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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

organizează examen de promovare pentru funcția de: 
 

INFORMAȚII PRIVIND POSTUL 

Denumirea postului: SECRETAR I – 2 posturi 

Locul de muncă: SECRETARIAT – DECANAT FACULTATEA DE MEDICINA 

Nivel studii: SUPERIOARE 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

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

- Ordinul MENCS nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de 

doctorat pentru anul 2015-2016. 

- Ordinul MENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie. 

- Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in 

sistemul de invatamant superior; 

- H.G. nr. 158/29.03.2018, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al 

specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ 

superior pentru anul universitar 2018 – 2019; 

- Carta UMFVBT; (www.umft.ro) 

- Regulament de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor 

universitare de licență, an universitar 2017-2018 (www.umft.ro)  

- Procedură privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Victor Babeş” din Timişoara. (www.umft.ro) 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din Timişoara. (www.umft.ro) 

- Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul studii 

universitare de licență la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din 

Timişoara pentru anul universitar 2018-2019 (www.umft.ro) 
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Președinte:Prodecan - Prof.univ.dr. Licker Monica 

Membru:   Prodecan – Prof.univ.dr. Sas Ioan 

Membru:   Secretar Șef Facultate – Ienea Dorina 

Secretar:   Adm. Financiar Resurse Umane - Mihaela Stanca 
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DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise: 

Desfășurarea probei scrisă: 
18.06.2018, ora 10,00, la Sala 

Bibliotecă etaj I 

Afișarea rezultatelor probei scrise: 18.06.2018, ora 15.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 
18.06.2018,ora 15.00 – 19.06.2018, 

ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și 

afișarea rezultatelor finale: 
20.06.2018, ora 9.00 

Desfășurarea interviului: 
20.06.2018, ora 11.00 la Sala 

Bibliotecă etaj I 

Afișarea rezultatelor interviului: 20.06.2018, ora 15.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 
21.06.2018, ora 15.00 – 22.06.2018, 

ora 15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul interviului și 

afișarea rezultatelor finale: 
25.06.2018, ora 10.00 
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