256293389; fax: (40)0256490626
tr-mail: doctorat@umft. ro; www. umft, ro

Cdtre - -*-"*""r-.'c:--*-.'*

CONSILIIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

sie aprobi caritatea de conducetor de doctorat
Doctorald a Universitalii de Medicina gi Farmacie ,,Victor
Timigoara, rjomeniul Medicind

- a doarnnei prof. univ, dr. Boia Marioara,
cu incepere de la data emiterii ordinului Ministrului Educaliei
Nationale nr. 4169121.06,2017 privind acordarea atestaturui de
abilitare 9i a; calitdlii de conducdtor de doctorat,

Director $coala Doctorald,
Prof. Univ. Dr. Mireta TOMEdCU

"''ti;' iill'l^i?; i i,?il i1, B f lill,u., 
u

in gcoala

Babeg" din



UNIVERSITATEA r_tS MEDlrt[r]r\ ;r^l FARMACIE
vic I L,ii itr\i.ir::.1) i;ii,i iiivl lij(,,1\RA

Citre

muncd lpe

Medicina

Su nata Prof. Univ. Dr, Boia Marioara, avand contract de
rioadd nedeterminati in cadrur UMFVBT, Facurtatea de
nerald, Departamentur xil, Disciprina puericurturd si

Neonat6plog , prin prezenta soricit acceptarea ca membru in cadrul
$colii Qpcto le a UMFVBT, Domeniul Medicind.

I de abilitare, in domeniur de studii universitare de
doctoraf M icind, a fost ob{inut in baza oM nr. 416g121.06.2017.

Prof. Univ. Dr Boia Marioara



i\4INISI-IIRUt JDIJ('AI I E I NA TIONA 1-E

C,AISINE'X MIN]S'I'RU

0tr{DtN
pri vi nd

acordarca atcstatului dc abilitanc

lrl tclrre iul prevcdeliior at't l(r(r. art. 167 Ei alc art. 300 din l,egca cclrrcalici nalierralc rrr.. I ,2g I l.
cu nrldiflcarilc ;i conrpletZrrile ulterioare,

i,r lerneittl prcveclel'ilor Legii nr', 28812004 privincl orgainizerlca stucliilor. unir e r.sir,r..,.
cu m,:cliflchriIe qi conrpletZirile ultelioar.e,

in baza prcvederiloI I Ioteil'lirii CLrvcrnuluri 11r', 68 l/201 1 privind aprobarea CloclulLri strrcliitor.
uni versitarc cie cloctorat.

in ba:ra OM[lCS nr. 3]2112015 privinci organizarea gi clcslir;;urafea plocesului clc oblirrerc i.r ltcsri.rlql.i
dc abilitare.

Avdnci in veclct'c l)r'optlllel'cit (.'onsiliului General al CNA'l't)CU clin clara clc 14.06,2017 r.clc,r.iloi.lr.u lrl
acot'cletrea atcstatLrlrri de abiJital'e pctrtt'Lt pel'soernclc insclisc in Ancs'cr nr, I lzr pgpctyl 2 clirr or.clirrcir tle
zj er C.;\A'l'DCltJ dirr clara dc 14,06,2011.

irr tenrcirrl Hotard|ii Gltvct'ttullti nr,2(t12017 privind organizarcrr.,si funcli<>rrar.ca MirristclrlLri l:tl.caliui
Nalio nale. cu nrod i Il chr.i I e gi compl ethri I e Lrl ter.ioar.e,

Ministrul liducafici Nn{ionale
ernitc prczcntul ordin:

Art" i' -'Se ac0t'cld at-qstattll de abilitale, in clomeniul cle sttrrJii unit,et..s'itctrc de tloc'tot.ut Nlctlicirrir.
clclatttttci IIOIA Marilara. titular' la tJnivclsitatca cle Mcdicini ;;i Iiar.rlacic "Victer. lllrSuy, rli'-l'iltr 

it;:.rara.

Art,2 - P'ezcntlrl orcli' r'cp'czi'ti atcstatr"rl clc abilita'c.

Art. 3 -'Dilecfia Gcrteralii invirIzinrdnt [Jnjversitar, clin caclrur] Ministcrulli l.:clgcalici Nzrlirrr,lc.
comttrtica prczentr"tl ordin IOSLJD/lOD Univcrsitatca clc Meciicinir gi Irarr:racic "Victor [3.bc5, ttr,-l'inri$'>aIa. 

r-tltcJe a 1bst, surslirlLttd teza cie abilitarc. cLr obligalia ca ziccasrar in.stitulic sa il crrrurieu
carrc'lirJaluIui.

MINIST'ITT.J,

l) Lrc ulc;ti.
t"tr. : ../n{68
Data: ....21,1 9..#, k;,it.. .. :

I)nvcl

5tr. 6eneral Derthelot nr. 28.30, Sector t, 0l0l6B flucurc,lLr



TJT[/TFT
Univcrsitatea rle
Mediclnd gi Farrnacie
,,Vietor Habe.5,'
din'tr';inrigcana

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoarq, cod 300041, Romilnia
Tel: (40)256204t IT,fo*. (40)2562041 IZ

E-mail : s enat@umft. ro ; www, um-ft Jo

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VTCTOR BABE$" DIN TIMI$OARA

NR. 31/916u29,06.2017

AvAnd in vedrtre:
- Legea educatiei nafionale w.112011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

desfb;urare a programelor de studii universitare de
cie ,,Victor BabeE,, din Timiqo ara, aprobatprin H. S.
S, nr. 1 0/12016t06.10.2015,

Lucian, nr. 9103 129.06,2077,
" Atestatul cle abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat Medicind, oblinut in bazaOrdinr.rlui MEN 4169 12t.06.20t7,
'' Avizul favorabil al $colii Doctorale, nr.910012g.06.2017.
-' Avizul favorabil al C.S.U.D. r:rr.9I03I29.06.2017.

Ar t' l' Senatul universitar aprobd calitatea de membru al $colii Doctorale din cadrul IosuD -Universitatea de Medicind gi Farmacie ,,victor Babeq" din Timigoara, domeniul Medicind, a dlui prof.univ, <[r. craina Marius Lucian, incepand cu anul universitar 2017_20rg.

Att. 2, Prezentahotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului.
- Decanate,
- $coala Doctorald,
. C.S,U.D.,
- -Persoana nominalizatd, la art. l,
- Direclia Generald Administrativd.
- iServiciul Financiar-Contabil,
- Direclia Resurse lJmane,
- Compartimentul j uridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinla tuturor celor interesafi,inclusi''r prin public ar ea p e site-ul www.umft .ro,

Pregedinte Senat,

S ecretar-qef Universitate.

Yizat ficiu juridic,
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai

Pro1i" (Octavian Marius Crefu

' fu ah-?h-a-



UMF'T
Universitatea de
Medicini gi Far.macie

,,Victor Babeg,,

din Timigoara

P-la Fftimie Murgu nr,2, Timigoara, cod
300041, Romdnia
T el (40)025 62933 89 ; f ax: (4Q)025 6490 626
E-mail: doctorat@umft. ro; www,umft.ro

UNIVERSITATEII Di: tulEDlClNA 9l FARN4Ae tE

vtcToR i:iABE$ DtN TtMt$OARA

inrcrniqlrar':.' s laT
Cdtre cJin.__- . Aj.--.Lh-%_/y

SENATUL
Universitafii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg', din Timisoara

vi rugdm sd aproba(i caritatea de conducdtor de doctorat in
$coala Dootorald a universitdfii de Medicind gi Farmacie ,,victor
Babeg" din ,Timigoara - losuD, domeniur Medicind:

- a dorpnurui prof. univ. dr. craina Marius Lucian,
Atestatul dei abilitare, in domeniul de studii universitare de doctorat
Medicini, a fost ob[inut in baza ordinurui MEN 416912106.2017 si
aproba{ in [iedinla CSUD din 28.06.2017.

Director C,S. U. D.
Prof, Univ, Dr. loan SPOREA



UMFT
lJrriversitatea de
Medicind ;i Falmacie

,,Victor Babe9"

din Tirnigoara

P-ta Eftimie Murgu nr.2, Timigoara, cod
300041, RomAnia
fel: (aQ)0256293389; fax: (40)02s64s0626
E-mail: doctorat@umft. ro; www,umft,ro

uNlvfinsjrTATIA llt tuiE:Dtcjtt!A $I FARrV1ACIE

Vl(;r0il tiA0trij DiN ilMtg0Aiti\

itrr'r,ttis:ltrr rr r9r/O')
,ti,, ^_J_g*..- *e*e- * ***E

Consiliul de Administrafie,

se aprobe calitatea de conducetor de doctorat in $coala
Doctorald a iUniversitdtii de Medicina 9i Farmacie ,,victor Babeg,, din

Timigoara, d;omeniul Medicini
- a domnului prof, univ. dr. Craina Marius Lucian,

cu Tnceperel de la data emiterii Ordinului Ministrului Educaliei
Nationa,le rrr, 4169121.06.20i7 privind acordarea atestatului de
abilitare 9i a,calitdlii de conducdtor de doctorat,

Director C.S.U.D.
Prof, Univ, Dr, loan SPOREA

Director $coala Doctorald,
Prof. Univ. Dr. Mirela TOMESCU



UMFT'
Universitatea de
Medicind 9i Farmacie

,,Victor Babeg,,

din Timigoara

P-[a Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, coq
300041, RomAnia
fet:, ftqtOZ,SpZg ; fax: (40)0256490626
E-mail: doctorat@umft. ro; www, umft,ro

UNIVFRSITAIE:A l)H tVHf)[jlNA f r I.rir(r.;..,.,vlcl0ti RAilljg l,lf,j ilMi\sirAtjt\

irrr ctisrrgry.-.....
,ti, ._^**(__...^ /h/./

Gitre

CONSILII.,!LUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
(c.s.u.D.)

t-s'e aprobe calitatea de conducetor de doctorat in gcoala
Doctorali a'Universitatii de Medicind gi Farmacie ,,victor Babeg,, din
Timigoara, cfomeniul Medicind

- a;dom,nului prof. univ. dr. craina Marius Lucian,
cu incepere de la data emiterii ordinului Ministrului Educa[iei
Na[ionale rrr. 4169121.06.2017 privind acordarea atestaturui de
abilitare gi a caritdfii de conducdtor de doctorat.

Director $coala Doctorald.
Prof. Univ, Dr, Mirela TOMESCU



Citre

Conducerea $colii Doctorale
Universit5tii de Medicind gi Farmacie

,,Victor Babeg" din Timigoara,

subsemnatul prof. Univ. Dr, craina Marius Lucian, avand
contract de ,muncd pe perioadd nedeterminatd in cadrur UMFVBT,
Facultatea de Medicind Generali, Departamentul xll, Disciplina
obstetricd-Giinecologie, prin prezenta soricit acceptarea ca membru
in cadrul gclllii Doctorale a UMFVBT, Domeniul Medicind.

Atestatul de abilitare, in domeniul de studii universitare de
doctorat Medicini, a fost oblinut in baza oM nr, 4169121.06.2017.

:I

Prof, Univ. Dr Craina Mar;/us Lucian
,/
I/



N4INISI-EIiTJI, EDIJC A III,I N,AJ'IONALE

CAI]INE'I' MiNISTRU

()x{t}lN
privind

acort! a rca ittestattllu i t'lc abilitarc

i, rcnrciul prcvcclcrilor. art, 166. art, 167 gi alc art, 300 clin L.cgca ctlrrcirliui tlaliottitle nt l 'l()r r'

cLr ntoJiflcdrile ;i conrplctdit'ilc trlterioarc'

irr tenreiul prevecicrilor l,egii nr.. 28812004 pIivincl oIganizat'cit stLrtliiloI ttrrireIsitrtr'''

cu nrocliflcdrile gi corlplctdrilc r"rltcrioare.

i,r baza preveclcrilor I:lotiirirrii ciuvernului nr, 681/2011 privinc'l atProba|ca c'otltrlui slttcliilor'

runi versitalc de cloctot'at,

in baza oM1jcs 'r,3l2ll20l5 
privincl or.ganizarea;i dest7rqurarea proccstrlrri cle oblirrerc a atustatttltri

cle abilrtare,

Ava.r1 in vcclcr,c propLrner.ca corrsiliurlui Cicneral al CNA'l'l)C'tl clirr clara dc 14,06'?017 r'cfe |itttot'u ltt

iicordilfea atestatr,rlir.ri cle abilitalc pcptrLr pelsganclc insclisc in tlncxu nr. I ltt pLlncltll 2 tlin o|ditlc:t tl.''

zi a Cl{A-I'DCt.l dirr data clc 14 '0(r,201 7.

in tcnit:irrl Ilotdrariii (iLrrlcrpulr-ri nr.'26t2017 privind olgarrizarca gi firnclionat'ca Mirristcl'ttltri Irdtrcalici

N a1 iorralc. cLr nrocli fl cZirll e Ei coll pletlri lc it I tc:'ioat'e'

Ministru! tidtlcatici Nuqionrrlc

cmite prczcntu! ordin:

Art. t.- Se acor.cin atcstatul cle abilitale. in cktntcnitrl cla.sttrclii unit'u"';itcrIr'tlt rlttctoIrrl h{ctlieirtrr'

clonrrrului CI{AIl-ilA Mtrrius [,ucian, titular. Ia tJniVcrsitatca Clc Medicilrir qi Irat'rrtacic "VictoI l]atru5"

clin'l rmiEoat'a,

r\rt. ? -,Prcz,entr"il or.clin |cprczintit atestatrrl clc abilitalc.

Art,3 - Dircciia Gcrrerala invirlanrAnt LJniversilar. clin cadlLrl Ministc|ului 1:lclucalici Nillrorllrlc'

c'rrrrnrcir prcz.e'tul ordin IOSLJI)/loD lJrriversiratca clc Mcdicini ;i Irarrllacic 'Viclor llilbc5' tlirr

.l 
inri:1oar.a. uDclc a tbst sr-tslinLlta teza de abilita|c. cu obligalii'r ca ilccasldr institulie slt il ctrtltLttttee

cancl idatului.

M IN!S'tr'l{tJ,

Br"rc -rre;tt,
NI', .,i|,fi,1......,,,,-,,.,'..
Darit',,.21, Q. {i.'..?.0. rf:...,...

5tr, General Berl.helot nr' 28'10, Sector 1, 010168' tiucureitt

Tetr *40 21 405 62 06, l:ax: *40 ?l 312 26 57

www Fdr I to
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HOTARARBA SENATULUI
IUMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 3219 161 129.06.2017

Avr,ind in vedere:
- Legea educafiei naJionale nr.ll20l1, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- CartaUMF,,Viotor Babeg" din Timigoara,
- Solicitarea dnei prof. univ. dr. Cristina-Adriana Dehelean, nr.216394126.05.2077,
- Avizul Consiliului Facultdtii de Farmacie din data de26.05.2017.

Art,, 1. Senatul universitar aprobd unificarea disciplinelor,,Toxicologie" gi,,Industria
medicarnentului qi biotehnologii farmaceutice", incepdnd cu anul universitar 2017-2018.

Artl:. 2. Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Prorectoratul cu probleme de invdfdmdnt,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Decanatul Facultalii de Farmacie,
- Direcfia Resurse lJmane,
- Comp arlimentul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinfa tuturor celor interesali,

inclus iv prin public ar ea p e site-ul www.umft .ro,

Presedintre Senat.
dr. Octavian Marius Cretu S ecretar-qef Universitate,

: r\l
\<'-- Jr. Larisa liana Geaminu

Yizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai

lil I liill9OARA

' &anLt a--.



HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$'' DIN TIMI$OARA

NR. 33/9r6U29.06.2017

Avdnd in vedere;

fi carile qi completdrile ulterioare,
FLniltdtij, actualizatd,

Normelor privind organizarea concursului ori
gef de raborator sau gef de serviciu din unitdtile

de Urgenld ,,pius Brinzeu,, Timigoara, ff.
edicin' qi Farmacie,,Victor Babes,,din Timig#a cu

Ar"t. l. Senatul universitar recomandd pe dl conf.
tl.li:1- de medic ;ef secfie - Secfia Clinicd psihiatrie
.,Pius []rinzeu" Timisoara.

Arl.2, Prczenta hotiirAre se comunicd la:
- Rectorat,

tinzeu,, Timigoara.

- Comparlimentul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT.
- Deparlamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusa la cunoqtinfa tuturor celor interesafi,inclusiv prin publlcarea pe site_ul www.umft.ro.

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tet: (40)2s6204 1 I 7; .for; (40)2562041 t 7

E-mai I : sena t@u mft. ro ; www.un?ft . ro

univ. dr, Endtescu Virgil Radu pentru numirea in
din cadrul Spitalului Clinic Judelean de Urgenfd

{JMFT
Universitat<la {le
Medicinfr gi Farmacie
,,Victor Babeg,,
din T'imigoara

Pregedinte Senat,

Secretar-gef Universitate,

t Oficiu juridic,
C. j. dr. a Mihaela Levai

0ctavian Marius Crefu
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HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VrcTOR BABE$" DrN TIMI$OARA

NR. 3419 r61t29.06.2017

A',z0nd in vedere;

ifi cbrile gi completdril e ulterioare,

ce in cadrul studiilor
.06.20r6,
de Medicinb.

Art' 1' senatul universitar nu aprobd solicitarea studenfilor, an vI, Facultateareexanllnarea, intr-o sestiune extraordinard, la disciplinele Boli Infecliour", ,..rprrtiu

Art. 2. Prezentahotdrdre se comunicd la:

de Medicind privind
Cardioloeie.

- Rectorat,

,-SSMT, TDSA, LSFT.
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adus[ la cunogtinfa tuturor celor interesati,inclus. v prin publicarea pe site_ul www.umft.ro. 

^

Pregedinte Senat.
Prof,, univ. dr. Octavian Marius Cre(u Secretar-gef Universitate,

Jr. La iliana Geamlnu

Oficiu juridic,
rina Mihaela Levai



dr,-Octavian Marius Cre{u

P-la Eftimie Murgunr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)256204I I7; fax: (40)256204I 17

E-mail : senat@umft. ro ; www.un2ft.ro

S ecretar-qef Universitate,
Jr.La liana Geamlnu

Yuat ciu juridic,
C. j. dr. rina Mihaela Levai

iI-F tFT
tJnivrlrsitatca de
Medicind gi Farrnacie
,,Vietor Babes"
din'f imigoara

HOTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DIN TIMISOARA

NR. 35/9 161 129.06.2017

AvAnd in vedere:
- Legea educa{iei nalionale rtr. 112071, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- H.G. nr. 4212017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a facilitdlilor
trasnport intern fi;roviar qi cu metroul pentru elevi Ei studenli
- Carta Ul/,tF ,,Victor BabeE" din Timiqoara,
- Adresa IVIEN, nr. 34657126.06.2017 , inregistratd la UMF ,,Victor BabeE" din Timiqoara cu

894012'7 .06.2017 ,

- H. S. nr.l\14145130.03.2011 .

Art. f. incepind cu anul universitar 2017-2018, Senatul universitar aprobd completarea
contra;telor de studii universitare de licenld, masterat qi doctorat, respectiv a actelor adilionale la
contra;:,tele de stuclii, prin introducerea urmdtoarei prevederi la capitolul ,,obligaliile studentului": ,,sd fie
de accrd cu prelucrarea datelor personale care demonsfteazd statutul de student inmatriculat, pentru a

benefi;:ria de asigurarea de sdn[tate fard plata contribuliei Ei de gratuitate la transportul feroviar intern la
toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, in tot cursul anului calendaristic, indiferent de distan![ sau rutele
cdldtor:iilor, conform prevederilor legale in vigoare.", conform Anexelor nr. I,2;i 3, pdrli integrante din
prezenl,a hotdrire.

Lttt. 2. PrezenLa hotiirAre se comunicd la:
- F,.ectorat,

- Plorectorate.
- (lomisiile de specialitate ale Senatului
- I)ecanate,
- CSUD,
- S ooala Doctorald,
- Illeput u*entul Studii Masterale,
- I.lepartamentul de I{elalii Intemafionale,
- S erviciul Financiar-Contabil.
- SSMT, TDSA, LSITT,
- I)irecfia Resruse Umane,
- Oompartimentul juridic,
- I.)epartamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtin{a tuturor celor interesa}i, inclusiv
p:in publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Preqedintle Senat,

de

NI

',\ , , \,
_,_.,---.-. r -..,,- a1:\ r

,'(1-'Lc:-- -,
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Anexa nr. 1 la

V;w
r.( AFACI{JLTATEA

PROd.}RAMUL

la data de

identitate

DE S'IUDII

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA
Nr. I 2017

Art. ll. Pflr{ile ccrntractului:
In temeiul Legii educaliei nalionale nr. ll20lI, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, O.U.G.

nr. 13'312000, aprobatd" prin Legea m. 44112001, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi art. I 166 qi

urm. rJin Cod civjl, s-a incheiat prezentul contract de studii universitare intre pdrlile:
1.1. ITNIVERSI:|ATIIA DE MEDICTNa 5t TAnMACIE ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA,
cu se,.liul in Timiqoara 30004I, P-{a Eftimie Murgu ffi. 2, cont (lei) RO21TREZ62I20F330500XXXX,
deschis Ia Trezorcria Timiqoara, cont (euro) RO538TRL03604202A6896600, deschis la Banca
TRAI',trSII,VANIA SA - Timigoara, cod fiscal 4269215, rcprezentatd de Rector, prof. univ. dr. Marius
Raica, in calitate de institulie de invdfdm6nt superior de stat acreditatd, denumitd in continuare
UNIYERSITATI]
qi

2.2. Dl/Dna cu domiciliul in
str. ff. _, W. _,judelul , ndscut(d)
statul , localitatea identificat(b) cu actul de

, telefon
, e-mail , in calitate de student(d) al(a) Universitdlii de Medicind qi

Farm,lcie ,,Victor Babeq"" din Timigoara, Facultatea de
specirtlizarea , regim de finalare frrd,taxd (buget) I cutaxd,,
denurnit(d) in continuare STUDENT.

Art.','1, Obiectul contractului:
2.1.F'rezentul contract are ca obiect derularea activitdlilor de invdfdmAnt, reglementAnd raporturile dintre
LINI\/ERSITATIi, institulie de invd{dmdnt superior prestatoare de servicii educalionale, gi STUDENT,
beneliciarul de servicii educa{ionale, cu precizarea drepturilor qi obliga{iilor pd4ilor semnatare, in
conccr,rdanld cu legisla.lia in vigoare, ordinele ministrului de resoft, prevederile Carlei universitare qi

hotdr;,irile Senatului Un.iversitSlii.

Art. .ri. Durata contractului:
3.1. I'rezentul contract se incheie pe durata normald de qcolarizare a programului de studii, a$a cum este
prevdzutd aceasta in actele normative in vigoare, incep6nd cu anul universitar 201712018.
3.2.'.:.:'rezer:1iul contract va fi completat cu acte adifionale anuale, incheiate cu acordul pdrJilor, la
inceputul fiecdrui an u,niversitar, in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare gi desfbqurare a
activitdlii didactice in cadrul studiilor universitare de licenfd, aprobat de Senatul universitar. Actul
adilicnal conline urmiitoarele prevederi: situalia qcolard la finele anului universitar anterior, situa{ia
creditr:lor neptomoval-e, menliuni privind qcolarizarea, disciplinele optionale alese, aare devin
obligr,rtorii, cuantumul taxei de qcolarizare qi documentele solicitate anual (adeverinJd medicald,
adevr:rinld de practicd etc.)
3.3. SiTUDENTUL care nu finalizeaz\, programul de studii in durata normal6, ca urrnare a repetenfiei, a
relu6r:'ii studiilor in caz de intrerupere, sau a reinmatriculdrii dup[ exmatriculare sau retragere, va solicita
oblig,rtoriu incheierea unui nou contract, in condiliile stabilite de universitatela data incheierii acestuia.

Art. ,{'. Drepturile qi obliga{iile pirfilor:
4. l . l)trepturile UNIVERSITATII sunt:
a) sttbile$te condiliile de inscriere, inmatriculare, qcolarizare, intrerupere, exmatriculare, reinscriere qi

serlla ff. , CNP
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reinmatriculare la studii a studentului;
b) supravegheazd. qi urmdreqte modul in care studentul iqi respectd obliga{iile contractuale asuinate prin
prezentul contract gi prin alte contracte incheiate cu universitatea;
c) supravegheazd. qi urmdregte modul in care studentul iqi respectd indatoririle de student;
d) stabileqte criteriile de ierarhizare anuald a studenlilor pe locurile bulgetate in conforrnitate cu
prevederile legale qi hotdrdrile structurilor de conducere ale universitdlii;
e) repartizeaz\, anual studen{ii pe locurile bugetate, respectiv pe locurile cu tax6, potrivit ;riteriilor
aprobate de Senatul Universitdlii;
f) stabilegte cuantumul taxei de gcolarizare gi a celorlalte taxe;
g) stabilegte modul de incasare gi termenele de achitare a taxelor de gcolarizarr: qi a celorlalte tar:e.
4. 2. Obli ga(iil e U NIVE RSITA|I I sunt:
a) organtzeazd.actlitdli educalionale, inclusiv cele de practicd gi de verificare a cunoqtinfelol, la nivel
universitar, in conformitate cu prevederile legale, cu normele interne adoptate in baza ar.tonomiei
universitare, respectiv cu planul de invdldm6nt, aprobat de Senatul universitar.
b) incheie cu studentul, la inceputul fiecdrui an universitar, un act adilional la r:ontractul de stud..i;
c) inscrie studentul in Registrul matricol unic al universitdlilor din Rom6nia;
d) elibereazd gratuit actele de studii (diploma qi diploma supliment);
e) organrzeazdqi permite inscrierea studentului la examenul de finalizare a studiilor;
f) nu face distinclie intre studen{ii admiqi pe locurile cu taxd qi cei admiqi pe l,tcurile bugetate, in ceea ce
priveqte calitatea procesului educalional, organizarea formaliunilor de studiu;
g) aduce anual la cunoqtinla studenfilor, cu cel pu{in 15 zile inaintea inceperii anului urLiversitar,
cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu, prin afiqare la sediul facultal:ii qi pe pagina trrroprie de
internet;
h) nu modificb valoarea taxelor de qcolarizare in cursul unui an universitar;
i) evaluaeazd.,Ia inceputul fiecdrui an universitar, locurile finanlate de la buggetul cle stat ce vr::,r intra in
procedura de ierarhizare anuald a studenlilor.
4. 3. Dr epturil e STUD ENTULUI surrt.:

a) participa la activitSlile didactice qi de pregdtire profesionald.prevdzute in planul de invdldm6rrt;
b) face parte din comunitatea universitard, in conformitate cu prevederile legale in vlgoare;
c) susline, in sesiunile programate, examenele qi celelalte forme de verificare a cunoqtinlelor do;bdndite;
d) susfine, in sesiunile programate, examenele de finalizare a studiilor;
e) utrhzeaz[ cu bund credin{d bazamateriald afectatd procesului educalional;
f) beneficiazd de asistenfd gi servicii complementare gratuite, in limita prevederilor normative;
g) beneficiazd, de libertatea de exprimare, cu respectarea limitelor legale;
h) beneficiazd de prevederile Regulamentului de credite transferabile qi Reg;ulamentului de a;ordare a

burselor;
i) studentul care studiazd in regim cu taxd benefrciazd de loc de cazare in cdmin, cu respectal';a limitei
capacitafli de cazare disponibile rdmasd dupdcazarea studenlilor bugeta{i;
j) beneficiazd.de dreptul de restituire a taxei de qcolarizare, incaz de retragere sau intrerupere, ,Je la data
aprobdrii cererii de cdtre Consiliul de administralie al universitdlii.
k) beneficiazd.de toate drepturile, facilitalile qi oporlunitdlile stabilite de legislaliainvigoare, de Codul
drepturilor qi obligaliilor studentului gi de reglementdrile adoptate de structurile de cond;cere ale

universitdlii.
4. 4. Obligaliile STUD ENTULUI sunt:
a) indeplineqte obligaliile asumate prin contractul de studii universitare g.i prin orice alte contracte
incheiate cu universitatea;
b) indeplineqte toate sarcinile ce ii revin potrivit planului de invdldmdnt gi programelor ani,Llitice ale

disciplinelor. Studentul promoveazdanul universitar pebaza num[rului minirn de 150 credite trnntru anii
din interiorul ciclului (anul I gi II, pentru primul ciclu, sau anii IV qi V, pentru ciclul al doilea), iar pentru
anii terminali de ciclu (III qi VI) sunt necesare 60 de unitdli de credit, respectiv 180 de credite/ciclu -
Facultatea de Medicin[ fi Medicind Dentard pi 150 credite/ciclu - Facultatea dle Fannacie, confi,rrm

P-la Eftimie Murgu nr,2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel. (40t256293 389, fox: (40)2.:'. 6490626
E-mail : r e ctor at@umft. r o ; 1rvw.t u. umft. r o



E-g FdI F'T P4a Eftimie Murgu nr.2, Timisoarq, cod 300041, Romdnia
Tel. (40)256293 389; .fax: (40)256490626
E-mail : r e ct or at@umft. r o ; www. um-ft. r o

Anexanr. 1 laH. S. nr.3519161129.06.2017

Universitatr:a ele

lvtedi cin* gi liarmacie
,,Vict*r Hahe;"
dirr'firnisoara

Regulirmentului de or1tanrzare Ei desfbqurarc a actlitdlii didactice in cadrul studiilor universitare de

licen!:ir al UNIVERSIT,A,TII.
c) respectd legislalia qi toate reglementdrile adoptate de cdtre structurile de conducere ale universitSlii,
indeosebi cele ref'eritoare la disciplind gi etica universitard;
d) adrlce la cunoqtinla conducerii Facultdlii orice situalie de naturd sdatragd modificarea statutului de

studerlt bugetat sau cu tax6;
e) ach.it[ taxa de: gcolilrizare qi celelalte taxe stabilite qi afiqate anual de cdtre UNIVERSITATE in
cuant'mul, modul qi la termenul stabilit prin Regulamentele universitdlii, aprobate de Senatul
universitar;

0 in aaz de rr:tragere/intrerupere, achitd taxa de qcolarizare p6nd la data inregistrdrii cererii
retrag r:relintrerupere;
g) nu solicitd resrtituiroa taxelor achitate in cazul exmatriculSrii sau al transferdrii la alte institulii de
invSjii.mdnt superior;
h) co npleteazd qi semneazd actul adi{ional la contractul de studii universitare la inceputul fiecdrui an
universitar, ?n terrnenul stabilit de conducerea facultdlii;
i) sd fie de acorcl cu prelucrarea datelor personale care demonstreazl, statutul de student inmatriculat,
pentnr a beneficia de asigurarea de sdndtate fdrd, plata contribuliei qi de gratuitate la transporlul feroviar
intern latoate calegoriile de trenuri, clasa a II-a, in tot cursul anului calendaristic, indilbrent de distanfd
sau rrftele cdldtorjilor, conform prevederilor legale ?n vigoare.
j) alte obligalii prevdzute de Codul drepturilor qi obliga{iilor studentului.

Art. lii. Plata gi condiJiite de plati a taxei de qcolarizare (se aplicd studenlilor in regim cu taxd):
5.1. (.-luantumul taxei de qcolarizare se stabileqte anual de cdtre Senatul UniversitdJii qi se aduce la
cunoql.in{6 in conrli{iile prevdzute de prezentul contract.
5.2.1'axa de Ecolarizare pentru anul universitar20IT-2018 este de ........... lei/an de studiu, sau euro/an
de sfi.rdiu, confoL:m Regulamentului taxelor de qcolarizare qi alte taxe, qi se achitd direct la casieria
universitdlii sau in contul bancar indicat in Regulamentul taxelor.
5.3. l'axa de qcolarizare se achitd integral sau in rate,latermenele qi in condiliile stabilite qi anunlate de
universitate, confbrm R.egulamentului taxelor de qcolarizare qi alte taxe.
5.4, l',leachttarca taxelor de qcolarizare in termenele gi condiliile stabilite de universitate conduce la
interdiclia participdrii s;tudentului la examene qi conferd universitdlii dreptul de a exmatricula studentul,
cu tozfie consecinfele af'erente exmatriculdrii.
5.5. Sltudentul exmatriculat pentru neachitarea taxelor datorate se poate reinscrie in programe de studii
oferit;, de universitate, doar in condiliile achitdrii debitelor datorate acesteia.

Art. (i. incetarea qi reizilierea contractului:
6.1. (.-lontractul cle sturlii inceteazd.la momentul finalizdrii studiilor. ObligaJiile ndscute pAnd la data
incetirrii trebuie executate in condiliile contractuale.
6.2. ('.orfiractul de studii serezihazd. de drept,in urmdtoarele cazuri: retragerea de la studii, transferul la
altd irrstitulie de invafd:rndnt superior, intreruperea studiilor qi repetenfia. Obligaliile ndscute pdndla data
incetirrii contractului trr:buie executate in condiliile contractuale.
6.3. (.lontractul poate fr rezihat unilateral de universitate pentru ne?ndeplinirea obliga{iilor de cdtre
stude:rt, prin exmatricularea acestuia. in acest caz, universitatea este indreptllttdla recuperarea debitelor
acumulate de cdtre student p6na la data exmatriculdrii qi/sau a unor daune materiale.

Art.'ir. Redistribuire :rnuali
7.1. l..,ocurile bugetate se ocupa in funclie de rezultatele oblinute la concursul de admitere, pentru
studerrlii din anul I, respectiv de rezultatele obtinute in anul universitar precedent, in cazul studenlilor
din cr':ilalli ani de studjLi, prin reclasificare in funclie de media ponderatd, cu exceplia studenlilor strdini
care s,tudiazd pe cont propriu valutar si a studenlilor cu taxd provenili din transferul de la alte universitdli
parliculare. Studenlii cu taxd provenili din transferul de la alte universitdli particulare vor fi reclasificati
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in anul urmdtor.

7,2. La inceputul fiecd.rui an universitar, se va face reclasificarea studenlilor pe locurile rie studiu
bugetate in funcfie de media ponderata, in ordine descrescatoare, incep6nd cu studenlii integraliEti.
Reclasificarea se refera la toate locurile bugetate ale fiecdrui an de studiu din UMFVBT, in lunclie de
numbrul de locuri cu finanlare de la bugetul de stat, cu exceplia cazurilor sociale.
Listele cuprinzand studen{ii bugetari qi studen}ii in regim cu taxd, semnate de decanul facultdtrii, vor fi
afigate la avizierul fiecdrei facultali.
7.3. Reclasificarea anuald a studenlilor se face conform prevederilor Regulamentului de orgnnizare qi
desfbqurare a studiilor universitare de licenld, aprobat de Senatul universitar.

Art. 8. Alte clauze
8.1. Orice ingdduinla din partea LTNIVERSITATII nu poate fi interpretatd ca o renunlare la clauzele de
exmatriculare stipulate.
8.2. Studentul se obligb sA respecte prevederile Legii securitAfi qi sanatdlii in muncd m.31912006.
8.3. in caztl apariliei unor litigii izvordnd, din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului
contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabild, pd4ile se vor adresa instanlelor compctente din
Timigoara.
8.4. Prezentul contract s-a incheiat la LINIVERSITATE, in 2 (doud) exemplare, c6te unul pentru fiecare
parte contractant[.1

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)25 6293 389 ; fox: ft0)2:i6490626
E-mail : r e ctor at@umft. r o ; ww.w. um-ft. r o

cdtre Decanul Facultdtii,
UNIVERSITATil, in baza

8.5. Pentru LTNIVERSITATE prezentul contract este semnat de

, imputernicit de Rectorul

RECTOR,
Prof. univ. dr. Marius Raica

STUDEI{T,

ANEXA
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE I,ICENTA

DISCIPLINELE OPTIONALE ALESE.
(Disciplina aleasd devine obligatorie)

STUDENT"

I Contractul, vizat de Oficiul Juridic al universitdlii gi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar prin H. S. nr.
35/919r/29,06.2017

2.
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Univ*rsitat*a de
MedicinS gi b'*rmacie
,,Victr:r tsabeg"
dir Timigoara

P4a Eftimie Murgu nr.2, Timisoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40t2 56293 389 ; fax (40)25 6490626
E-mail : r e ctorat@umft. r o ; www. umrt. r o

Anexa nr.

FACI}LTATEA
PRO(]IRAMUL DE STI]DII

i la H. S. nr. 35/9161129,06.2017

!/)"1 { lu,#"
Up"/ (+t r-J;

v

ACT,ATDITIONAL NR. I (nr. matricoA I _ I (data)
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVBRSITARE NN iICNNTA

Art. l. fdrtile contractului:
In temeiul Legii educaliei na{ionale nr. Il20l7, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, O.U.G.

nr. 13:\2000, aprobatd prin Legea nr. 44112001, cu modificdrile qi completdriie ulterioare, qi art. 1166 qi
urm., s-a incheiat prezentul contract de studii universitare intre pdrfile:
i.1' UNIVERSITA'IEA DE MFDICINA $I FARMACIE ''VICT9R BABE$'' DINTIMIIiOARA, cu sediul in Timiqoara 300041, P-la Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei)
RO21TREZ62I20F330500XXXX, deschis la Trezoreria Timigoara, cont (euro)
RO53llTRL03604202l'6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timiqoara, cod fiscal
42692'15, rcptezentatd de Rector, prof. univ. dr. Marius Raica, in calitate de institujie de invdldm6nt
superior de stat acreditard, denumitd in continuare UNIVERSITATE

qi

2.2. Dl/Dna , cu domiciliul in
str. , ffi._, &P. *.-, jude{ul

la data de
identir.ate

_, statul
seria

e-mail
, CNP

, in calitate de

ff.
Iocalitatea identificat(d) cu

ndscut(a)
actul de

, telefon

Farma.r;ie "VictoL: Batreq" din Timiqoara, Facultatea de
student(6) al(a) Universitalii de Medicind qi

, specializarea
, regim de finalare ftrd" taxd, (buget) I cu taxd,, anul

_, grupa, *----, denumit(d) in continuare STUDENT.

f,rnele anului universitar anterior, 2017 -2018.
sau Numdr de credite promovate:

anii de repetenfie, exmatriculare, scoatere din

universitar 2077 -2,018, an

Art.2,, Situalia qcolard la
Media:

CREDITE NEPIIOMOVATE

MENTITII\{I PR]VIND $COLARIZAREA (,. t,..
eviden [d, intreruperea studiilor)

Disciplina Examinator

(Situalia qcolari se certificd. de secretariat.) Secretar (semndtura), .-
Art. 3, Disciplinele op{ionale alese. (Disciplina aleasd devine obligatorie)

1

-,
2.

Art. 4. Taxa de gcolarizare pentru anul univer sitar 2017 -2018 este de . . . . ..leilande studiu sau euro/an de
studiu r;;i se achitd confolm Regulamentului taxelor de qcolari zare qi alte taxe, la casieria Universitdlii sau
in contul bancar indicat in Regulamentul taxelor de qcolari zare qi alte taxe.
Art. 5;" Capitolul obligayiile studentului din contractul de studii se completeazd. cu urmdtoarea
prevedr,:re:,,Pentru a. beneficia de asigurarea de sdn[tate fdrd plata contribuliei Ei de gratuitate la
transporlul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a fl-u, in tot cursul anului calendar.istic.



TSMFT
Universitafea *{e
Ivledicind qi Farmacie
,,Victor Satreg"
rlin Timigoara

indiferent de distantd sau rutele cdl[toriilor conform prevederilor iegale
acord cu prelucrarea datelor personale care demonstreazd, statutul de student

Art. 6. Celelalte clauze ale contractului de studii universitare de licentd nu

ArL7. Actul adilional se incheie in doud exemplare.r Pentru UNIVERSIT
semnat de cdtre Decanul Facultdtii.
LINIVERSITATII, in baza Deciziei nr.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Marius Raica

I Actul adilional, vizat de Oficiul Juridic al

3519161129.06.2017

P-Sa Eftimie Murgu nr.2, Tim

E-mail:

Anexa rn. 1 la

STUD

300041; Romdnia
'fax: ft0)256490626

,ro;wAw.LtMJo

s. nh. 3sl91 ilhg.o6.2orj

vigolare, studentul este de

matiiculat.

modiffic6.

TE, frezentul contract este
de Rectorul, imputernicit

I

tul uhiversitar prirl H. S nr.
J

Universitdlii Si vizat CFP, a fost aprobat de
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P-!a Eftimie Murgu nr. 2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia

Tel: (40)0256204250; fax: (40)025 62927 58

E-mail: doctorat@umft'ro ; www'umft'ro
Universitatea d{3

lliedicin* gi Far:nacie

,,,Victol" *aheg"
rEin T'in:igoara

CONTRACT
PEhITRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Nr. din 2017

AlLT.1. PAR'!'|LE CONTRACTULUI
1, Universitiatea de Medicini gi Farmacie ,,VlcToR BABE$" din Timigoara (lnstitulie

organizertoare de studii Universitare de Doctorat, denumiti in continuare UMFVBT-losuD), cu sediul in

ii,iiior,,r, piala E. Murgu nr. 2, Cod fiscai nr. 4269215 9i cont la Trezoreria Timigoara nr'

RO49TFEZ6215O4eiO1XO00504, reprezentatS legal de prof. univ. dr. Marius Raica' in calitate de Rector,

9i -.,-\.--^! ..^:.. r- in calitate- 
2. Domnul (cloamrra) prof, univ. dr 

,

decondrtc5tordedoctorat,conformoM;G,membru/afi|iata|$co|iiDoctora|e,in
calitate rle conducdtor de doctorat al studentului-doctorand,

\W Qf fn'az #.*crcoL{ w

$-t

identificat(i)
Domnul (doamna)
cu actul de identitate seria CNP, nr'

domiciliat(d) in 

-, 

str'

_, lrloc

-j 

SC' 
--' 

et'-' aP'

-, 

cod Pogtal 

-, 

jud'
inmatriculat(a) la data de

-,.-, 

fax e-mail '

o.1lgz:'1il. catii-x" a "t"o""t+*tiL"i, @get [ ]; cu taxd [ ], la forma
-t - -l ^ ^1--^l n^*^^:' 'l\Jl.lv.z.r,, lrr lll vqrrrt,

cu frect'entd t l; cu frec,venld redusi [ ], in programul d:,:lY91,::'J"^it:9::9"*O.or?:?:?t"?|[??*
UU ll9v|vllre L Ir vt

Medicinir/Medicind dentand, $coala Docioiala Universitatea de Medicind 9i Farmacie,,Victor Babeg" din

nr.
ial

Timigoara,

?u corrVr0hit sd incheie prezentul contract.

,llrRT. 2. OBIECTI.TL CONTRACTULUI
l)rezentut contract are ca obiect derularea activitililor pe parcursul studiilor universitare de

doctoraf ale studentului-doctorand, cu precizarea dreptuiilor gi obligaliilor pdrlilor semnatare' in

concorclan! d cu carta lJr,riversitdtrii, Regutatmentul de organizare gi desfdgura re a studiilor universitare de

doctorail at tJMFVB, hotdrilrite Senatului universitar gi cu legislalia in vigoare'

I\RT. 3. DURATI' CONTRACTULUI
,1. prezentul contnact se incheie pentru un ciclu academic corespunzdtor studiilor universitare de

doctoral de patru ani, respectiv 01'10.2017-30.09'2021'
ir_. programrui de studii universitare de doctorat se poate intrerupe, la cererea studentului-

doctorand, din motive temeinice, in condiliile stabilite prin Regu/amentul de organizarlsi desfdgurare a

studiilo, universitare de doctorat at UMFVB gi ale codutui Stuaiin' universitare de Doctoraf2. Durata

studiilor universitare de doctorat se prelungbgte cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate'

Durata prezentului contriact se extinde ., p"rloidele cumulate ale intreruperilor aprobate. Pentru fiecare

perioacli de intrerupere a studiilor universitare de doctorat ale studentului-doctorand se incheie cate un

act adil;ional la pre:zentul Contract, semnat de pirli'--' --'',t. 
in siduatii speoiale, cAnd tematica de boctorat necesitd o perioadd mai mare de studiu sau

experirnentare, durata prrogramului de doctorat poate fi prelungitn cy 1 -2 7.ni, cu aprobarea Senatului

univers,itar, la propunerei conducdtorului de doctorat gi in limita fondurilor disponibile. Prelungirea

prograrnului de studii universitare de doctorat se stabilegte prin act adilional la prezentul contract'

r'{
bo
(g

1 Ciisula corespunziitoare se marcheazd cux'
2 Crrnform HG nr.6g1/2011, publicatdin M.Of. al RomAniei, Partea l, nr'551 din 3 august2011'
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ART.4. DREPTURtIE gt oBLtcATilLE pARTtLOR
4.1. Universitatea de Medicini gi Farmacie,,Victor Babeg', din Timigoarar
4.1.1. Are urmdtoarele drepturi:
a) de a conduce, organiza, planifica gi controla intreaga activitate de studii univerr;itare oedoctorat;
b) de a nu admite suslinerea examenelor, referatelor gtiinlifice gi tezei de doctorat, dacddoctorandul nu gi-a achitat taxele gi nu a indeplinit obiiga{iile oin programuiiniivioiourat;
c) de a aproba schimbarea conducdtorurui de dociorat;
d) de a aproba intreruperea programului de studii universitare de doctorat;e) de a decide exmatricularea doctorandului, in condiliile stabilite de regulamenl,ul gcoliiDoctorale;
f) de a stabili anual cuantumul taxelor de studii, modalitilile de incasare gi termenele olrr platd ataxelor de gcolarizare gi a penaritdlilor in caz de neachitare a acestora.
g) de a lua toate mdsurile pe care le considerd necesare, in limitele le1;ii, pentru respeclarea, decitre doctorand, a tuturor reglementdrilor interne stabilite de $coala Ooctoratj;
4.1 .2. Are urmdtoarele obligalii:
a) de a asigura cadrul organizatoric specific ciclului de studii universit:lre de dor:torat, inconformitate cu legislalia in vigoare gi cu regulamentul de organizare fi oestagurare a studiiloruniversitare de doctorat;
b) de a aplica politica de asigurare a calitalii tuturor activitSlilor desfdgurate in cadrul ciolutui destudii universitare de doctorat:
c) de a asigura accesur doctorandurui ra baza materiard a

studiilor universitare de doctorat;
invilSmdnturlui gi cercetdrii din cadrul

d) de a asigura informarea doctorandului cu privire la conlinutul regulamentglui de orgarrrizare gidesfdgurare a studiilor universitare de doctorat;
e) de a asigura accesul doctorandului la informaliile gi hotdrdrile {ienatului Univers itdlii deMedicind gi Farmacie ,,Victor Babeq" din Timigoara referito-are ta org"nL"r"a gi dersfdqurarea studiiloruniversitare de doctorat;
f) de a nu face discriminare intre studenlii-doctoranzi admigi pe locurile bugetate gi cei arlmigi pelocurile cu taxd gi niciun fel de discriminare, coniorm legii;
g) de a asigura respectarea obligaliilor de cdtre conducitorul de doctorat 9i a drepturilordoctorandului in conformitate cu regulamentut oe organizare gi desfdgurare a studiilor universiitare dedoctorat;
h) de a transmite dosarul de doctorat gi un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Edr. caliei giCercetdrii $tiintifice in vederea validdrii hotirdrii comisiei de doctorat de cdtre Consiliul Na{ional deAtestare a Titlurilor, Diplomelor gi certificatelor Universitare (cNATDcu).

4.2. Conducdtorul de doctorat
4.2.1. Are urmitoarele drepturi:
a) dreptul de a participa la competi{ii pentru granturi doctorale;
b) dreptul de a indruma gi evalua activitatea studentului-doctorand in carlrul pr.ogramului ,rle studiiuniversitare de doctorat, conform autonomiei profesionale gi universitare, urmdrind e>r:igenleleprogramului de studii universitare de doctorat gi respectAnd inieresele profesionerle ale studentului-doctorand;
c) dreptul de a propune comisia de doctorat;
d) dreptul la o evaluare internd gi externd imparlial5, conformd cu metodologia sper:;ifici aprocesului de evaluare;
e) dreptul de a cunoagte metodologia in raport cu care este evaluat, atAt in evaluarea internd,cdt 9i in evaluarea externi;
f) dreptul de a cunoagte rezultatele evaludrii interne gi externe a propriei activitdli;
g) dreptul de a refuza indrumarea unui student-doctbrand in condiliile in care .tt" pr. fii^d voiasa intr-un conflict de interese;
h) dreptul de a solicita consiliului Scolii Doctorale

student-doctorand;
intreruperea relaliei de indrumar€) cu un

i) dreptul de a selecta candidatul la doctorat pentru o pozilie vacanti aflatd sub indrumar*a sa gide a propune inmatricularea studentului-doctorand; N
i) dreptul de a solicita $colii Doctorale organizarea unur concurs

pozi{ie de student-doctorand vacanti aflati sub indrumarea sa;
de admitere pentru fiecare
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k) dreptul de a de<;ide elementele de studiu din cadrul programului de pregdtire bazal pe studii

universitiirre avansal:e la care studentul-doctorand trebuie sd participe, cu respectarea prevederilor

legislatie legale.
l) ,Creptul de a colabora sub formi de cotuteld la realizarea mobilitdtilor doctorale 9i de cercetare

gtiin!ificd
4',2.2. Are urrndto arele oblig ali/
al sd asigure indrumarea giiinliticd, profesionali gi deontologicd a fiecdrui student-doctorand;

blsd propunii temele de cercetare;
c,r sd asigurer con<liliile gi sd stimuleze progresul studen[ilor-doctoranzi in cercetarea pe care

acegtia c realizeazd,
d;1si efectueze mqnitorizarea gi evaluarea obiectivd gi riguroasd a fiecdrui student-doctorand;

e) sd sprijine mobilitatea studenlilor-doctoranzi;
f) si evite aparilia conflictelor de interese in indrumarea studenlilor-doctoranzi.
g) sd stabilerrsie impreund cu doctorandul planul individual gi sd il supuni aprobirii Consiliului

gcolii Dir;torale a UniversitSlii de Medicind gi Farmacie ,,Victor Babeg" din Timigoara

4,3. Studentul-do,ctorand
4 .3.1 . Are urtnito arele drepturi'.
F6 parcursul derurldrii programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are

dreptul:
a) sd benefic;ieze cle sprijinul, indrumarea gi coordonarea conducdtorului de doctorat, precum 9i a

comisiei rle indrumare;
b) si participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din

cadrul t[fMfVgf-tOSUD atunci cAnd sunt in disculie teme relevante pentru studiile universitare de

doctorat,
c) sd fie reprezentiat in forurile decizionale ale $colii Doctorale,
c) se beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile 9i echipamentele $colii

Doctoralfi gi ale UMFVBT-IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare gi a tezei de doctorat,

e,'; sd se insc;rie la cursurile qi seminarele organizate de alte gcoli doctorale;

fl, sd lucreze imprr:uni cu echipe de cercetdtori din cadrul UMFVBT-IOSUD sau din cadrul unor

unitdli de cercetare-dezvoltare care au incheiat acorduri sau pafteneriate institulionale cu UMFVBT-

IOSUD;
(t) sd beneficieze de mobilitdti nalionale sau internationale;
irj sd beneficieze de sprijin institulional pentru a participa la conferinte sau congrese gtiinlifice,

ateliere de lucru, gcoli de vard ori iarnd gi seminare nalionale qi internalionale in domeniul de

speciali::are in care gi-a ales teza de doctorat;
i) sd participe la sesiunile de comunicdri gtiinlifice organizate de gcoala doctorald sauigi de

UMFVBI--IOSUD;
j) sd fie infrrrmat cu privire la curriculumul studiilor universitare de doctorat din cadrul $colii

Doctorale;
lf sd participe la competitiile pentru bursele de doctorat;
l) studentul - dor:torand poate desfdgura activitdli didactice, potrivit contractului de studii de

doctorat: in limita a 4- G ore convenlionale didactice pe siptimAnd. Activititile didactice care depdgesc

acest nivel vor fi lemunerate in conformitate cu legislalia in vigoare, intrAnd sub incidenla Codului

muncii, ou respectarea clrepturilor 9i obligaliilor ce revin salariatului gi cu plata contribuliilor datorate,

potrivit lrsgii, l? asigurdrile, sociale de stat, la asigurdrile pentru gomaj, la asigurdrile sociale de sdnitate 9i

pentru irccidente det mun,:d 9i boli profesionale;
In) sd primeasci titlul gi diploma de doctor in domeniul in care a fost inmatriculat'

,'t.3.2. Stude,ntu l-doctorand are u rm dtoarele obl i gali i :

i:r) si respecte clrarul stabilit impreund cu conducdtorul de doctorat 9i sd igi indeplineasci
obligaliile de suslinere a lucrdrilor gi de prezentare a rezultatelor cercetirii;

11,) sd prezinte conducitorului de doctorat gl comisiei de indrumare rapoarte de activitate ori de

cAte ori i se solicitd;
r:) sd fie in legitund permanentd cu conducdtorul de doctorat;
rJ) sd resper:te disciplina institutionald;
s) pAnd ia f inaliziarea tezei de doctorat, si publice in calitate de prim-autor, arlicole originale in

extenso, in reviste cotater lSl, rezultAnd un factor de impact cumulat de cel putin 1;

1) arlicolele public;ate in extenso trebuie sd se incadreze in tema de cercetare a tezei de doctorat;

cn
b.0
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g) sa-qi declare, in toate lucririle publicate in cursul studiilor universitare de doctorat, af ilierea ta
Universitatea de Medicini gi Farmacie "Victor Babeg" din Timigoara; .

h) si realizezeteza de doctorat in cotuteld conform Regulamentului lOfiUD;
i) si respecte condiliile de prelungire gi intrerupere a studiilor doctorale reglementare prirr gcoala

Doctorali, 9i aprobate de Senatul Universitdtii de Medicind gi Farmacie ,,Victor Babe!;" din Timigpara;
j) sa depuni solicitiri gi/sau sesizdri privind studiile sale universitarer de cloctorat, in scris, la

$coala DoctoralS, care le va inainta Senatului Universitdlii de Medicind gi Farmacir: ,,Victor Babeg" din
Timigoara spre solutionare;

k) sd fie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstreazd statutul der student
inmatriculat, pentru a beneficia de asigurarea de sdndtate fdri plata contribuliei si de gral,uitate la
transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a ll-a, in tot cursul anului calendaristic,
indiferent de distanfd sau rutele cdldtoriilor, conform prevederilor legale in vigoare.

ART. 5. TEMA DE CERCETARE:

ART.6. FTNANTARE
6.1. Finan{area studiilor universitare de doctorat se va face:
- de la bugetul de stat, pe o perioadd de 4 ani pentru studenlii-doctoranzi admigi in regim de

grant doctoral, Costurile aferente depdgirii duratei invdtdmAntului gratuit, previizute de lege, sc suportd
de cdtre studentul-doctorand 

;

- din taxa de studiu stabilitd prin HotdrAre a Senatului Universititii pentru studenlii-d,l:)ctoranzi
admigi cu taxd;

- din alte surse legal constituite.
6.2. Bursa se suspendd automat pe perioadele de intrerupere a studiilor universitare de doctorat

sau in situaliile de incdlcare de cdtre studentul-doctorand a clauzelor contractului de studii uni'rersitare
de doctorat.

6.3. Studentul-doctorand admis cu taxd are obligalia si achite taxele ,oonform Hr:rtdrArilor
Senatului.

6.4. Studentul-doctorand nu va solicita restituirea taxelor achitate in cazul retragerii de la studii, al
exmatriculdrii sau al transferurilor la alte institulii organizatoare de studii universiitare rJe doctorat.

6.5. Studentul-doctorand admis pe un loc bugetat va achita taxd der gcolarizare doar pentru
perioada ce depigegte termenul de 4 ani. Taxa de gcolarizare va fi cea in vigoarel in anul ur iversitar
respectiv.

6.6. Dupd trecerea unui termen de gratie de o lund de la termenul prevdzr:t de Regurlamentul
pentru plata taxelor de gcolarizare, pe baza evidenlelor contabile, universitate€r are drepl,ul de a
exmatricula studentii doctoranzi care nu pot face dovada pldtii taxei de gcolarizare in termenul si,ilbilit.

ART. 7. FINALIZAREA TEZEI DE DOCTORAT
7.1. Teza de doctorat se va susline la sfArgitul perioadei de 4 ani.
7.2.in urma suslinerii publice a tezei de doctorat, comisia de doctorat evalueazd gi delibereazd

asupra calificativului pe care urmeazd sd i-l atribuie (,,Excelent", ,,Foatte bine", ,,Bine", ,,Satisfdc,ii;tor" sau
,,Nesafisldc dtor').

7.3. Pentru acordarea calificativului Excelenf este necesar ca lucrdriler in e;<tenso publcate de
doctorand si intruneascd un factor de impact cumulat mai mare de 2.

7.4. Studiile universitare de doctorat pot fi prelungite cu 1-2 ani pe motive teme,inice, la
propunerea conducdtorului de doctorat gi cu aprobarea Senatului universitar.

7.5. Programul de studii universitare de doctorat se poate intrerupe la cererea stur:Jentului-
doctorand pe motive temeinice. intreruperea se aprobd de Senatului uni'rersitar. Durata totald a
intreruperilor nu poate depSgi 2 ani.

7.6. Perioadele de intrerupere/prelungire a studiilor universitare de dor:torat vor prelung:idurata
prezentului contract.

7.7. Dacd studentul-doctorand nu reugegte sd finalizeze leza in termernul stabilit potrivit
contractului de studii universitare de doctorat gi eventualelor acte adilionale la acestil, acesta nrai are la
dispozilie o perioadd de gralie de maximum 2 ani pentru a finaliza gi suslirre public teza, drlpdgirea
acestui termen conducand in mod automat la exmatricularea sa.

=+
(6
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7.it]. Sustinerea tezei de doctorat se poate face in termen de maximum 4 ani de la terminarea

studiilor rrniversiiare de do,:torat, cu acordul Senatului universitar gi al conducitorului de doctorat.

71g. Teza de doctorat se redacteazd intr-o limbd de circulalie internalionali la alegere dintre:

englezd, 'francezd, germarri. Oplional teza poate fi redactatd 9i in limba romin6, aliturt de limba de

circulalie llnternationali.

A litT. f . incetarea/Mod ifi carea/Rezi lierea Gontractu I u i

8.1 . Contractul de studii unversitare de doctorat inceteazd:
a, la data aprobdrii de citre Consiliul $colii Doctorale a cererii studentului-doctorand de retragere

de la sturiiile universitare cle doctorat din UMFVBT-IOSUD, sau
b'r la data aprobdrii de cdtre Consiliul $colii Doctorale a cererii de transfer a studentului-

doctorani la o altd irrstitulie organizatoare de studii universitare de doctorat, sau

cl la data finerlizdrii de cdtre studentul-doctorand a studiilor universitare de doctorat.

illligaliile prevdzute pAni la data incetdrii Contractului trebuie executate in condiliile

contracttt'ale.
8 ,2. Orice mqldificarre privind clauzele prezentului Contract, in timpul executdrii acestuia, impune

incheierera unui act adilionai, conform dispoziliilor legale. Contractul se modificd de drept in cazul

modificdlii legislaliei referil:oare la organizarea gi desfSgurarea studiilor universitare de doctorat.

8 3. Contractul se reziliazd, fdrd intervelia instanlei de judecati gi fird alte formalitdli, astfel:

a) in cazul r:xmatriculdrii, rezilierea se produce la data comunicdrii deciziei de exmatriculare

studentu I u i-doctora nd ;

b) in situatira in care studentul-doctorand
Contract, rezilierea se produce la data comunicdrii
Contractr.rlui de cdtre studentul-doctorand, fdrd a
formalitate, ori de inl,erven[ia instanlei de judecatd.

Llniversitatear este indreptilitd la plata de citre
penalititilor aferente, gi/sau a unor daune materiale.

LRT.9. FOR'IA MTAJORA
9.1. Fo(a miajord, aga cum este definitd de lege, duce la suspendarea executirii Contractului 9i

apdrd de r rdspundere partr:a care o invocd in termen.
g .2. Partea care invocd forla majord are obligalia si o aduci la cunoqtinla celorlalte pdrti

semnatere ale prezerntulul contract, in scris, in maximum 5zile calendaristice de la aparitiaforlei majore,

iar dovar:ia acesteia Se va comunica in cel mult 15 zile calendaristice.
g.3. Fo(a miajord iapdrd de rdspundere partea care o invocd, cealaltd parte neavAnd dreptul de a

cere des;pigubiri.

Ir.RT.1 O. RAS PU I.II OEREA CONTRACTUALA
10.1. Conflictele in legdturd cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea

prezentului Contract vor fi solulionate pe cale amiabild.
10.2. Conflictele dintre studentul-doctorand 9i $coala Doctorald se mediazd de cdtre CSUD.
'10.3, Conflil:tele rlintre studentul-doctorand gi conducdtorul de doctorat se mediazd de cdtre

Consiliul gcolii Doct,lrale, iar in cazul nesoluliondrii conflictului la acest nivel, acesta este mediat de cdtre

CSUD.
'0.4. in eventualitatea in care stingerea divergenlelor nu va putea fi convenitd pe cale amiabili,

solulionr;rrea acestora va fi realizatd de cdtre instanla judecitoreascd competentd material 9i teritorial,

conform legii.

III,RT.14. Ct.AUZli SPECIALA
(,1;u privire la proprrietatea intelectuald asupra rezultatelor obtinute in cadrul studiilor doctorale,

partile c,:rnvin urmdloarele:
il) Crea[ia gliinlifici reprezintd proprietatea intelectuald a creatorilor, persoane fizice.
[) Rezultatele obl;inute in cadrul studiilor doctorale in UMFVBT-IOSUD vor fi publicate de cdtre

doctorarrzi cu merrlionarea statutului lor - acela de student-doctorand al UMF ,,Victor Babeg" din

Timigoara - in mod obligiltoriu, pe toatd durata acestui statut.

nu respectd obligaliile gi condiliile din prezentul

de cdtre UMFVB-IOSUD a constatirii nerespectdrii
fi nevoie de o punere in intArziere sau de o altd

studentul-doctorand a debitelor acumulate, a

rn
bD

o.



c) in cazul in care rezultatele cercetdrii intreprinse in cadrul
interes comercial, valorificarea lor in acest plan nu se poate face decat ?n
prealabile, pe care pdrlile se obligd sd le incheie in vederea stabilirii drepturil

ART.15. CLAUZE FINALE
15.1. Studentul-doctorand declard cd a luat la cunogtinld de pre

privind falsul in declaralii gi art. 323 din codul penal privind uzul de fals.
15.2. Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, cate unul pentru

gi unul pentru gcoala doctoralS.

Rector,
prof. univ. dr. Marius Raica

Consilier juridic,
dr. Mihaela Codrina Levai

Anexa nr. 3 S. nr.i 3 5 l9I 61 12q.06.2017
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din CQdul penal

i,
ecafle parte cohtractantd

I

1i
I

j

I

I

-,td-_

(semn6turh)

I

| (semndturH)

I

I

\o
b!(t



Univelsitatea de
&ledicin* gi liarm*cie
,,Victor tsabeg"
din Timisoara

DEPI,.RTAMENTUL STUDII MASTERALE
PRO(.;IRAMUL DE S]]UDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia

Tet; 40t2 5 6293 3 89 ; fax: (40)256490626

E-mail ; r e ct or at@umft. r o ; www' u m.ft' r o

Anexa ff.2laH. S. nr. 3519161129.06.2017

UNIVERSITARE DE MASTERAT
I 2017

identificat(d) cu actul de identitate

[J M F'T

COI\TRACT DE STUDII
Nr.

Art. L Pir{ile contractului:
in temeiul Legii educatiei nalionale nr. Il20tl, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, O.U.G.

nr. l31j2000, aprobat-6 prin Legea nr. 44112001, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi art. 1166 qi

urm. rl.in Cod civil, s-a incheiat prezentul contract de studii universitare intre pbrfile:

1.1. IINIVERSI:IATn:A DE MEDICINA $t n,tnMACIE ,,VICTOR BABE$" DIN TIMI$OARA,

cu serliul in Timiqoara 300041, P-Ja Eftimie Murgu ffi. 2, cont RO 49 TP.EZ 621504601 x 000504

deschis la Trezoreria limigoara, cod fiscal 4269215, reprezentatd de Rector, prof' univ. dr' Marius

Raica, in calitate de institulie de invdldm6nt superior de stat acredrtatd, denumitd in continuare

LINI\/ERSITATIi
qi

2.2.l.)tVDna , cu domiciliul in
str. 

--: 
or. 

-,4P. -)judeful

ndscut(d) la data de

statul
seria

, localitatea

-- 
nr. , CNP

. in calitate al(a) Universitdlii
de studii

)

de Medicind qi Farmacie ,,Victor
telefon .--"tl

Babep" din
de student(d)

programul universitare de masterT'imiqoara,
, regim de finalare fdrdtaxlt

(bugrlt)/cu tax6, clenurnit(A) in continuare STUDENT'

Art. ,il. Obiectul contractului:
2.1.\:trezentul contract are caobiect derularea activitdlilor de invdldmdnt, reglementAnd raporturile dintre

LINI.,/ERSITAT.E, institu{ie de inva}dmdnt superior prestatoare de servicii educa{ionale, 9i STUDENT,

bene.ticiarul de servicii educa{ionale, cu precizarea drepturilor qi obliga{iilor pdrfilor semnatare, in

conc::rrdan!6 cu legislalia in uigour", ordinele ministrului de resorl, prevederile Cartei universitare qi

hotdr iirile Senatului Universitdlii.

Art. ii. Durata contractului:
3.1. .:,rezentul contract se incheie pe durata normald de gcolarizare a programului de studii, aqa cum este

previtizutdaceasta in actele normative in vigoare, incepAnd cu anul universitar 201712018.

3.2. prezentul r;ontract va fi completat cu acte adilionale anuale, incheiate cu acordul pdrfilor, la

inceputul fiec6rui an universitar, in termenul stabilit prin "Metodologia organizdtii qi desfbqurdrii

conr.:ursului de admitere la programele de studii masterale" aprobatd de Senatul universitar. Actul

adi{,onal con}ine urmatoarele pievederi: situa{ia qcolard la finele anului universitar anterior, situalia

creditelor nepromovate, menJiuni privind qcolarizarea, disciplinele oplionale alese, care devin

obligatorii, cuantumgl taxei de qcolarizare qi documentele solicitate anual (adeverinld medicald'

ade,,,erin1d de placticEr etc.)
3.3. I;TUDENTUL care nu finalizeazdprogramul de studii in durata normal6, ca urrnare a repetenliei, a

reluiirii studiilor in ca:2, de intrerupere, sau a reinmatriculdrii dupd exmatricuiare sau retragere, va solicita

oblir1atoriu inchr:ierea unui nou contract, in condiliile stabilite de universitate la data incheierii acestuia. r'1
b.0

t/'W of-iu;d,r.F- 
,<t /"g' Cpri,h'h'o-

WmP
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Art.4. Drepturile qi obliga{iile p[rfilor:
4.1. Drepturile UNIVERSIT,4| II sunt:
a) stabilegte condiliile de inscriere, inmatriculare, qcolarizare, intrerupere, exmatriculare, reinscriere qi
reinmatriculare la studii a studentului;
b) supravegheazd, qi urmdreqte modul in care studentul iqi respectd obligaJiile contractuale asumate prin
prezentul contract qi prin alte contracte incheiate cu universitatea;
c) supravegheazd qi urmd.regte modul in care studentul iqi respectd indatoririle de stu.dent;
d) stabileqte criteriile de ierarhizarc anuald a studenlilor pe locurile bugetate in conforrnitate cu
prevederile legale qi hotdrArile structurilor de conducere ale universit6lii;
e) stabileqte cuantumul taxei de qcolarizare gi a celorlalte taxe;
f) stabileqte modul de incasare gi termenele de achitare a taxelor de qcolarizare qi a celorlalte ta>i:e.
4. 2. Obli galiile UNIVERS IT,4f II sunt:
a) organrzeazd' activitd[i educa]ionale, inclusiv cele de practicd gi de verificare a cunoqtin{elor, la nivel
universitar, in conformitate cu prevederile legale, cu normele interne adoptate in baza au,fonomiei
universitare, respectiv cu planul de inv6!6mdnt, aprobat de Senatul universitar.
b) incheie cu studentul, la inceputul fiecdrui an universitar, un act adilional la r;ontractul de stud. i;
c) inscrie studentul in Registrul matricol unic al universitdlilor din RomAnia;
d) elibereazd gratuit actele de studii (diploma qi diploma supliment);
e) organrzeaz\' qi permite inscrierea studentului la examenul de finalizare a stu,Ciiloq
f) nu face distinclie intre studenfii admiqi pe locurile cu taxd qi cei admigi pe locurilt: bugetate, in ceea ce
priveqte calitatea procesului educaJional, organizarea forma{iunilor de studiu;
g) aduce anual la cunogtin{a studen{ilor, cu cel pulin 15 zile inaintea inceperii anului uriversitar,
cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu, prin afiqare la sediul universitfiii qi 1:e pagina trrroprie de
internet;
h) nu modificd valoarea taxelor de qcolarizare in cursul unui an universitar;
i) evaluaeazd, la inceputul fiecdrui an universitar, locurile finanJate de la bugetul de stat ce vor intra in
procedura de ierarhizare anuald. a studenfilor.
4.3. Drepturile STUDENTULUI surrt:
a) participa la activitdlile didactice gi de pregdtire profesionald.prevdzute in planul de inv6{dmdrLi;
b) face parte din comunitatea universitard, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
c) susJine, in sesiunile programate, examenele gi celelalte forme de verificar" a .nnorytinfelor dot:rAndite;
d) susline, in sesiunile programate, examenele de finalizare a studiilor;
e) utilizeazd cu bund credinfd bazamateriald" afectatd procesului educalional;
f) beneficiazd de asistenla qi servicii complementare gratuite, in limita prevederilor normative;
g) benefici azd de iibertatea de exprimare, cu respectarea limitelor legale;
h) beneficiazd' de prevederile Regulamentului de credite transferabile gi Regulamentului de apordare a
burselor;
i) studentul care studiazd in regim cu taxd beneficiazd, de loc de cazare in cfunin, cu respectarc,a limitei
capacitdlii de cazarc disponibile rdmasd dupd, cazarea studen{ilor bugeta}i;
j) beneficiazd, de dreptul de restituire a taxei de qcolarizare , in caz de retragere sau iltrerupere, r::e la data
aprobdrii cererii de cdtre consiliul de administralie al universitdlii.
k) beneficiazd,de toate drepturile, facilita{ile qi oportunitdlile stabilite de legisrla{ia1n vigoare, r:le Codul
drepturilor qi obligafiilor studentului qi de reglementdrile adoptate de structurile de- conducere ale
universitdlii.
4. 4. Obligaliil e STUDENTULLII sunt:
a) indeplineqte obliga{iile asumate prin contractul de studii universitare gi prin orice alte r;:ontracte
incheiate cu universitatea;
b) indeplineqte toate sarcinile ce ii revin potrivit planului de invd{dmfint qi programelor ana.litice ale
disciplinelor. Studentul promoveazl, anul universitar pebaza numbrului minina de 5() credite peltru anul\
de studii. ^(
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c) respectd legislalia $i toate reglementdrile adoptate de c6tre structurile de conducere ale universitdlii,
indeosr:bi cele refi:ritoare la disciplind qi etica universitard;
d) aduoe la cunogl.inta conducerii universit[1ii orice situatie de naturd sd atragd modificarea statutului de

studenl. bugetat san cu titx6;
e) achitd taxa de qcolarizare gi celelalte taxe stabilite gi afiqate anual de cdtre TINIVERSITATE in
cuantrmnul, modul qi la termenul stabilit prin Regulamentul taxelor de qcolarizare qi alte taxe, aprobat de

Senatrrl universitar;

D in eaz de retragerelintrerupere, achitd, taxa de qcolarizarc pAnd la data inregistrdrii cererii
rctr agt:>r e I in+;le rup er e ;

g) nu solicitd restituirea taxelor achitate in cazul exmatriculdrii sau al transferdrii la alte institulii de

invdtdrn6nt superior;
h) corrrpleteazd qi semneazd actul adilional la contractul de studii universitare la inceputul fiecdrui an

universitar, in terrnenul stabilit de conducerea Universitafli;
i) sd lie de acord cu prelucrarea datelor personale care demonstreazd statutul de student inmatriculat,
pentru a beneficia de asrigurarea de sdndtate frrd plata contribuliei qi de gratuitate la transportul feroviar
intern [a toate categorii.le de trenuri, clasa a II-a, in tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanld
sau rul.ele cdldtoriilor, conform prevederilor legale in vigoare.
j) alte obligalii prr:vbzute de Codul drepturilor qi obligaJiilor studentului.

Art. 5, Plata qi ca,ndifiile de platfl a taxei de qcolarizare (se aplicd studenlilor in regim cu taxd):
5.1. Cluantumul taxei de qcolarizare se stabileqte anual de cdtre Senatul Universitdtii $i se aduce la
cunog'"in!6 in concliliile prevdzute de prezentul contract.
5.2. Tr"txa de Ecolrlrizare pentru anul universitar 20Il-2018 este de.......... Ron/Eurlan de studiu, care se

achitd direct la casieria universitdlii sau in contul bancar indicat in Regulamentul taxelor.
La studenlii straini Non - Ue taxa de qcolarizare este de ...........euro/an, se achitd integral pe toatd
durata anului universitar in euro la inceputul anului, in contul bancar indicat in Regulamentul taxelor.
5,3. Taxa de gcolarizare) se achitd integral sau in rate,la termenele qi in condi{iile stabilite qi anuntate de

univelsitate, conform Regulamentului taxelor de qcolarizare qi alte taxe.
5.4. ltleachttarca taxelor de qcolarizare in termenele qi condiliile stabilite de universitate conduce la
interdiclia participdrii studentului la examene gi conferd universitdlii dreptul de a exmatricula studentul,
cu toate consecinlele aferente exmatriculdrii.
5.5. Stludentul exnatriculat pentru neachitarea taxelor datorate se poate reinscrie in programe de studii
oferitt:, de universitate, doar in condiliile achitdrii debitelor datorate acesteia.

Art. 6. incetarea qi rezilierea contractului:
6.1. (lontractul de stuclii inceteazd,la momentul finalizdrii studiilor. Obligaliile ndscute p6nd la data
incetdrrii trebuie executerte in condiliile contractuale.
6.2. Contractul de studii se rczihazd, de drept, in urmdtoarele cazuri: rctagerca de la studii, transferul la
altd ir stitulie de i.nv6f6rndnt superior, intreruperea studiilor gi repetenlia. Obligafiile ndscute p6,,nd,la data
incetdnii contracturlui trebuie executate in condiliile contractuale.
6.3. Oontractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neindeplinirea obligaliilor de cdtre
studerrt, prin exmatricularea acestuia. in acest caz,universitatea este indreptlgitdlaplata de cdtre student
a debit.elor acumulate pAnd la data exmatriculdrii qi/sau a unor daune materiale.

Art. ?',, Redistribuire anuali
7.1. I.,ocurile bugetate se ocupd in functie de rezultatele oblinute la concursul de admitere, pentru
studer:Ltii din anul I, respectiv de rezultatele obfinute in anul universitar precedent, in cazul studenlilor
din cr,:ilal{i ani de sturlii, in limita locurilor rdmase disponibile, cu exceplia studenlilor strdini care

studiazd pe cont propriu valutar qi a studenfilor cu taxd provenili din transferul de la alte universitdli
particrrlare.
J .2, L;ttinceputul fiecdrui an universitar, locurile bugetate r[mase disponibile sunt redistribuite in ordineaof
mediilor oblinute de sturdenlii cu taxd in anul anterior. Listele cuprinzdnd studenlii bugetari gi studen{ii in fi

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoare, cod 300041, Romdnia
Tel : (40)25 6293 389 ; fax: (40)2 5 6490626
E-mail : r e ct or at@umft. r o ; www. umft. r o



UMST
Universitntea de
Medicind 4i ltarmacie
Vir*nr Rnhee"

<iin Timigcara

P-(a Eftimie Murgu nr.2, Timiqoara, cod 300041, Romdnia
Tel: (40)25 6293 389 ; fax. (40)2.r6490626
E-mail : r e ctor at@umft. r o ; www. um.ft, r o

Anexa nr.2laH. S. nr. 3519161129.06.2017

Departamentului de studii masterale, vor fi afigate la avizierulregim cu taxd, semnate de directorul
departamentului.

Art. 8. Alte clauze
8.1. Orice ?ngdduinfd din partea TINIVERSITATII nu poate fi interpretatd. ca o renun{are la cl.auzele de
exmatriculare stipulate.
8.2. Studentul se obligd sa respecte prevederile Legii securitdfi qi sdndtAfi in rnunc5. m.31912006.
8.3. fn cazul apariliei unor litigii izvordnd din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului
contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabild, pd(ile se vor adresa instanlelor compotente din
Timiqoara.
8.4. Prezentul contract s-a incheiat la TINIVERSITATE, in 2 (doud) exemplare, cAte unul penl:ru fiecare
parte contractantd.l
8.5. Pentru LTNIVERSITATE prezentul contract este semnat de cdtre Directorul de Delrartament,
imputernicit de Rectorul UNIVERSITATII, inbazaDeciziei nr. -

RECTOR,
Prof. univ. dr. Marius Raica

STUDENT.

I Contractul, vizat de Oficiul Juridic al universitdlii gi vizat CFP, a fost aprobat de Senalul universitar prin Fl. S. nr.
3519161/29.06.2017 <,.

G
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ANEXA
RACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

DISCPLINELE OPTIONALE ALESE.
(Disciplina aleasd devine obligatorie)

STUDENT,

1.

2.

rn
h!
(g
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(nr. matricol) I __ I (data)

, localitatea identificat([) cu actul de

, telefonnr. , CNP

LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MAIJTERAT
rl-'n An ,'6qJ"-.V'rrar Y " I

Art. L. P[4ile contractului:

in temeiul Legii educaliei naJionale nr. Il20ll,cu modificdrile gi comipletdrile ulterioa.r'e, O.U.G.
rr. 13312000, aprobatd prin Legea nr. 44112001, cu modificSrile qi completdrile ultr:rioare, qi art. 1166 qi

urm., s-a incheiat prezentul contract de studii universitare intre pd(ile:
1.1. UNMRSITATEA DE MEDICINA $I TAnMACIE ,,VICTOR BABE$" DIN TIMII$OARA,
cu sediul in Timiqoara 300041, P-!a Eftimie Murgu ffi. 2, cont RO 49 TIIEZ 621504601 x 000504
deschis la Trezoreria Timiqoara, cod fiscal 4269215, reprezentatd, de Rector, prof. univ. dr. Marius
Raica, in calitate de institulie de invdldmAnt superior de stat acreditatii, derrumitd in i:.ontinuare
UNIVERSITATE si

2.2. Dl/Dna domiciliul in
, stf. 11r. _, &p. _, judelul ndscut(a)

la data de
identitate

statul
sena

e-mail in calitate de student(d) al(a) IJnivelsitdlii de N4edicina qi

Farmacie ,,Victor Babeq" din Timigoara, programul de studii universitare dr', master

, regim de firra{are fdrdtaxd (Luget) / cu
taxd, anul universitar 2017-2018 an , grupa, _) denumit(d) in continuare S'TUDENT,

Art. 2. Situalia gcolard
Media:

la finele anului universitar anterior. 2016-2011.
sau Numdr de credite promovate:

MENTILTNI PRIVIND $COLARIZAREA (se trec anii de repeten{ie, exmatriculare, scoatere din
evidenld, intreruperea studiilor)

CREDITE NEPROMOVATE :

Disciplina Disciplina

(Situalia gcolard se certificd de secretariat.) Secretar (semndtura), _"

Art. 3. Disciplinele oplionale alese. (Disciplina aleasd devine obligatorie)
I

Art.4, Taxa de gcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 este de........., Ron/an de studiu, care se

achitd direct la casieria Universitdlii sau ?n contul bancar indicat in Regulame.ntul ta.xelor.
Pentru studenlii strdini Non - UE, taxa de gcolarizare este de ........... euro/an, se achitd iltegral pe

toatd durata anului universitar in euro la inceputul anului, in contul banciu indicat in Regulamentul
taxelor.

Art. 5. Capitolul Obligaliile studentului din contractul de studii se completeazd cu rlrmdtoarea

2.

\o
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Anexa w.2laH. S. nr. 3519161129.06.2011

preve(lere:,,Pentru a beneficia de asigurarea de sdndtate fitrd plata contribuliei qi de gratuitate la
transpoftul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, in tot cursul anului calendaristic,
indife.:ent de distanld sau rutele cdldtoriilor conform prevederilor legale in vigoare, studentul este de

acord cu prelucrarea dafelor personale care demonstreazd statutul de student inmatriculat.

Art. 6. Celelalte clauzeale contractului de studii universitare de masterat nu se modificd.

P-{a Eftimie Murgu nr.2, TimiEoare, cod 300041, Romdnia
Tel: 40t25 6293 389 ; fax: (40)2 56490626
E-mail : r e ctor at@umft. r o ; www. urryft. r o

incheie in doud exemplare.l Pentru LINIVERSITATE, prezentul contract este

de D ep artament, imputernicit de Rectorul I-INIVERS ITATII, in b aza D ecizi ei
Art. 1'. Actul adilional se

semne'J de cdtre Directorul
nr.

RECTOR.
Prof. univ. dr. Marius Raica

STUDENT,

I Act adifional, vizat de Oficiul Juridic al Universit[lii qi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar prin H. S nr.
35t9161/29.06.201',7

r\
b!



TJNflFT
Univers*tatea sle
Medicind gi lrarn,acie
,,Vicfor IJabe;"
din'[inriqaana

P-la Eftimie Murgu nr.2, Timisoarq, cod 300041, Romilnia
Tel: (40)2 56204 1 I 7 ; fax: (40)2 s 6204 1 r Z

E-mail : s enat@umft.ro ; www,umft. ro

HoTARAREA SENATULUI
UMF ,,VICTOR BABE$" DrN TIMI$OARA

NR. 36/9 r6t t29.06.2017

AvAnd in vedere;
- Legea educaJiei nalionale nr. l/2011, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
- Legea nr. 9512006 privind reforma in domeniul sandtalii, cu modificdrile Ei completdrile

ulterioare.
- Aft' 3' alin. (3) din O.M.S. nr' 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare gi

desfi;rrrare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcliilor specifice" comitetului director din
spitalelle publice, acttt alizat,

- Carta UMF,,Victor Babeg,,din Timiqoara,
- Solicitarea dnei asist. univ. dr. Iurciuc Stela, nr. 9104129.06.2017 .

Artt. 1. Senatul universitar recomandd pe dna asist. univ. dr. Iurciuc Stela, Depaftamentul VI -Cardiologie, pentru participarea la concursul organizat in vederea ocuparii funcfiei de director medical la
Spitalului Clinic CF Timigoara.

ArL2,Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Rectorat,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoana menlionatd la art. I,
- Decanatul Facultdlii de Medicind,
- Spitalul Clinic CF Timiqoara,
- Compartirnentul juridic,
- Departamentul Dezvoltare Academicd, pentru a fi adusd la cunogtinta tuturor celor interesali,

inclusiv prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.

Preq'edinte Senat,
ProJ:" univ. dr. Octavian Marius Cretu S ecretar-g ef Universitate,

Jr. La ana Geaminu

Yizat iu juridic,
C. j. dr. rina Mihaela Levai

.(,' Ca"A;.a-
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