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

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  1/6022/27.05.2020 
 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă calendarul privind adoptarea noii Carte a Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Senatul universitar aprobă modelul de formular privind transmiterea observațiilor/ 

sugestiilor, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Toate departamentele și compartimentele din structura universității, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

 

Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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


L.L.G. 
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 __________________________________________________ 

   

 

 

CALENDAR 
 

privind adoptarea noii Carte a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara 

 
  

28.05.2020 - 25.06.2020   Perioada de dezbatere a proiectului Cartei universitare cu 

comunitatea academică a universității 

 Afișarea pe site-ul universității a proiectului Cartei universitare,  

 Transmiterea amendamentelor conform formularului, în format 

word, la adresa senat@umft.ro.   


29.06.2020 - 03.07.2020 

 
 Discutarea amendamentelor în cadrul Comisiei Senatului de 

revizuire a regulamentelor și a Cartei Universitare 

06.07.2020 - 10.07.2020  Avizarea proiectului Cartei universitare de către Oficiul juridic 

al universității  

 Transmiterea proiectului Cartei universitare, avizat de Oficiul 

juridic al universității, pe e-mail, membrilor Senatului 

 

22.07.2020 – 29.07.2020  

(sedință 

extraordinară/ordinară a 

Senatului universitar) 

 Discutarea amendamentelor în ședința Senatului  în vederea 

validării proiectului Cartei universitare, după dezbaterea cu 

comunitatea academică  a universității 

 

30.07.2020  Transmiterea Cartei universitare la Ministerul Educației 

Naționale pentru avizul de legalitate 
 

 

Tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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AUTOR PROPUNERI: ____________________________________    

DISCIPLINA : ________________________________________ 

FACULTATEA: ________________________________________ 

 

 

 

 
Notă:  

Amendamentele vor fi formulate în format tabelar editabil (formar word), conform modelului de mai sus, şi vor fi transmise, în perioada 28.05.2020 – 

25.06.2020, în atenţia Senatului Universităţii, prin email, la adresa senat@.umft.ro. Amendamentele sosite după dată expirării perioadei de mai sus, cele 

redactate într-un alt format sau transmise într-un alt mod decât cel indicat sau la o altă adresă de e-mail nu vor putea fi luate în considerare. 

Text proiect Cartă 
(se reproduce textul de referinţă, cu indicarea numărului 

articolului/alineatului; dacă se formulează o propunere de adăugare, se 

va menţiona numărul articolului/alineatului precedent urmat de un 

indice - de ex. art. 501 )  

Amendament propus  
(se redactează noul cuprins al articolului/alineatului sau, 

după caz, textul noului articol/alineat propus) 

Fundamentare amendament 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  2/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 5737/20.05.2020, 

- Extras al procesului - verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină Dentară nr. 5739/20.05.2020, 

- Extras al procesului - verbal al ședinței Consiliului Facultății de Farmacie nr. 5802/20.05.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5721 din data de 21.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învăţământ pe promoţie pentru Facultatea de Medicină la 

programele de studii universitare de licență: Medicină (2020-2026), Asistenţă Medicală Generală (2020-2024), 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (2020-2023), Nutriţie şi Dietetică (2020 -2023), conform Anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art. 2. Senatul universitar aprobă planurile de învăţământ aplicabile în anul universitar 2020/2021, cât şi 

planurile de învăţământ pe promoţie pentru Facultatea de Medicină Dentară la programele de studii universitare 

de licență: Medicină Dentară (2020-2026), Medicină Dentară – în limba engleză (2020-2026), Tehnică Dentară 

(2020-2023), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 3. Senatul universitar aprobă planurile de învăţământ aplicabile în anul universitar 2020/2021, cât şi 

planurile de învăţământ pe promoţie pentru Facultatea de Farmacie la programele de studii Farmacie (2020-

2025), Asistență de Farmacie la Lugoj (2020-2023), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic (2020-

2023), conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Direcția Generală Administrativă 

- Direcția Resurse Umane, 

- SSMT, TDSA, LSFT, 

- Oficiul juridic, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  3/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Prevederile H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările 

ulterioare,  

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara,  

- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 

4/17694/28.11.2018 și modificat prin H.S. nr. 13/10597/03.07.2019, 

- Avizul Facultății de Medicină, conform procesului - verbal al ședinței Consiliului Facultății de 

Medicină, nr. 5737/20.05.2020, 

- Avizul Facultății de Medicină Dentară, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței 

Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 5739/20.05.2020,  

- Avizul Facultății de Farmacie, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței Consiliului 

Facultății de Farmacie, nr. 5802/20.05.2020. 

 

 

  Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiilor de concurs, respectiv componența 

comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă 

nedeterminată, sesiunea aprilie – iulie 2020, la Facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, 

conform Anexelor 1-3, părți integrante din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Resurse Umane 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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










































































































UMFT
Universitatea de
Medicini 9i Farmacie

,Jictor Babeg"

din Timisoara

FACULTATEA DE FARMACIE
DECANAT
P-!a Eftimie Murgu nr. 2, Timigoara, cod 300041, Romdnia
Tef : (40)256494604 fax: (40\256494604 ; www. u mft . ro

Nr. inreg. : 5143128.04.2020

PROCES VERBAL

incheiat in data de 28.04.2020, cu ocazia va[dArii prin vot, prin email, la distanfd a propunerilor din
ordinea de zi.. Din 10 membri, 10 prezenli.

in urma transmiterii ordinii de zi prin mail, s-a procedat la listarea Ei numdrarea voturilor :

l Se avizeazd comisiile de concurs ;i de solulionare a contestaliilor (Sesiunea Aprilie-Iulie 2020) pentru

urmdtoarele posturi:

DEPARTAMENTUL I

Sef de lucriri. Pozitia 2. Botanique pharmaceutique: Micolosie farmaceutici/Mvcologie
pharmeceutique (optional) :Plante Medicinale.
Comisia de concurs:
Pr e ; edinte: Prof.univ.dr. Codrufa-Marinela $oica, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Prof.univ.dr. Diana-Simona Antal, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Prof.univ.dr. Arsene Gicu-Gabriel, Universitatea de $tiinle Agricole qi Medicind Veterinard

a Banatului, Timiqoara {3

Conf.univ.dr.\Dorina Danciu, UMF ,,Victor Babeg" din Timi;oara
Conf.univ.dr. $tefana Avram, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri supleanli: $.l.dr. Georgeta-Hermina Coneac, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara

$.l.dr. Marius Nicolae Mioc, UMF,,Victor Babeg" din Timi;oara
S e cr e t ar : Asi st.univ. drd. Claud ia W atz, UMF,,Victor B abeq" din Timi qoara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pre$edinte: Prof.univ.dr. Cristina-Adriana Dehelean, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Prof.univ.dr. Ilinca Imbrea, Universitatea de $tiinle Agricole qi Medicind Veterinard

a Banatului, Timiqoara
Conf.univ.dr. Cristina-Maria Trandafirescu, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara
Conf.univ.dr. Coricovac Elena-Dorina, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Ghiulai Roxana-Maria, UMF ,,Victor Babe;" din Timi;oara
Membru supleant: Conf.univ.dr. Sdvoiu-Balint Germaine, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Secretar:Asist.univ.dr. Racoviceanu Roxana-Marcela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara



Sunt de acord l0 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Sef de lucriri. Pozifia 9. Chimie analytique: Nanomateriale cu aplicafii biomedicale/Nanomateriaux
avec d'aplications biomedicalesl Tehnici de analizl instrumentali.
Comisia de concurs:
P r e s e dint e: Conf. univ. dr. Sbdrce a Laura, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Prof.univ.dr. Ledeli Adriana-Violeta, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara

Prof.univ. dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Borcan Florin, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Olariu Tudor, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. Pop Raluca, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. $uta Lenufa-Maria, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Secretar: Asist.univ.drd. Simu Sebastian-Claudiu, UMF ,,Victor Babeg" din Timi;oara

Comisia de solu{ionare a contestafiilor:
Pre;edinte; Prof.univ.dr. Dragomirescu Anca-Octavia, UMF ,,Victor BabeE" din Timiqoara
Membri: Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Ledefi Ionu!-Valentin, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Vlaia Vicenliu, UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara

$.l.dr. Caunii Angelica-Rodica, UMF,,Victor BabeE" din TimiEoara

Membri suplean[i: Conf.univ.dr. Andoni Mihaiela, UMF,,Victor Babe;" din TimiEoara
Conf.univ.dr. Pinzaru Iulia Andreea, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Secretar: Asist.univ.dr. Oprean Camelia, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

\

Sef de lucriri. Pozitia 13. Chimie Organiquel Produits technico-m6dicaux; Produse parafarmaceutice si

tehnico-medicaler Bazele chimice ale medicamentului.

Comisia de concurs:
Pre;edinte: Prof.univ.dr. $oica Codrufa-Mainela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri : Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor BabeE" din Timi;oara

Conf.univ.dr. Vlaia Vicenfiu, UMF ,,Victor BabeE" din Timiqoara
Conf.univ. dr . Pinzaru Iulia Andreea, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Olariu Tudor, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membru supleant: Conf.univ.dr. Borcan Florin, UMF,,Victor Babeq" din TimiEoara

Secretar: Asist.univ.drd. Simu Sebastian-Claudiu, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Comisia de solufionare a contestaliilor:
P r e E e dint e: Conf.univ. dr. Sbdrce a Lanr a, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri: conf.univ.dr. Andoni Mihaiela, UMF ,,victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Pop Raluca Oana, UMF,,Victor Babeg" din Timiqoara



$.l.dr. Giulai Roxana-Maria, UMF ,,Victor Babeq" din TimiEoara

$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membru supleant:$.l.dr. Moacd Alina, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara

Secretar:Asist.univ.drd. Watz Claudia, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Sunt de acord l0 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Proi

Comisia de concurs:
PreEedinte: Prof.univ.dr. Dragomirescu Anca-Octavia, UMF,,Victor Babe;" din TimiEoara

Membri: Prof.univ.dr. Cristea Cecilia Victoria, UMF ,,Iuliu Halieganu" Cluj-Napoca

Prof.univ. dr. Iuga Cristina-Adela, UMF,,Iuliu Halieganu" Cluj -Napoca

Prof.univ.dr. Isvoran Adriana Vetula, Universitatea de Vest din Timiqoara

Prof.univ. dr. Peter Franci sc, Universitatea Politehnica din Timiqoara

Membri supleanli: Prof.univ.dr. Vaszilcsin Nicolae, Universitatea Politehnica din Timiqoara

C.S.I.dr. Ilia Gheorghe, Institutul de Chimie ,,Coriolan Drdgulescu" Timiqoara

Secretar: $.l.dr. Olariu Tudor, UMF ,,Victor BabeE" din Timi;oara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pr e ;edinte: Prof.univ.dr. $oica Codrufa-Marinela, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara

Membri: Prof.univ.dr. Alexa Ersilia-Cdlina, USAMVB ,,Regele Mihai I al Romdniei"
prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeg" din Timiqoara
prof.univ. dr. Davidescu Corneliu-Mircea, Universitatea Politehnica din TimiEoara

Prof.univ.dr. vlase Titus, universitatea de vest din Timiqoara

Membri supleanli: Prqf.univ.dr. Ianoq Robert, Universitatea Politehnica din Tinilqoara

C.S).dr. Popa Adriana, Institutul de Chimie ,,Coriolan Drdgulescu" Timigoara

Secretar: $.l.dr. Caunii Angelica-Rodica, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara

Sunt de acord 7 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 3 voturi

DEPARTAMENTUL II

medi

et biotechnolosie pharmaceutiq ue.

Comisia de concurs:
PreEedinte: Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri: Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara



conf.univ.dr. Pinzaru Iulia Andreea, UMF ,,victor Babeq" din TimiEoara

Conf.univ.dr. Flondor Daniela, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

$.l.dr. Moacd Alina, UMF ,,Victor Babeq" din Timi;oara
Membri supleanfi: Conf.univ.dr. Dragoq Dan, UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara

Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Secretar: Asist.univ.dr. Macaqoi Ioana Gabriela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Comisia de solulionare a contestafiilor:
Pre;edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF,,Victor Babe;" din TimiEoara

Membri: Prof.univ.dr. $oica Codrula-Marinela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF,,Victor Babeg" din TimiEoara

$.1.&. Giulai Roxana, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. Heghe; Alina, UMF ,,Victor Babeq" din TimiEoara

$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Secretar:Asist.univ.dr. Pavel Ioana Zintsca, UMF ,,Victor Babeq" din Timi;oara

Sunt de acord l0 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Sef de lucrdri. Pozitia 6. Technologie pharmaceutique: Bazele tehnicii farmaceutice.

Comisia de concurs:
Pre;edinte: Prof.univ.dr. $oica Codrula-Marinela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri : Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babe;" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babe;" din Timi;oara

$.l.dr. Georgeta-Hermina Coneac, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara

Membru supleant: Conf.univ.dr. Dragoq Dan, UMF,,Victor Babeg" din Timigoara

Secretar: Asist.univ.drOMut Ana Maria, UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pre;edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri: Conf.univ.dr. Hegheg Alina, UMF ,,Victor Babeq" din TimiEoara

Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor Babeg" din Timiqoara

$.l.dr. Suciu Maria, UMF,,Victor Babe;" din Timiqoara

$.l.dr. Giulai Roxana, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Membru supleant: $.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor Babeq" din Timi;oara

Secretar: Asist.univ.dr. Racoviceanu Roxana-Marcela, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi



Sef de lucriri. Pozitia 21. Produse vesetalel Pharmacognosie: Fitoterapie,

Comisia de concurs:
Pre;edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri:Prof.univ.dr. Diana-Simona Antal, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara
Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Membri supleanfi: Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Moacd Alina, UMF ,,Victor Babe;" din Timigoara
Secretar: Asist.univ.dr. Minda Daliana, UMF ,,Victor Babeq" din Timi;oara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pre;edinte: Prof.univ.dr. $oica Codrula-Marinela, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara
Membri: Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr.Piruaru Iulia Andreea, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Giulai Roxana, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara
$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara

Membri supleanli: Conf.univ.dr. Hegheq Alina, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara
Conf.univ.dr. Flondor Daniela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Secretar: Asist.univ.dr. Buda Valentina Oana, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Sef de lucriri. Pozitia 28. Cominicare in farmacie; Farmacolosiel Pharmacologie (F. fr): Comunicarea
cu pacientul (optional).

Comisia de concurs: -
PreEedinte: Prof.univ.&. goica Codrufa-Marinela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Prof.univ.dr. Cristescu Carmen, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara

Prof.univ. dr. D ehelean Cri stina-Ad riana, UMF,,Victor B abeq" din Timi qoara

Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara

$.l.dr.Voicu Mirela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri supleanli: Prof.univ.dr. Diana-Simona Antal, UMF ,,Victor Babe;" din Timiqoara

$.l.dr. Giulai Roxana, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara
Secretar: $.l.dr. Suciu Maria, UMF,,Victor BabeE" din Timigoara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pregedinte; Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Prof.univ.dr. Dragomirescu Anca-Octavia, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Andoni Mihaiela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri supleanli: Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara

$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Secretar: Asist.univ.dr. Racoviceanu Roxana-Marcela, UMF ,,Victor Babeq" din Timi;oara



Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Sef de lucrlri. Pozitia 29. Farmacie clinicll Pharmacie cliniquel Pharmacolosie - (F. fr.)

Comisia de concurs:
Pre;edinte: Prof.univ.dr. $oica Codrufa-Marinela, UMF,,Victor BabeE" din Timi;oara
Membri: Prof.univ.dr. Cristescu Carmen, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Hegheg Alina, UMF,,Victor Babe;" din Timiqoara

$.l.dr. Georgeta-Hermina Coneac, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Giulai Roxana, UMF,,Victor Babeg" din Timigoara
Secretar: $.l.dt. Suciu Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pre;edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara
Membri: Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor BabeE" din Timi;oara
Prof.univ.dr. Dragomirescu Anca-Octavia, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara
Conf.univ.dr. Andoni Mihaiela, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara

Membri supleanli: Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Secretar: Asist.univ.dr. Racoviceanu Roxana-Marcela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Sunt de acord l0 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Sef de lucriri" Pozitia 41. Terminolosie m6diealel Pharmacosenetique: Toxicolosie-(F.fr): Toxicologie
alimentarlt Sant6 publique.

Comisia de concurs:
Pre;edinte; Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor Babeg" din Timiqoara

Membri: Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF,,Victor Babeg" din TimiEoara

Conf.univ.dr. Pinzaru Iulia Andreea, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Conf.univ.dr. Flondor Daniela, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara

$.l.dr. Moacd Alina, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. DragoE Dan, UMF,,Victor Babeq" din Timigoara

Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timi;oara

Secretar: Asist.univ.dr. Macaqoi Ioana Gabriela, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Comisia de solu{ionare a contestafiilor:
Pre$edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Membri: Prof.univ.dr. $oica Codrufa-Marinela, UMF ,,Victor Babe;" din TimiEoara



Conf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor Babe;" din Timi;oara
Conf.univ.dr. Vlaia Lavinia, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

$.l.dr. Giulai Roxana, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. Hegheg Alina, UMF,,Victor Babe;" din Timiqoara

$.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF,,Victor Babeq" din TimiEoara
Secretar: Asist.univ.dr. Pavel Ioana Zinuca, UMF ,,Victor Babeq" din Timigoara

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Conferentiar universitar. Pozitia 12. Chimie nharmaceutique; Chimie farmaceutici.

Comisia de concurs:
Pregedinte; Prof.univ.dr. Dehelean Cristina-Adriana, UMF,,Victor BabeE" din Timiqoara
Membri: Prof.univ.dr. $oica Codrufa-Marinela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Prof.univ.dr. Lenula Profire, UMF ,,Grigore T. Popa" Iaqi
Prof.univ.dr. Alexa Ersilia-Cdlina, USAMVB ,,Regele Mihai I al Romdniei"

' Prof.univ.dr. Mihai Putz, Universitatea de Vest Timiqoara
Membri supleanli: Conf.univ.dr. Trandafirescu Cristina-Maria, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Prof.univ.dr. Cristina T. Romeo, USAMVB,,Regele Mihai I al Romdniei"
Secretar: Asist.univ.dr. Racoviceanu Roxana-Marcela, UMF ,,Victor Babeq" din Timiqoara

Comisia de solufionare a contestafiilor:
Pre;edinte: Conf.univ.dr. Danciu Corina, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara
Membri: Conf.univ.dr. Coricovac Dorina, UMF,,Victor Babeq" din Timiqoara

Conf.univ.dr. Gabriel Hancu, UMFST,,George E. Palade" TArgu Mureq
Conf.univ.dr. Hajnal Kelemen, UMFST,,George E. Palade" Tdrgu Mureq
Conf.univ.dr. Vlad Chiriac, Universitatea de Veste Timigoara

Membri supleanli: Coqf.univ.dr. Avram $tefana, UMF,,Victor Babeq" din Timi$ara
Conhuniv.dr. Rusu Aura, UMFST,,George E. Palade" TArgu Mureq

Secretar: $.l.dr. Mioc Marius Nicolae, UMF ,,Victor BabeE" din Timi;oara

Sunt de acord l0 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

2. in vederea constituirii unui Centru de Cercetare de performanli pentru testdri in vitro/in vivo, se aprobd

desemnarea d-nei prof.univ.dr. Cristina-Adriana Dehelean in calitate de coordonator al laboratoarelor de profil
in vitro/in vivo, situate la etajul 2 din clddirea veche a Facultdlii de Farmacie Ei parter din clddirea noud a

facultdfii.

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi



3. Se aprobd inaintarea unei solicitdri cdtre Prorectoratul Didactic referitor la transmiterea unei adrese cdtre

ARACIS privind emiterea Raportului validat de Consiliul ARACIS in vederea autorizdrii de funclionare
provizorie pentru programul de studii Cosmeticd medicald qi tehnologia produsului cosmetic. De asemenea se

va solicita qi Raportul in urma evaludrii pentru programul de studii Farmacie.

Sunt de acord 10 voturi
Nu sunt de acord 0 voturi
Md abtin 0 voturi

Membrii Consiliului Facultifii de X'armacie :

Prof.univ. dr. farm Codrula-Marinela $oica (Decan)
Conf.univ.dr.farm. Cristina-Maria Trandafirescu (Prodecan)
Conf.univ.dr.farm. Laura Sbdrcea (Director Departament I)
Conf.univ.dr.farm Corina Danciu (Director Departament II - interimar)
Prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeli
Conf.univ.dr.farm. Lavinia-Lia Vlaia

$. l.dr.farm. Tudor Olariu
Campan Andrada-Alexandra - student, anul IV
Ddnuli Gheorghe - student, anul II
Liga Sergio - student, anul I

Decan,
Prof.univ.dr.farm. Codruta-Marinela $oica

,rfr'T

Secretar,
Adelina-Larisa $tefan

^M,
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  4/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 10/10998/14.09.2016, modificat prin H.S. nr. 

5/17829/15.12.2016 și H.S. nr. 17/9161/29.06.2017, 

- H.S. nr. 2/4579/25.03.2020 privind aprobarea structurii organizatorice tehnico-administrativă și 

didactică a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 5506/13.05.2020,    

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606 din data de 18.05.2020. 
 

 

  Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform 

Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Toate departamentele/compartimentele şi serviciile universităţii, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Sindicate, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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REGULAMENTUL   DE ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE AL  

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 
         

 

  

- Republicat 2020 -  

  

 Data Semnătura 

Elaborat: Direcția Resurse Umane 

Director: Sașa Mitrovici  

  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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TITLUL I  

IDENTITATEA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA  

Art. 1 

(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFT) este o entitate cu 

personalitate juridică, caracter nonprofit, de interes public, independentă de ideologii, religii și doctrine 

politice, atașată tradiției gândirii libere, libertății academice, recunoașterii drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului și principiului supremației legii.   

(2) UMFT a fost înființată în baza Decretului Regal nr. 660/22 decembrie 1944 și a Legii nr. 361/1945, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 iunie 1945. 

Art. 2  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara se individualizează prin: 

a) Denumire oficială: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

b) Denumiri prescurtate uzuale: UMFT, UMFVBT 

c) Pagina de internet: www.umft.ro 

d) Cod fiscal: 4269215 

e) Zilele UMFT 

Art. 3 

Sediul UMFT este Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal 300041, Timișoara, județul Timiș, România. 

Art. 4 

(1) UMFT este universitate acreditată instituțional de către Agenția Română de Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior (ARACIS), având calificativul Grad de încredere ridicat.  

(2) UMFT este universitate de educație și cercetare științifică  conform clasificării universităților stabilită 

de Asociația Universităților Europene și Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5262/2011.  

(3) UMFT este instituție publică de învățământ și cercetare integrată în rețeaua învățământului superior de 

stat și funcționează în baza Constituției României, a legislației din domeniul educației și a celorlalte norme 

legale din România și din Uniunea Europeană.  

Art. 5  

UMFT are un buget propriu, constituit din fonduri publice și din fonduri extrabugetare (venituri proprii).  

Art. 6  

UMFT are patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legislației în vigoare.  

Art. 7  

UMFT este apolitică și sunt interzise în spațiul universitar crearea și funcționarea partidelor și altor 

formațiuni politice, acțiunile de propagandă politică, propagandă religioasă, discriminarea, precum și 

activitățile care încalcă regulile generale de moralitate și sănătate și securitate în muncă. 

Art. 8 

Pe baza prevederilor Cartei Universitare și a legislației în vigoare, pentru optimizarea și eficientizarea 

desfășurării structurilor din cadrul UMFT, s-au întocmit diverse regulamente aprobate de Senatul UMFT. 

 

Titlul II  

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL UMFT  

  

Art. 9   
(1) UMFT funcționează pe baza Cartei Universității, ce reflectă opțiunile comunității universitare.  

(2) Misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara este formarea și 

perfecționarea resurselor umane calificate și înalt calificate în domeniul sănătate din țară și străinătate, 

precum și promovarea cercetării științifice medicale și farmaceutice, utilizând cele mai bune metode 

de formare medicală, cu adaptarea la piața muncii a profilului profesional în educație și cercetare 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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medicală și mai ales își propune să contribuie permanent la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității 

vieții a populației.   

(3) Managementul UMFT se exercită ca management academic și management administrativ.  

(4) Principiile generale care guvernează managementul UMFT sunt:  

a) Principiul autonomiei universitare;  

b) Principiul managementului participativ;  

c) Principiul eficienței și eficacității;  

d) Principiul motivării bazate pe performanțe;   

e) Principiul managementului bazat pe cunoștințe;  

f) Principiul asigurării unei pronunțate dimensiuni internaționale a educației și cercetării universitare.  

Art. 10  

Componenta organizatorică:  
(1) Din punct de vedere procesual, în UMFT se derulează activități care pot fi corelate următoarelor 

domenii:  

a) Formarea inițială – ciclurile de licență, masterat și doctorat;  

b) Formarea continuă – rezidențiat și cursuri postuniversitare de formare și dezvoltare profesională 

continuă;   

c) Cercetarea științifică;  

d) Managementul academic și administrativ;  

e) Relațiile cu mediul de economico-social, intern și internațional;  

f) Calitatea învățământului.  

(2) Structural-organizatoric, aceste activități principale se exercită la nivelul unor componente 

organizatorice specifice de educație și cercetare științifică și management, după cum urmează:   

A Componente organizatorice de educație și cercetare științifică  
a) Facultăți;  

b) Școli doctorale;  

c) Departamente;  

d) Discipline; 

e) Centre și laboratoare de cercetare științifică.  

B Componente organizatorice tehnico-administrative  
a) Direcții;  

b) Servicii;  

c) Birouri;  

d) Compartimente;  

e) Oficii.  

C Organizații studențești 

a) Societatea Studenților în Medicină din Timișoara (SSMT); 

b) Timișoara Dental Students Association (TDSA); 

c) Liga Studenților Farmaciști din Timișoara (LSFT). 

 

Titlul III  

MANAGEMENTUL LA NIVELUL UNIVERSITĂȚII  

Art. 11 

(1) Structurile de conducere la nivelul universității sunt:  

a) Senatul;  

b) Consiliul de Administrație;  

c) Comisiile de specialitate (permanente) ale Senatului; 

d) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat (CSUD); 

(2) Relațiile ierarhice ale structurilor din cadrul universității sunt prezentate în Structura Organizatorică a 

UMFT, parte integrantă a prezentului regulament. 

Art. 12 Senatul Universității  
(1) Senatul universitar garantează libertatea academică și autonomia universitară, reprezintă comunitatea 

universitară și este cel mai înalt for de decizie și deliberare la nivelul universității.  

(2) Senatul se constituie și funcționează în baza prevederilor Cartei UMFT.  
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(3) Principalele atribuții, competențe și responsabilități care revin Senatului sunt reglementate de Carta 

UMFT.  

(4) Senatul este compus din 75% personal didactic și de cercetare și 25% reprezentanți ai studenților, toți 

membrii fiind aleși prin vot universal, direct și secret. 

(5) Senatul universitar își alege prin vot secret un Președinte care conduce ședințele Senatului și reprezintă 

Senatul în raport cu Rectorul. 

(6) Senatul se întrunește periodic, în ședințe ordinare, conform unui calendar prezentat la începutul anului 

universitar.  

(7) Senatul poate fi convocat la cererea Rectorului sau a cel puțin 1/3 din membrii Senatului. 

(8) Senatul funcționează în baza unui regulament propriu.  

(9) Ședința Senatului este statutară dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din membrii. Hotărârile se adoptă 

cu votul majorității simple a membrilor prezenți.  

Art. 13 Consiliul de Administrație  
(1) Consiliul de Administrație este prezidat de Rector, asigură conducerea operativă a universității și aplică 

deciziile Senatului universitar.  

(2) Componența, principalele atribuții, competențe și responsabilități care revin Consiliului de 

Administrație sunt reglementate de Carta UMFT.  

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Rector (Prorectorii) și selectați în urma unui 

concurs public (Decanii). 

(4) Membrii Consiliul de Administrație, cu excepția Rectorului, sunt validați de către Senatul UMFT. 

(5) Hotărârile Consiliului de Administrație sunt executorii pentru Consiliile facultăților și Consiliile 

departamentelor, pentru serviciile administrative și economice din Universitate, precum și pentru 

studenți 

(6) Consiliul de Administrație are obligația de a stabili responsabilitățile personalului din subordine și a 

supune aprobării anuale rezultatele fiecărei structuri din subordine. 

(7) Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani, conform contractului de management semnat de 

Rector cu Senatul universitar. 

(8) Consiliul de Administrație funcționează în baza unui regulament propriu.  

Art. 14  

Funcțiile de conducere la nivelul universității sunt:  

a) Rector;  

b) Prorectori: 

 Prorector responsabil cu probleme de învățământ/didactice; 

 Prorector responsabil cu cercetarea științifică; 

 Prorector responsabil cu dezvoltarea academică; 

 Prorector responsabil cu probleme social-administrative; 

 Prorector responsabil cu studiile postuniversitare și rezidențiat; 

c) Director general administrativ; 

d) Director CSUD; 

e) Director școală doctorală; 

f) Secretar Șef Universitate. 

Art. 15  

(1) Rectorul este reprezentantul legal al UMFT în relația cu terții, realizează conducerea executivă și este 

ordonatorul de credite al universității.  

(2) Principalele sarcini, competențe și responsabilități care îi revin Rectorului UMFT sunt reglementate de 

Regulamentul Consiliului de Administrație și de Contractul de Management semnat cu Senatul UMFT.  

(3) Rectorul conduce Consiliul de Administrație al UMFT și poate convoca Senatul UMFT. 

(4) Având în vedere că IOSUD se identifică cu UMFT, Rectorul este și conducătorul de drept al IOSUD. 

(5) Rectorul propune anual Senatului un proiect de buget și prezintă execuția lui odată cu raportul anual 

privind starea Universității, document public, raportat la Ministerul Educației și Cercetării Științifice. 
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(6) Rectorul are în subordine directă următoarele structuri din cadrul UMFT: 

a) Direcția Generală Administrativă; 

b) Secretariatul General al Universității; 

c) Departamentul Relații Internaționale; 

d) Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră; 

e) Cabinetul Rectorului. 

f) Oficiul Juridic; 

g) Compartimentul Audit Public Intern; 

h) Compartimentul Control Intern Managerial; 

i) Compartimentul protecția datelor; 

j) Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning; 

k) Consiliul de consultanță antreprenorială 

l) Centrul de Laparoscopie și Microchirurgie „Pius Brânzeu” 

Art. 16  

(1) Prorectorii exercită atribuții și obligații stabilite de către Rector, sunt membri de drept ai Consiliului 

de Administrație și pot fi însărcinați cu drept de semnătură, cu asumarea răspunderii personale. 

(2) Prorectorii au următoarele domenii de competență:  

a) Prorector responsabil cu probleme de învățământ/didactice - studiile universitare de licență, masterat 

și evaluare academică;  

b) Prorector responsabil cu cercetarea științifică – cercetarea științifică și managementul granturilor și 

proiectelor din cadrul UMFT;  

c) Prorector responsabil cu dezvoltarea academică - dezvoltare academică, marketing și parteneriate 

academice;  

d) Prorector responsabil cu probleme social-administrative - relații cu mediul economico-social și 

activitatea socială, administrativă și relații cu studenții;  

e) Prorector responsabil cu studiile postuniversitare și rezidențiat - educație și formare continuă 

postuniversitară, inclusiv studiile de pregătire în rezidențiat.  

Art. 17  

(1) Prorectorul responsabil cu probleme de învățământ/didactice coordonează activitatea facultăților și 

are în subordine Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) și 

Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară.  

(2) DEACE are ca principal scop implementarea strategiilor și politicilor în domeniul calității și se 

preocupă prioritar de asigurarea calității educaționale și a activităților conexe, în concordanță cu 

viziunea, misiunea și politica UMFT și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de 

organizare și funcționare.  

(3) Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu probleme de învățământ/didactice, răspunde de dezvoltarea curriculară și 

acreditarea/re-acreditarea programelor de studii din cadrul UMFT, și funcționează în conformitate cu 

regulamentul propriu de organizare și funcționare 

(4) Prorectorul responsabil cu probleme de învățământ/didactice are următoarele atribuții 

principale: 

- Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate didactică din Universitatea 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara; 

- Este președintele Comisiei centrale de admitere, respectiv a Comisiei centrale de licență; 

- Coordonează procedurile de : 

a) stabilire a ofertei educaționale; 

b) stabilire a cifrei de școlarizare; 

c) organizare și desfășurare a concursului de admitere; 

d) organizare și desfășurare a examenului de licență; 

e) întocmire și eliberare a actelor de studii; 

f) stabilește politicile operaționale și procedurile de lucru la nivelul departamentelor; 

- Coordonează programele universitare, activitățile didactice, elaborarea și modificarea 

regulamentelor ce privesc: 

 a) studiile universitare de licență; 

 b) studiile universitare de masterat, împreună cu decanatele facultăților; 
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 c) elaborarea și actualizarea planurilor de învățământ și programelor analitice; 

 d) aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS); 

- Coordonează managementul resurselor umane privind: 

a) întocmirea statelor de funcții pentru personalul didactic; 

b) organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice; 

c) evaluarea volumului activităților didactice, a necesarului de personal didactic și a 

cheltuielilor din fiecare facultate; 

- Coordonează Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul universității și prezintă 

rapoartele de evaluare Consiliului de Administrație și Senatului universitar; 

- Coordonează activitatea de actualizare a Cartei pe toată perioada mandatului; 

- Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama 

universității, aprobată de Senatul universitar; 

- Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe 

care îl coordonează; 

- Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde; 

- Alte atribuții delegate de către Rector. 

Art. 18   

(1) Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de 

întreaga activitate de cercetare științifică, coordonează evaluarea performanțelor științifice ale 

personalului didactic și de cercetare și are în subordine directă Departamentul de cercetare și 

management al granturilor, precum și Departamentul de suport al diseminării rezultatelor 

cercetării științifice.  

(2) Departamentul de cercetare și management al granturilor este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu cercetarea științifică, răspunde de coordonarea întregii activități de cercetare științifică din 

Universitate și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare.   

(3) Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice este direct subordonat 

Prorectorului responsabil cu cercetarea științifică, organizează cadrul de suport în colectarea, 

managementul și analiza datelor aferente activității de cercetare științifică din UMFVBT precum și oferirea 

cadrului suport necesar în vederea diseminării rezultatelor cercetării științifice, cum ar fi suport în editarea 

manuscriselor, corectură lingvistică sau verificarea complianței manuscrisului cu cerințele jurnalului la 

care urmează a fi propus spre publicare. Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării 

științifice funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare. 

  (4) Prorectorul responsabil cu cercetarea științifică are următoarele atribuții principale: 

- Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate de cercetare științifică: 

- Coordonează contractele de cercetare științifică din țară și transfrontaliere, precum și cele din fonduri 

europene nerambursabile; 

- Sprijină logistic organizarea sesiunilor științifice studențești; 

- Prezintă anual, în Consiliul de Administrație, un raport privind situația cercetării științifice a 

universității; 

- Propune premierea rezultatelor cercetării științifice; 

- Avizează finanțarea articolelor și depunerea granturilor; 

- Coordonează evaluarea performanțelor științifice ale personalului didactic și de cercetare; 

- Propune strategia de dezvoltare a universității urmărind : 

a) activitatea de cercetare pe bază de contracte sau microproducție; 

b) activitatea de cercetare pe bază de granturi; 

c) activitatea de cercetare științifică internațională; 

d) activitatea de publicații în reviste internaționale; 

e) activitatea de obținere de brevete de invenții și inovații; 

f) activitatea de coordonare a centrelor de cercetare/excelență; 
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- Răspunde de elaborare și modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea de cercetare științifică 

a universității; 

- Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe care 

îl coordonează; 

- Răspunde de raportarea activității științifice la CNATDCU, CNFIS; 

- Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde. 

- Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității, 

aprobată de Senatul universitar; 

- Alte atribuții delegate de către Rector. 

Art. 19  

(1) Prorectorul responsabil cu dezvoltarea academică coordonează toate activitățile de dezvoltare a 

comunității academice ale UMFT și are în subordine Serviciul Marketing și  Departamentul 

Dezvoltare.   

(2) Serviciul Marketing este direct subordonat Prorectorului responsabil dezvoltarea academică, răspunde 

de aplicarea strategiei de marketing a universității și funcționează în conformitate cu regulamentul 

propriu de organizare și funcționare. 

(3) Departamentul Dezvoltare este direct subordonat Prorectorului responsabil dezvoltarea academică și 

Directorului General administrativ, răspunde de gestionarea platformelor de e-learning la nivelul 

disciplinelor, răspunde și gestionează fondul de carte din cadrul UMFT, răspunde de inventarierea și 

gestionarea patrimoniului universității și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de 

organizare și funcționare. 

(4) Prorectorul responsabil cu dezvoltarea academică are următoarele atribuții principale: 

- coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de imaginea universitară și de întreaga activitate de 

orientare profesională, reprezentare și relații internaționale; 

- promovează universitatea prin elaborarea și distribuirea materialelor de prezentare în limba română 

și în limbi de circulație internațională în țară și străinătate; 

- inițiază realizarea unor acorduri de cooperare academică și științifică cu universități din țară și 

străinătate și pregătirea documentelor și informațiilor necesare în acest scop; 

- analizează posibilități de afiliere a universității la organismele interne și internaționale în domeniul 

educației și cercetării științifice medicale și farmaceutice; 

- gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universități partenere din străinătate; 

- coordonează redactarea actelor necesare deplasărilor în străinătate a cadrelor didactice și a studenților 

și urmărește rapoartele de activitate a acestora la întoarcerea din deplasare; 

- coordonează activitatea acordarea titlurilor onorifice pentru personalități din România și străinătate; 

- asigură difuzarea informațiilor cu privire la manifestările științifice interne și internaționale; 

- coordonează activitatea Serviciului Marketing și a Departamentului Dezvoltare;  

- răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe care 

îl coordonează; 

- stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde; 

- coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității, 

aprobată de Senatul universitar; 

- alte atribuții delegate de către Rector. 

Art. 20  

(1) Prorectorul responsabil cu probleme social-administrative coordonează activitatea Direcției Generale 

Administrative și a Consiliului pentru activitățile extra-curriculare studențești  

(2) Consiliul pentru activitățile extra-curriculare studențești este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu probleme social-administrative și asigură cadrul suport organizării tuturor activităților 

extra-curriculare ale studenților: științifice, culturale și/sau sportive. 

(3) Prorectorul responsabil cu probleme social-administrative are următoarele atribuții principale: 

- coordonează activitățile social administrative din universitate împreună cu Directorul general 

administrativ; 

- coordonează activitățile legate de cazarea studenților în căminele studențești; 

- coordonează activitatea legată de acordarea burselor studențești, burse de excelență, burse de merit, 

burse de studiu și burse sociale; 
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- evaluează starea patrimoniului universității și propune măsurile ce se impun; 

- coordonează Centrul de consiliere și orientare în carieră a studenților; 

- asigură participarea la programe de stagii de studii și de cercetare în țară și străinătate a studenților 

din universitate; 

- răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe care 

îl coordonează; 

- stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde; 

- coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității, 

aprobată de Senatul universitar; 

- alte atribuții delegate de către Rector. 

Art. 21  

(1) Prorectorul responsabil pentru studiile postuniversitar și rezidențiat coordonează buna desfășurare și 

organizare a concursului de rezidențiat și a programelor/cursurilor postuniversitare și are în subordine 

Serviciul Comunicare și Media Digitală.  

(2) Serviciul Comunicare și Media Digitală este direct subordonat Prorectorului responsabil pentru 

studiile postuniversitar și rezidențiat, răspunde de asigurarea funcționării platformei UMFT eBook, a 

gestionării conturilor UMFT pe rețelele de socializare, coordonează realizarea emisiunilor TV cu 

subiecte de interes pentru comunitatea UMFT și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu 

de organizare și funcționare. 

(3) Prorectorul responsabil pentru studiile postuniversitar și rezidențiat are următoarele atribuții 

principale: 

- coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate de studii postuniversitare și 

rezidențiat; 

- participă la realizarea strategiei universității și la stabilirea obiectivelor sale pe toată perioada mandatului 

său; 

- organizează învățământul medical de rezidențiat; 

- organizează concursul de intrare în rezidențiat (bibliografie, tematică, întrebări); 

- este președintele Comisiei de rezidențiat zonal și răspunde de activitatea acesteia; 

- propune spre aprobare Consiliului de administrație coordonatorii de rezidențiat; 

- coordonează împreună cu DSP și Ministerul Sănătății examenele de medic specialist și medic primar; 

- coordonează specializarea prin rezidențiat pentru cetățenii străini; 

- stabilește bune colaborări cu Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor și Farmaciștilor și 

Ministerul Sănătății; 

- răspunde de armonizarea curriculei de pregătire a rezidenților și de aplicare a baremului de manopere, 

proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice obligatorii; 

- răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind învățământul 

postuniversitar și a rezidențiatului; 

- stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde; 

- răspunde de derularea învățământului pentru fiecare specialitate de rezidențiat; 

- coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității, 

aprobată de Senatul universitar; 

- alte atribuții delegate de către Rector. 

Art. 22  
(1) Directorul general administrativ este subordonat nemijlocit Rectorului și este membru de drept al 

Consiliului de Administrație.  

(2) Directorul general administrativ poate fi numit de Rector pentru a-și continua activitatea pentru un nou 

mandat, sau Rectorul poate organiza un concurs de alegere a unui nou Director general administrativ cu 

participarea unui reprezentant din cadrul Ministerului Educației și Cercetării în comisia de concurs. 

(3) Directorul general administrativ este responsabil pentru structurile din subordine organizate ca Direcție 

Generală Administrativă. 
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(4) Directorul general administrativ are următoarele atribuții principale: 

- controlează executarea deciziilor de către serviciile administrative din subordine; 

- cooperează cu Contabilul șef în execuția bugetului universității; 

- pregătește deciziile rectorului pe linie administrativă; 

- execută deciziile pe domeniul său de competență; 

- participă la managementul strategic al universității; 

- coordonează activitățile structurilor administrative; 

- urmărește gestionarea patrimoniului universității, 

- urmărește și gestionează resursa umană din universitate; 

- planifică și pune în practică sisteme de evaluare și de control ale activității administrative; 

- urmărește întocmirea și actualizarea procedurilor de lucru pentru personalul administrativ din 

universitate; 

- întreprinde acțiuni pentru obținerea de resurse suplimentare de finanțare prin obținerea de venituri 

proprii din închirieri de spații disponibile și prin prestări de servicii autorizate; 

- pe baza deciziei rectorului, dispune de delegare a atribuțiilor de serviciu unei alte persoane în perioada 

cât lipsește din universitate; 

- execută deciziile luate de autoritățile academice ale universității în ceea ce privește  administrația; 

- asigură folosirea locațiilor și securitatea spațiului universitar; 

- răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe care 

îl coordonează; 

- coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității, 

aprobată de Senatul universitar; 

- alte atribuții delegate de către Rector. 

Art.23 

(1) Directorul CSUD, face parte de drept din Consiliul de Administrație și este asimilat funcției de 

Prorector.  

(2) Este responsabil de domeniul studiilor universitare de doctorat.  

(3) Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe 

care îl coordonează.  

(4) Directorul CSUD are următoarele atribuții principale: 

- Reprezintă CSUD în raport cu oricare entitate din țară și străinătate; 

- Prezintă spre aprobare CSUD: 

a) regulamentele, metodologiile și procedurile cu privire la organizarea și funcționarea Școlilor 

Doctorale; 

b) contractele de studii dintre doctoranzi și IOSUD; 

c) bugetul și execuția bugetară a IOSUD; 

d) ordinele de înmatriculare și exmatriculare ale doctoranzilor; 

e)  Rapoartele anuale de activitate ale Școlilor doctorale; 

f) Statul de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale; 

g) Raportul anual al CSUD. 

- Coordonează elaborarea raportului anual de activitate al CSUD și îl prezintă în fața Senatului 

UMFVBT; 

- Răspunde de aprobarea și semnarea: 

a) cererilor de întrerupere a studiilor doctorale (pe motive temeinice și cu acordul 

conducătorului de doctorat); 

b) cererilor de retragere din cadrul programului de doctorat; 

c)  perioadelor de grație pentru susținerea tezelor de doctorat; 

d) pontajelor lunare a studenților-doctoranzi pentru plata burselor. 

- Este responsabil de domeniul studiilor universitare de doctorat, conform prevederilor Codului 

studiilor universitare de doctorat și Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a 

programelor de studii universitare de doctorat; 

- Răspunde de elaborare și modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat;  

- Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe 

care îl coordonează; 
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- Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde; 

- Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama 

universității, aprobată de Senatul universitar; 

- Alte atribuții delegate de către Rector. 

Art.24 

Funcțiile executive din Structura Organizatorică, aflate în subordinea Rectorului, Prorectorilor și a 

Directorului general administrativ sunt evaluate anual pentru asigurarea calității serviciilor universitare și 

pentru analiza modului de îndeplinire a contractului managerial asumat de Rector.  

Art.25 

În structura organizatorică a Universității mai există următoarele departamente:  

A. Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) este o structură a 

Universității care funcționează conform reglementărilor naționale în domeniu și pe baza unui Regulament 

de organizare și funcționare.  

(1) DEACE este subordonat Prorectorului responsabil cu probleme de învățământ/didactice și care prezintă 

periodic Rectorului și Consiliului de Administrație, analize privind modul de derulare a activităților 

specifice.  

Atribuții:  

a) stabilește indicii de evaluare anuală a personalului didactic, autoevaluarea cadrelor didactice, 

evaluarea cadrelor didactice de către studenți și raportarea anuală a performanțelor didactice și științifice 

a cadrelor didactice;  

b) elaborează strategii, regulamente și proceduri pentru asigurarea calității privind: inițierea, 

monitorizarea și revizuirea programelor de studii, proceduri de evaluare a rezultatelor învățării, 

proceduri de evaluare periodică a calității activității cadrelor didactice;  

c) propune măsuri de îmbunătățire a calității programelor și activităților de predare, învățare și 

evaluare;  

d) implică studenții în activitățile de asigurare a calității;  

e) participă la activitățile de evaluare externă a calității educației care se referă la capacitatea 

instituțională, la eficacitatea educațională, la managementul calității, la calitatea programelor de studiu 

oferite;  

f) asigură transparența informațiilor privind asigurarea calității;  

g) colaborează permanent cu Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educaționale (CEACE) 

pe facultăți;  

h) acordă consultanță privind întocmirea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studiu;  

i) gestionează informațiile referitoare la calitate și documentele Sistemului de Evaluare și Asigurare a 

Calității Educaționale din Universitate.   

 

B. Școlile doctorale sunt structuri organizatorice care derulează Programele de studii universitare de 

doctorat.  

(1) În structura unei instituții de învățământ superior, o școală doctorală are rang egal cu cel al unui 

departament și poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcționează ca unități de venituri 

și cheltuieli în cadrul universității.  

(2) Școala doctorală este condusă de un Director al școlii doctorale și de Consiliul școlii doctorale. 

Directorul școlii doctorale este asimilat Directorului de departament, iar Consiliul școlii doctorale este 

asimilat Consiliului departamentului.  

(3) Consiliului școlii doctorale are următoarele atribuții:  

a) elaborarea Regulamentului școlii doctorale;  

b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calității de membru al școlii doctorale unor 

conducători de doctorat;  

c) înmatricularea și exmatricularea studenților-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat, 

membrii ai școlii doctorale.  

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


11 

 

 (5) Directorul școlii doctorale este desemnat conform Codului Studiilor Universitare de Doctorat și are 

următoarele atribuții:  

a) conduce ședințele Consiliului Școlii Doctorale;  

b) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Școlii Doctorale;  

c) aprobă recunoașterea unor stagii de doctorat sau de cercetare științifică desfășurate în țară 

sau străinătate;  

d) aprobă întreruperi ale studiilor universitare de doctorat în acord cu legea și cu regulamentul 

adoptat de Consiliul Școlii Doctorale;  

e) propune Consiliului Școlii Doctorale aprobarea curriculumului de pregătire în doctorat și 

programul de cercetare;  

f) reprezintă Școala Doctorală în relațiile cu alte structuri ale Universității sau cu terți;  

g) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației incidente în vigoare.  

 

Titlul IV 

MANAGEMENTUL LA NIVELUL FACULTĂȚILOR, DEPARTAMENTELOR ȘI DIRECȚIILOR  

  

Capitolul 1. MANAGEMENTUL ACADEMIC 

Art. 26 

(1) Facultatea este unitatea funcțională care elaborează și gestionează programele de studii. Facultatea 

corespunde unuia sau mai multor domenii ale științelor. 

(2) Facultatea se înființează, organizează sau desființează la propunerea și cu aprobarea Senatului 

universitar, prin hotărâre a Guvernului.  

(3) Programul/ programele de studii din facultate se supun cerințelor de asigurare a calității și de 

acreditare, conform legislației în vigoare.  

(4) În cadrul UMFT funcționează 3 facultăți în domeniul Sănătate:  

a) Facultatea de Medicină;  

b) Facultatea de Medicină Dentară;  

c) Facultatea de Farmacie;  

(5) Facultățile sunt organizate pe departamente. În cadrul facultăților și a departamentelor activitatea de 

cercetare se desfășoară în centre sau laboratoare de cercetare. 

(6) Facultatea este reprezentată de Decan. 

Art. 27 

(1) Facultatea este condusă deliberativ de Consiliul Facultății.  

(2) Consiliul Facultății este compus din maximum 75% cadre didactice și de cercetare și minimum 25% 

studenți.  

(3) Mandatul membrilor Consiliului Facultății este de 4 ani.  

(4) Consiliul Facultății își încetează activitatea și se dizolvă de drept la expirarea mandatului, la desființarea 

Facultății sau în urma desfășurării unor alegeri extraordinare, în condițiile legii. 

(5) Ședințele Consiliului Facultății sunt conduse de Decan care reprezintă Facultatea. 

(6) Directorul de departament este membru de drept în Consiliul Facultății. 

(7) Reprezentantul Sindicatului sau reprezentantul/reprezentanții salariaților, după caz, poate participa la 

ședința Consiliului Facultății cu statut de invitat numai pentru problemele care necesită dialog social. 

(8) Atribuțiile Consiliului Facultății sunt reglementate prin Carta UMFT și legislația în vigoare. 

Art. 28 

(1) Facultatea este condusă executiv de un decan și prodecani.  

(2) Decanul reprezintă facultatea în relația cu terți și răspunde de managementul acesteia.  

(3) Decanul este președinte al Consiliului Facultății și membru de drept al Consiliului de Administrație a 

UMFT.  

(4) Decanul răspunde de managementul și conducerea Facultății, reprezintă Facultatea în raporturile cu 

alte facultăți și terți, organizații pe plan național și internațional 

(5) Decanul răspunde în fața Senatului universitar, împreună cu directorii departamentelor și Rectorul, 

pentru buna desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice, în condițiile respectării 

normelor de calitate, de etică universitară și a legislației în vigoare. 

(6) Atribuțiile Decanului sunt reglementate prin Carta UMFT și legislația în vigoare și constau în: 
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a) propune spre aprobare Consiliului Facultății structura, Regulamentul de organizare și Funcționare a 

Facultății; 

b) urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite privind: 

 structura academică și administrativă a Facultății; 

 oferta educațională și planurile de învățământ la ciclurile de studii universitare de licență și 

masterat; 

 acreditarea periodică a programelor de studiu și a centrelor de cercetare, după caz; 

c) aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de Administrație, ale Senatului Universității și răspunde de 

îndeplinirea acestora în cadrul Facultății; 

d) coordonează desfășurarea procesului didactic la nivel de Facultate; 

e) la propunerea șefilor de disciplină revizuiește curriculele programelor de studii din Facultate; 

f) verifică și semnează planurile de învățământ, statele de funcții, contractele de studii, suplimentele la 

diplomă, diplomele și atestatele, precum și orice alte documente care privesc activitatea curentă a 

Facultății; 

g) răspunde de organizarea examenelor de licență și disertație; 

h) poate anula rezultatele unui examen sau ale unei evaluări în temeiul prevederilor din Cartă, atunci 

când se dovedește că acestea au fost obținute în mod fraudulos sau prin încălcarea codului de etică 

și deontologie universitară. În aceste cazuri, poate dispune reorganizarea examenului; 

i) alcătuiește și propune spre aprobarea Consiliului Facultății fișa individuală a postului pentru 

prodecani și directori de departament; 

j) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Senat, Consiliul de Administrație, Rector sau Consiliul 

Facultății. 

(7) O facultate poate avea unul sau mai mulți Prodecani, în funcție de numărul de departamente și de 

mărimea comunității universitare proprii. Sarcinile prodecanilor sunt stabilite de către decan și 

corespund următoarelor domenii:  

a) educație și formare continuă;  

b) cercetare științifică, dezvoltare și inovare;  

c) relația cu studenții și mediul economico-social.  

(8) Prodecanul poate înlocui Decanul, la delegarea sau în lipsa acestuia, în raporturile cu Universitatea, 

cu alte facultăți, instituții sau organisme, precum și cu persoanele fizice. 

(9) Prodecanul îndeplinește orice alte atribuții hotărâte de Consiliul Facultății sau Decanul Facultății 

care decurg din reglementările interne ale UMFT și din legislația în vigoare. 

Art. 29 

(1) Departamentul este unitatea academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și 

valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.   

(2) Departamentele sunt compuse din discipline apropiate din punctul de vedere al conținutului activităților 

didactice, al formațiunilor de studiu, al cercetării și al serviciilor oferite. 

(3) Departamentul se înființează, funcționează, se reorganizează sau se desființează, prin hotărâre a 

Senatului universitar, la propunerea consiliului facultății în care funcționează.  

(4) Departamentul poate avea în structura sa centre de cercetare, școli postuniversitare, laboratoare, centre 

de consultanță care funcționează ca unități de venituri și cheltuieli în cadrul Universității cu respectarea 

legislației în vigoare. 

(5) Managementul deliberativ este asigurat de Consiliul Departamentului, iar managementul executiv 

de Directorul de departament.  

(6) Arondarea departamentelor și disciplinelor pe facultăți, în cadrul UMFT este următoarea:  

a) Facultatea de Medicină: 

1. Departamentul I: Anatomie și Embriologie 
1.1.Disciplina Anatomie-Embriologie 

2. Departamentul II: Morfologie Microscopică 
2.1. Disciplina Histologie 

2.2. Disciplina Morfopatologie 
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2.3. Disciplina Genetică Medicală 

2.4. Disciplina Biologie celulară și moleculară 

2.5. Disciplina Comunicare 

3. Departamentul III: Științe Funcționale 
3.1. Disciplina Fiziologie 

3.2. Disciplina Fiziopatologie 

3.3. Disciplina Imunologie, Alergologie și Biologie  

3.4. Disciplina Biofizică medicală 

3.5. Disciplina Informatică și Biostatistică medicală 

3.6. Disciplina Sănătate publică și management sanitar 

4. Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie 
4.1. Disciplina Biochimie 

4.2. Disciplina Farmacologie 

5. Departamentul V: Medicină Internă I 
5.1. Disciplina Semiologie medicală I 

5.2. Disciplina Semiologie medicală II 

5.3. Medicina muncii 

5.4. Hematologie 

5.5. Medicină internă IV (CFR) 

5.6. Abilități clinice 

6. Departamentul VI: Cardiologie 
6.1. Medicină internă de ambulator, prevenție și recuperare cardiovasculară 

6.2. Cardiologie II 

6.3. Chirurgie cardiovasculară 

7. Departamentul VII: Medicină Internă II 

 7.1. Medicină internă III 

 7.2. Cardiologie I 

 7.3. Nefrologie 

 7.4. Endocrinologie 

 7.5. Gastroenterologie 

8. Departamentul VIII: Neuroștiințe 

 8.1. Neurologie 

 8.2. Neurochirurgie 

 8.3. Psihiatrie 

 8.4. Pedopsihiatrie 

 8.5. Psihologie 

 8.6. Medicină legală, bioetică, deontologie și drept medical 

 8.7. Filozofie 

9. Departamentul IX: Chirurgie I 
9.1. Semiologie chirurgicală I 

9.2. Semiologie chirurgicală II 

9.3. Oncologie 

9.4. O.R.L. 

9.5. Oftalmologie 

9.6. Urgențe 

10. Departamentul X: Chirurgie II 
10.1. Chirurgie I 

10.2. Chirurgie II 

10.3. Chirurgie III (CFR) 

10.4. Urgențe chirurgicale 

10.5. Microchirurgie, chirurgie vasculară și Metodologia cercetării științifice 

10.6. Chirurgie plastică 

10.7. A.T.I. 

11. Departamentul XI: Pediatrie 
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11.1. Pediatrie I 

11.2. Pediatrie II 

11.3. Pediatrie III 

11.4. Chirurgie pediatrică 

12. Departamentul XII: Obstetrică-Ginecologie 
12.1. Obstetrică-ginecologie I 

12.2. Obstetrică-ginecologie II 

12.3. Obstetrică-ginecologie III 

12.4. Neonatologie și puericultură 

13. Departamentul XIII: Boli Infecțioase 
13.1. Boli infecțioase I 

13.2. Boli infecțioase II 

13.3. Epidemiologie 

13.4. Pneumologie  

13.5. Parazitologie 

14. Departamentul XIV: Microbiologie 
14.1. Microbiologie 

14.2. Igienă 

14.3. Dermatologie 

15. Departamentul XV: Ortopedie-Traumatologie, Urologie și Imagistică Medicală 
15.1. Ortopedie-traumatologie I 

15.2. Ortopedie-traumatologie II 

15.3. Ortopedie-traumatologie III 

15.4. Urologie 

15.5. Radiologie și imagistică medicală 

16. Departamentul XVI: Balneologie, Recuperare medicală și Reumatologie 
16.1. Recuperare medicală 

16.2. Medicină fizică și balneologie 

16.3. Medicina familiei 

16.4. Educație fizică 

16.5. Limbi moderne și limba română 

b) Facultatea de Medicină Dentară: 

1. Departamentul I 
1.1. Medicină dentară preventivă, comunitară și sănătate orală 

1.2. Management, Legislație și Comunicare în Medicina Dentară 

1.3. Tehnologia materialelor dentare 

1.4. Reabilitare orală (Tehnică dentară) 

1.5. Tehnologia protezelor dentare (Tehnică dentară) 

1.6. Propedeutică și materiale dentare 

1.7. Patologie orală 

1.8. Diagnostic oro-dentar și ergonomie 

1.9. Parodontologie 

2. Departamentul II 
2.1. Chirurgie oro-maxilo-facială 

2.2. Chirurgie dento-alveolară 

2.3. Radiologie și imagistică medicală generală și dentomaxilară 

2.4. Ortodonție 

2.5. Pedodonție 

2.6. Estetică dento-facială 

2.7. Reabilitare orală și Urgențe în Medicina Dentară 

3. Departamentul III 
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3.1. Odontoterapie-Endodonție 

3.2. Protetică dentară 

3.3. Ocluzologie 

3.4. Reabilitare protetică și implante 

c) Facultatea de Farmacie: 

1. Departamentul I 
1.1. Botanică farmaceutică 

1.2. Chimie generală și anorganică 

1.3. Chimie analitică 

1.4. Chimie organică 

1.5. Fizică farmaceutică 

1.6. Chimie fizică 

1.7. Anatomie, fiziologie, fiziopatologie 

1.8. Analiza medicamentului, Chimia mediului și alimentului, Legislație, management și 

marketing farmaceutic 

1.9. Dermatofarmacie și cosmetologie 

2. Departamentul II 
2.1. Tehnologie farmaceutică 

2.2. Chimie farmaceutică 

2.3. Farmacognozie 

2.4. Farmacologie - Farmacie clinică 

2.5. Toxicologie, Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice 

Art. 30 

(1) Consiliul departamentului asigură îndeplinirea planului managerial al Directorului de departament și 

are în componență 5 membri, inclusiv directorul de departament care este membru de drept al consiliului 

departamentului. 

a) Fiecare disciplină/grup de discipline înrudite va avea cel puțin un reprezentant în consiliul 

departamentului. 

b) Membrii consiliului departamentului sunt aleși prin vot universal, direct, secret, egal și liber 

exprimat de către toate cadrele didactice și de cercetare titulare care fac parte din departamentul 

respectiv, cu respectarea principiului reprezentativității. 

(2) Consiliul departamentului, ajută directorul de departament în conducerea operativă și este alcătuit 

din reprezentanții tuturor disciplinelor componente.  

(3) Consiliul departamentului se întrunește în ședințe periodice, dezbaterile din ședințe sunt consemnate 

în procese verbale, care sunt semnate de toți membrii consiliului departamentului, de persoana care le-a 

întocmit și sunt arhivate. 

(4) Consiliul departamentului are următoarele atribuții:  

a) definește misiunea, obiectivele și strategia departamentului în concordanță cu misiunea, obiectivele 

și strategia Facultății și/sau a Universității;  

b) răspunde de armonizarea activităților didactice și de cercetare de la nivelul disciplinelor componente;  

c) realizează evaluarea periodică a activităților didactice, de cercetare și profesionale din departament 

și stabilește măsuri de ameliorare;  

d) alcătuiește statele de funcții ale departamentului în conformitate cu procedurile aprobate la nivel de 

Universitate;  

e) poate propune modificarea planurilor de învățământ;  

f) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de scoatere la concurs a 

posturilor didactice vacante, formulate la nivel de disciplină;  

g) propune comisii pentru posturile didactice vacante scoase la concurs;  

h) aprobă conținutul tematicii și bibliografia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante;  

i) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de organizare de cursuri 

postuniversitare la nivelul disciplinelor sau la nivelul departamentului;  

j) selectează persoanele care vor fi angajate în calitate de cadre didactice asociate pentru desfășurarea 

activităților didactice în regim plata cu ora în cadrul departamentului; 

k) face propuneri pentru dotarea cu materiale didactice și aparatură necesară disciplinelor din cadrul 

departamentului;  
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l) avizează organizarea și funcționarea de unități de cercetare și laboratoare;  

m) propune inițierea de activități aducătoare de venituri;  

n) poate organiza manifestări științifice;  

o) elaborează anual un raport de activitate;  

p) informează membrii departamentului asupra hotărârilor adoptate de structurile de conducere ale 

Universității și Facultății.  

q) evaluează și avizează dosarele candidaților pentru efectuarea activităților didactice în regim plata cu 

ora/cumul pe baza propunerilor șefilor de disciplină și a Metodologiei de ocupare și salarizare a 

posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante prin plata cu ora/cumul, în condițiile 

legii. 

Art. 31  

(1) Directorul de departament realizează managementul și conducerea executivă la nivelul 

departamentului. El face parte de drept din Consiliul Facultății și execută hotărârile Consiliului Facultății,  

Consiliului de Administrație și ale Senatului.  

(2) Directorul de departament este ales prin vot universal, direct și secret de toți membrii titulari din 

departament, și reprezintă departamentul în relațiile cu terții.  

(3) Directorul de departament răspunde nemijlocit de: 

i. statele de funcții – verificarea corectitudinii întocmirii, centralizarea și înaintarea acestora 

către conducerea universității; 

ii. planurile de învățământ – verificarea implementării, actualizării și armonizării curriculelor 

disciplinelor; 

iii. managementul cercetării și al calității – evaluarea și asigurarea calității procesului 

educațional și de cercetare; 

iv. managementul financiar la nivelul departamentului – în limitele competențelor stabilite de 

Carta universității. 

(4) Propune scoaterea la concurs a posturilor didactice întocmind un referat avizat de Consiliul 

departamentului în structura căruia se află postul.  

(5) Centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății lista cu persoanele selectate a 

desfășura activități didactice în regim de plata cu ora.  

(6) Avizează și asigură transmiterea Foilor colective de prezență lunare pentru personalul didactic 

titular și pentru personalul didactic asociat, precum și a Notei de prezență; 

(7) Răspunde de respectarea orarelor pentru activitățile didactice.  

(8) Prezintă conducerii Facultății solicitările departamentului referitoare la investiții, reparații și 

achiziții.  

(9) Convoacă și conduce ședințele Consiliului Departamentului.  

(10) Completează fișa individuală de evaluare profesională pentru șefii de discipline.  

(11) Propune sancționarea disciplinară, în caz de abateri, în conformitate cu legea.  

(12) Răspunde de elaborarea și prezentarea raportului anual al Consiliului departamentului.  

Art. 32 

(1) Disciplina este unitatea structurală și funcțională de bază a departamentului organizat în interiorul 

Facultății.  

(2) Disciplina reprezintă un colectiv de muncă, alcătuit din personal didactic și după caz personal 

didactic auxiliar și de cercetare,  

(3) La nivelul disciplinei se desfășoară următoarele activități:  

a) activități didactice: cursuri, lucrări practice, stagii, seminarii pentru studiile universitare și 

postuniversitare, în conformitate cu planurile de învățământ și cu statele de funcții;  

b) activități de cercetare, în conformitate cu planurile și contractele de cercetare;  

c) activități administrative, în conformitate cu fișa postului a fiecărei funcții;  

d) activități clinice, unde este cazul.  

(4) Fiecare disciplină răspunde de gestionarea activităților specifice uneia sau mai multor materii din 

planul de învățământ.  
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(5) Fiecare disciplină este condusă de un șef de disciplină.  

Art.33  

(1) Șeful de disciplină răspunde în fața Directorului de departament, a Consiliului Facultății și a 

Decanului pentru calitatea întregii activități a disciplinei și are obligația implementării legislației și a 

hotărârilor Senatului, Consiliului de Administrație, Consiliului Facultății, Consiliului 

departamentului și a Directorului de departament.  

(2) a) Calitatea de șef de disciplină nu este funcție de conducere în accepțiunea Legii nr.1/2011, 

actualizată. 

b) Șeful de disciplină este stabilit în ședința colectivului disciplinei. 

c) Șeful de disciplină este investit de drept cadrul didactic titular cu cel mai înalt grad didactic din 

cadrul disciplinei. 

d) Dacă în cadrul disciplinei există două sau mai multe cadre didactice cu cel mai înalt grad, șeful de 

disciplină este ales de către membrii colectivului de disciplină, prin vot universal, direct și secret, în 

ședința colectivului disciplinei, odată la 4 ani, cu respectarea prevederilor regulamentului electoral 

în vigoare. Relațiile dintre cele două funcții sunt de colaborare instituțională, cu respectarea 

principiului colegialității formulat de către Codul de etică și deontologie profesională; 

e)În cazul departamentului cu o singură disciplină, directorul de departament ales va îndeplini și 

atribuțiile șefului de disciplină; 

f) Șeful de disciplină este validat de către senatul universitar și numit prin decizia rectorului. 

(3) Șeful de disciplină are următoarele atribuții:  

a) convoacă și conduce ședințele colectivului disciplinei, organizează, coordonează și controlează 

activitatea didactică, de cercetare și de asistență medicală și răspunde de calitatea acestora;  

b) stabilește atribuțiile fiecărui cadru didactic al disciplinei, le consemnează în fișa individuală a 

postului și urmărește realizarea acestora;  

c)  evaluează anual activitatea personalului din disciplină;  

d) atestă prezența personalului la locul de muncă prin întocmirea Foii colective de prezență pentru 

personalul didactic titular și asociat, precum și a Notei de prezență;  

e)  elaborează, actualizează și propune spre aprobare Consiliului departamentului programele analitice 

ale materiilor gestionate de disciplină;  

f) răspunde de armonizarea, actualizarea și implementarea curriculei disciplinei predate la un anume 

program de studiu, la toate seriile și indiferent de limba de predare, precum și de editarea unui 

material bibliografic unitar care va fi pus la dispoziția studenților și respectiv, utilizat pentru 

elaborarea testelor grilă; 

g) răspunde direct de îndrumarea activității rezidenților, unde este cazul;  

h) întocmește statele de funcții ale disciplinei în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul 

Universității și cu consultarea membrilor disciplinei;  

i) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice, în conformitate cu strategia de dezvoltare a 

disciplinei.  

j) propune lista cadrelor didactice titulare, prioritare pentru desfășurarea activității didactice în regim 

plata cu ora, cu selectarea lor potrivit criteriilor de ierarhizare enunțate în Metodologia de ocupare și 

salarizare a posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante prin plata cu ora/cumul și în 

conformitate cu competența didactică dovedită a acestora;  

k) avizează lucrările de licență întocmite la nivelul disciplinei;  

l) coordonează activitatea cercurilor științifice studențești la nivelul disciplinei;  

m) prezintă conducerii Facultății solicitările disciplinei referitoare la investiții, reparații și 

achiziții și răspunde de buna gestionare a bazei materiale a disciplinei;  

n) reprezintă disciplina în relațiile cu alte discipline, structurile administrative și cele ierarhic 

superioare;  

o) îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere 

ierarhic superioare.  
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Capitolul 2. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV  
  

Art. 34 

(1) Directorul general administrativ conduce structura administrativă, este subordonat nemijlocit 

Rectorului și este membru al Consiliului de Administrație.  

(2)  Organizarea structurală cuprinde direcții, servicii, birouri, compartimente și alte forme de structuri 

organizatorice.  
(3) Structurile organizatorice administrative sunt responsabile de desfășurarea următoarelor activități 

comune:  

a) Elaborarea propunerilor de fundamentare a bugetului anual;  

b) Urmărirea încadrării execuției bugetare în limitele aprobate;  

c) Elaborarea propunerilor pentru fundamentarea Planului Anual de Achiziții;  

d) Elaborarea documentelor privind inițierea achizițiilor publice;  

e) Implementarea și dezvoltarea controlului intern / managerial la nivelul structurii organizatorice, 

precum și managementul riscului;  

f) Elaborarea documentelor normative specifice domeniului coordonat (regulamente, metodologii) și a 

documentației specifice sistemului de control intern/managerial (proceduri operaționale, registrul 

riscurilor, chestionarelor de autoevaluare etc.);  

g) Actualizarea paginii web a compartimentului / direcției cu informații privind activitățile desfășurate;  

h) Păstrarea și transmiterea către Arhiva UMFT a documentelor create și deținute.  

(4) Fiecare structură administrativă este responsabilă de organizarea și desfășurarea anumitor activități / 

procese specifice. Activitățile / procesele sunt analizate, definite, delimitate, grupate și alocate 

structurilor organizatorice prin respectarea prevederilor referitoare la controlul intern / managerial. În 

cazul activităților / proceselor transversale, se va desemna compartimentul coordonator (cel care 

organizează și controlează activitatea / procesul).  

(5) Pentru fiecare dintre aceste activități / procese, la nivelul tuturor structurilor organizatorice sunt 

nominalizați responsabili de activități / procese. Responsabilii de activități / procese au, alături de 

atribuțiile specifice postului ocupat, și atribuții de analiză și îmbunătățire a activității / procesului 

respectiv, elaborarea / revizuirea procedurii operaționale aferente, atribuții de management al riscului 

(identificare, analiză, evaluare, control) și elaborare a registrului riscurilor.  

(6) Nominalizarea persoanelor cu atribuțiile specificate la alin. (5) se face prin decizia Rectorului, la 

propunerea conducătorilor structurilor organizatorice subordonate nemijlocit Rectorului și Directorului 

General Administrativ.  

A. Structuri organizatorice subordonate nemijlocit Rectorului:  
a) Direcția Generală Administrativă 

b) Departamentul Relații Internaționale;  

c) Compartimentul Audit Public Intern; 

d) Oficiul Juridic; 

e) Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră; 

f) Cabinetul Rectorului; 

g) Compartimentul Control Intern Managerial; 

h) Compartimentul protecția datelor; 

i) Consiliul de consultanță antreprenorială; 

j) Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning 

k) Secretariatul General al Universității; 

l) Centrul de Laparoscopie și Microchirurgie „Pius Brânzeu” 
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Art. 35 

(1) Departamentul Relații Internaționale este condus de un Director, se subordonează Rectorului și are 

în componență următoarele structuri: Birou Relații Internaționale și Birou Programe Comunitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  Principalele atribuții ale Departamentului Relații Internaționale sunt 

a) inițiază și coordonează activitățile de promovare a imaginii Universității în sistemul universitar 

român și internațional;  

b) inițiază realizarea unor acorduri de cooperare academică și științifică cu universități din țară și 

străinătate; 

c) analizează posibilitățile de afiliere a Universității la organismele interne și internaționale în domeniul 

educației; 

d) redactează actele necesare deplasărilor în străinătate a cadrelor didactice și a studenților și urmărește 

rapoartele de activitate a acestora la întoarcerea din deplasare;  

e) coordonează programele ERASMUS, ERASMUS+, SOCRATES;  

f) gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universități partenere din străinătate;  

g) coordonează activitatea de acordare a titlurilor onorifice pentru personalități din străinătate;  

h) coordonează planificarea și organizarea reuniunilor științifice din Universitate;  

i) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației incidente în vigoare;  

j) asigură gestiunea studenților străini;  

k) asigură recunoașterea actelor de studii la înmatriculare conform reglementărilor în vigoare; 

l) asigură dezvoltarea și implementarea Strategiei de internaționalizare a Universității d cu 

privire la cooperarea internațională cu instituții din afara spațiului comunitar; 
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m) dezvoltă, diseminează și susține implementarea metodologiilor de admitere la studii în cadrul 

UMFT a studenților străini, pe categorii: candidați din state ale Uniunii Europene și Spațiului 

Economic European, candidați din state terțe Uniunii Europene, candidați de origine etnică 

română sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate; 

n) susține participarea UMFT în proiecte de internaționalizare a învățământului superior de la 

nivel național și internațional și realizează proiecte ce au ca obiectiv dezvoltarea dimensiunii 

internaționale a UMFT cu privire la anumite categorii de studenți, serviciile oferite 

studenților internaționali sau anumite oportunități de finanțare pentru cooperări 

internaționale; 

o) asigură colaborarea și comunicarea UMFT cu MENCȘ- Direcția Generală Relații 

Internaționale și Europene, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Serviciul pentru Imigrări 

al Județului Timiș, Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul 

MAE, Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor din cadrul MEN, 

etc.; 

p) contribuie la promovarea UMFT ca instituție de învățământ superior pe piața academică 

internațională prin inițierea, dezvoltarea și implementarea unor activități de marketing 

internațional; 

q) asigură participarea UMFT la târguri internaționale pentru oferte de studii în învățământul 

superior; 

r) susține recrutarea de studenți străini și consiliază cetățenii străini care doresc să desfășoare 

studii universitare în cadrul UMFT și asigură comunicarea cu aceștia de la momentul 

aplicației lor pentru studii la UMFT, până la înmatriculare, iar dacă e cazul și pe durata 

studiilor; 

s) coordonează și fluidizează procesul de pregătire a deplasărilor în străinătate ale angajaților 

UMFT; 

t) întocmește diverse rapoarte și statistici în legătură cu activitățile derulate și menține bazele 

de date corespunzătoare; 

u) elaborează și eliberează diferite acte doveditoare (adeverințe) solicitate de către cetățenii 

străini care studiază la UMFT în vederea obținerii permisului de ședere sau a obținerii vizei 

de studiu; 

v) asigură dezvoltarea și implementarea Strategiei de internaționalizare a UMFT cu privire la 

programele finanțate prin fonduri comunitare; 

w) realizează aplicațiile instituționale anuale ale UMFT pentru finanțarea proiectelor de 

mobilități ale studenților, personalului didactic și administrativ (ERASMUS+, Mecanismul 

Financiar al SEE, CEEPUS, etc) 

Art. 36 Compartimentul Audit Public Intern  
(1) Activitatea de audit public intern se desfășoară pe baza unui plan anual de audit, întocmit de auditor, 

aprobat de Rectorul Universității și de Serviciul Audit din cadrul MENCȘ; un exemplar al acestui 

document este înaintat la Serviciul Audit din MENCȘ.  

(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul UMFT, cu privire la 

formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.  

(3) Sunt supuse activității de audit, în principal următoarele:  

a) calitatea sistemelor de management financiar și control financiar, în conformitate cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;  

b) angajamentele bugetare și legale din care derivă, direct sau indirect, obligațiile de plată suportate 

din toate sursele de venit ale Universității, inclusiv fondurile comunitare;  

c) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;  

d) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul UMFT;  

e) managementul resurselor umane;  

f) modul în care este organizat și se desfășoară controlul financiar preventiv; 

(4) Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuții:  
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a) Elaborarea proiectului planului anual de audit public intern;  

b) Efectuarea de activități de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar 

și control sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficiență și eficacitate;  

c) Informarea MECȘ despre recomandările neînsușite de către Rector, precum și despre consecințele 

acestora;  

d) Elaborarea de rapoarte periodice asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din 

activitățile sale de audit;  

e) Elaborarea de rapoarte anuale cu privire la activitatea de audit public intern;  

f) Informarea Rectorului în cazul identificării unor iregularități, sau posibile prejudicii;  

(5) Activitatea de audit se finalizează prin rapoarte de audit, care se supun aprobării Rectorului și avizării 

Senatului. 

(6) Rezultatele activității de audit sunt prezentate anual Serviciului de Audit din MECȘ, prin rapoarte 

anuale sau la solicitarea acestui Serviciu. 

Art. 37  

(1) Oficiul juridic îndeplinește atribuții specifice prin Consilierul Juridic subordonat Rectorului. 

(2) În activitatea juridică, Consilierul juridic îndeplinește următoarele atribuții: 

a) asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Universității în fața instanțelor judecătorești;  

b) acordarea avizului de legalitate pentru actele expres prevăzute de lege, emise de către Universitate;  

c) asigurarea consultanței și a asistenței juridice, la cererea departamentelor, serviciilor, birourilor, 

compartimentelor funcționale din cadrul Universității;  

d) asigurarea consultanței de specialitate cu privire la organizarea licitațiilor publice;  

e) avizarea pentru legalitate a contractelor care angajează fonduri din bugetul Universității (contracte 

de achiziții, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, contracte cu furnizorii de 

electricitate, apă, gaze, etc.);  

f) avizarea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;  

g) formularea acțiunilor de recuperare a creanțelor Universității;  

h) transmiterea titlului executoriu obținut prin hotărâri judecătorești în vederea efectuării procedurii 

de recuperare a debitelor la Serviciul financiar-contabil.  

Art. 38 

(1) Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră se subordonează administrativ rectorului, este condus 

de un Director și are următoarele atribuții:  

a) informarea, orientarea și consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studenților prin oferirea 

următoarelor servicii:  

1) consiliere educațională și vocațională;  

2) consiliere și evaluare psihologică;  

3) consiliere în carieră;  

4) elaborarea de materiale destinate informării, orientării și consilierii.  

b) acțiuni legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților și absolvenților, prin 

oferirea următoarelor servicii:  

1) sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;  

2) organizarea de prezentări de companii;  

3) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor transversale ale studenților; 4) realizarea de 

studii și analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenților pe piața muncii, 

impactul serviciilor de consiliere și orientare profesională, precum și propunerea de măsuri pentru 

ameliorarea acestora;  

5) elaborarea și aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserției pe piața muncii;  

6) participări la activități organizate de către alumni.  

c) informarea și consilierea elevilor asupra rutelor educaționale și ocupaționale disponibile în cadrul 

curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul 

național al calificărilor în învățământul superior și Cadrul național al calificărilor, prin mijloace specifice 

precum sesiuni de prezentare de tip "zilele porților deschise", târguri educaționale, vizite tematice etc.;  

d) informarea și consilierea studenților asupra rutelor educaționale și ocupaționale din cadrul 

instituțiilor de învățământ superior, pentru cicluri de învățământ superioare.  



Cod  Regulament: UMFVBT-REG-.......... 

Anexă la H.S. nr. 4/6022/27.05.2020                                                                                          

  Aprobat prin H.C.A. nr. 5606/18.05.2020.  

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

Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626  

E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

22 
 

Art. 39  

(1) Cabinetul Rectorului are următoarele atribuții:  

a) Asigurarea gestionării corespondenței adresate conducerii instituției;  

b) Asigurarea interfeței între Rector, prorectori și celelalte servicii din cadrul UMFT și alte universități 

și instituții;  

c) Programarea și organizarea audiențelor.  

Art. 40 

Principalele atribuții ale Compartimentului Control Intern Managerial sunt următoarele: 

a) asigură suportul metodologic pentru implementarea, într-un mod unitar, a standardelor sistemului 

de control managerial intern la nivelul fiecărei structuri organizatorice din universitate; 

b) elaborează documentația privind sistemul de control managerial intern la nivel centralizat, pe baza 

documentelor elaborate în acest sens de toate structurile universității; 

c) sigură elaborarea Programului de Dezvoltare a Sistemului de control managerial al Universității, 

program în care sunt cuprinse: obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri necesare 

dezvoltării sistemului de control managerial, în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu 

obiectivele prevăzute în Planul managerial al Rectorului; 

d) asigură îndrumare metodologică, coordonare și supraveghere în vederea realizării Programului de 

dezvoltare, privind implementarea, la nivelul tuturor componentelor structurale, a Standardelor de control 

intern; 

e) sprijină activitățile de îmbunătățire a procedurilor operaționale de lucru, elaborate de fiecare 

structură organizatorică a UMFT; 

f) elaborează metodologic politica managerială a Universității în domeniul sistemului de control 

intern/managerial, cu accent pe Procedurile de sistem privind managementul riscurilor și managementul 

sistemului de control intern/ managerial și revizuiește aceste proceduri atunci când acest lucru se impune; 

g) elaborează proceduri de sistem privitoare la implementarea standardelor de control intern; 

h) coordonează activitatea de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de control 

managerial intern la nivelul componentelor structurale, pentru a se asigura că procesele de management al 

riscurilor și de control din Universitate sunt adecvate; 

i) efectuează analize ale rezultatelor obținute prin autoevaluare la nivelul componentelor structurale și 

asigură îndrumare metodologică pentru implementarea corectă a sistemului de control managerial la 

nivelul acestora, atunci când este cazul; 

j) asigură urmărirea permanentă a Sistemului de control managerial intern în vederea evaluării 

eficacității și eficienței acestuia de-a lungul timpului; 

k) analizează problemele identificate, informează și propune managementului Universității soluții de 

rezolvare a acestora; 

l) efectuează instruiri la nivelul tuturor funcțiilor manageriale, referitor la cerințele legale privind 

implementarea SCIM; 

m) face propuneri privind pregătirea profesională în domeniul controlului managerial intern; 

n) inițiază activități de control intern, pentru a identifica si a evalua în mod corespunzător orice riscuri 

nou-apărute ca urmare a dezvoltării activității din Universitate; 

inițiază acțiuni de control, în urma sesizărilor primite sau la solicitarea expresă a Rectorului. 

Art. 41 

Principalele atribuții ale Compartimentul protecția datelor sunt următoarele: 

a) Coordonează toate activitățile specifice prelucrării datelor cu caracter personal pentru angajații 

universității; 

b) asigură protecția datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luând în considerare datele 

persoanei în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi 

fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității; 

c) analizează dacă o persoană fizică este supusă pseudonimizării, identificabilă, prin luarea în considerare 

a mijloacelor, cum ar fi individualizarea, pe care este probabil, în mod rezonabil, să le utilizeze fie 
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operatorul, fie o altă persoană, în scopul identificării, în mod direct sau indirect, a persoanei fizice 

respective; 

- să se asigure că a fost furnizată o declarație de consimțământ formulată în prealabil de către operator, 

într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu, fără clauze abuzive, pe 

care persoana a semnat-o și operatorul poate demonstra aceasta; 

d) se asigură că transferul de date cu caracter personal, atunci când este cazul, este desfășurat pentru un 

interes legitim; 

e) se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care datele 

cu caracter personal au fost inițial colectate ar trebui să fie permisă doar atunci când prelucrarea este 

compatibilă cu scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate; 

f) se asigură că pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul pentru care au 

fost colectate inițial datele cu caracter personal, operatorul, după ce a îndeplinit toate cerințele privind 

legalitatea prelucrării inițiale, ține seama, printre altele, de orice legătură între respectivele scopuri și 

scopurile prelucrării ulterioare preconizate, de contextul în care au fost colectate datele cu caracter 

personal, în special de așteptările rezonabile ale persoanelor vizate;  

g) consiliază operatorul în ceea ce privește realizarea unei analize de impact asupra protecției datelor cu 

caracter personal și de a monitoriza executarea acesteia; 

h) cooperează cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;  

Art. 42 

Consiliul de consultanță antreprenorială are misiunea de a oferi consultanță la cerere atât disciplinelor în 

vederea promovării posibilelor inițiative antreprenoriale, de tip start-up, cât și să ofere consiliere atât 

studenților cât și corpului academic cu privire la managementul antreprizelor medicale. 

 

Art. 43 

(1) Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning este direct subordonat 

Rectorului, are în componență următoarele structuri:  Compartimentul Administrare website și 

platforme de e-learning; Compartimentul Antreprenoriat; Compartimentul Anti-Plagiat și funcționează 

în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Principalele atribuții ale Serviciului Antreprenoriat, Administrare website si platforme de e-

learning sunt: 

a) Centralizarea informațiilor necesare pentru actualizarea site-ului web și încărcarea acestora pe site-

ului web al universității  

b) Elaborarea de formate standard de transmitere a documentelor pentru actualizarea informațiilor 

postate pe pagina web a universității. 

c) Asigurarea de suport tehnic prin e-mail sau telefonic pentru transmiterea informațiilor în format 

electronic de către persoanele responsabile 

d) Colaborarea directă cu dezvoltatorul site-ului pentru rezolvarea problemelor tehnice 

e) Administrarea informațiilor și sesiunilor de admitere: admitere.umft.ro; admitere-masterat.umft.ro; 

admitere-doctorat.umft.ro; admission.umft.org 

f) Administrare și suport platforme e-learning (Moodle); Gestionarea platformei moodle, modul 

studenți (asistență): crearea de noi conturi, înrolarea în cohortă sau asignarea la serie și grupă, 

modificare date de logare (e-mail, utilizator, parolă), toate realizate doar la solicitarea studenților 
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sau a administratorului platformei; Gestionarea platformei moodle, modul cadre didactice 

(asistență): crearea de noi conturi, asignarea la serie și grupă, modificare date de logare (e-mail, 

utilizator, parolă), modificări realizate la solicitarea cadrelor didactice 

g) Sprijinirea procesului de învățare prin digitalizare și simplificarea procesului de comunicare dintre 

student și cadrul didactic 

h) Acordarea sprijinului de natură informațională, structurilor complementare din universitate 

i) Vine în sprijinul universității cu posibile soluții de identificare a oportunităților de pe piață pentru a 

putea constitui societăți comerciale/persoane juridice, în care UMFVBT este asociat unic, pentru 

contribuție substanțială la creșterea veniturilor proprii și crearea locurilor de muncă.  

j) Identificarea posibilităților de dezvoltare antreprenorială pe segmentele activității universității și pe 

segmente complementare prin colaborări cu alte universități și agenți comerciali (Ex: UPT, UVT, 

companii cu specific medical, companii cu specific tehnic-medical, companii cu specific economic-

medical etc.) 

k) Verificare anti-plagiat a: lucrărilor de licență, lucrărilor de disertație, tezelor de doctorat, 

articolelor științifice, a cărților publicate prin Editura “Victor Babeș”, materialelor publicitare care 

reprezintă imaginea universității în plan național și internațional și transmiterea raportului de 

similitudine autorului 

l) Încurajarea și susținerea învățării permanente a membrilor comunității academice, care lucrează cu 

platforme digitale de diferite tipuri: e-learning, școlaritate, statistică, cercetare etc. 

m) Culegerea și prelucrarea datelor statistice din activitatea specifică Universității și îmbunătățirea 

permanentă a structurii bazei de date internă și actualizează periodică a datelor 

n) Gestionarea datelor transmise către baza de date RMU; 

o) postează pe site-ul Universității informațiile actualizate și utile tuturor celor interesați de activitatea 

UMFT; 

p) website: optimizare de conținut și de stimulare, îmbunătățiri în structura site-ului; 

 

Art. 44 

Secretariatul general al universității desfășoară activități privind aplicarea hotărârilor proprii ale UMFT 

și a dispozițiilor legale cu privire la desfășurarea procesului de învățământ, de organizarea concursului de 

admitere, de organizarea examenului de finalizare a studiilor și eliberarea diplomelor și altor acte de studii.  
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Art. 45 

(1) Secretariatul general este condus de Secretarul Șef al Universității și are în subordine următoarele 

structuri: Secretariatul Facultății de Medicină, Secretariatul Facultății de Medicină Dentară, Secretariatul 

Facultății de Farmacie, Secretariatul prorectori, Secretariat Acte Studii, Registratura, Imprimeria, Arhiva.  

 (2) Secretariatul general al universității, prin structurile organizatorice din subordine, are următoarele 

atribuții:  

a) primește, înregistrează, repartizează și expediază corespondența Universității, prin registratură;  

b) clasează, inventariază și păstrează arhiva Universității;  

c) întocmește, verifică, înregistrează și eliberează diplome, certificate și foi matricole, cu respectarea 

strictă a reglementărilor legale;  

d) asigură respectarea dispozițiilor legale cu privire la organizarea concursului de admitere și a 

examenului de finalizare a studiilor;  

e) centralizează propunerile Facultăților pentru îmbunătățirea planurilor de învățământ și a 

programelor analitice și le supune spre aprobare Senatului Universității;  

f) efectuează toate lucrările de secretariat necesare pentru ședințele Consiliului de Administrație și ale 

Senatului, redactează hotărârile acestor organisme și urmărește îndeplinirea acestora;  

g) asigură întocmirea formalităților cu privire la deplasările cadrelor didactice și studenților în 

străinătate;  

h) coordonează activitatea secretariatelor Facultăților privind elaborarea lucrărilor pentru acordarea 

burselor;  

i) analizează și face propuneri de soluționare a diferitelor probleme studențești (înscrieri, transferuri, 

întreruperi de studii, exmatriculări, burse, etc.);  

j) coordonează, îndrumă și controlează secretariatele facultăților în ceea ce privește lucrările tehnice 

de secretariat;  

k) oferă informații studenților și persoanelor terțe cu privire la activitatea curentă.  

Art. 46 

Secretarul Șef al Universității are următoarele atribuții:  

a)   păstrează sigiliul universității; 

b) coordonează activitatea Secretariatului General al Universității, secretariatele facultăților, 

secretariatul Școlii Doctorale, secretariatul Prorectoratelor și secretariatul Acte de studii;  

c) coordonează activitatea Registraturii universității;  

d) coordonează activitatea Arhivei universității; 

e) coordonează din punct de vedere administrativ activitatea Imprimeriei universității;   

f) asigură respectarea prevederilor legale în activitățile pe care le coordonează;  

g) urmărește respectarea dispozițiilor legale cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere, a examenelor de finalizare a studiilor și a concursului de rezidențiat, precum și asigurarea 

materialelor necesare pentru desfășurarea în bune condiții a acestor examene; 

h) verifică, contrasemnează și prezintă conducerii universității lucrările structurilor din subordine; 

i) reprezintă universitatea în probleme de secretariat, în relația cu Ministerul Educației și Cercetării 

sau alte instituții; 

j) informează publicul, studenții și cadrele didactice cu privire la activitatea Secretariatului general;  

k) asigură secretariatul Consiliului de administrație al universității și al Senatului și urmărește punerea 

în practică a deciziilor strategice luate; 

l) participă la ședințele Senatului și ale Consiliului de administrație; 

m) coordonează activitatea de păstrare, evidență și eliberare a actelor de studii (diplome, certificate, 

atestate, situații școlare, suplimente la diplomă etc.); 

n) verifică și contrasemnează pentru conformitate actele de studii trimise în mod oficial din străinătate; 

o) supune aprobării conducerii universității măsuri menite să eficientizeze activitatea din 

compartimentele subordonate; 

p) elaborează/actualizează fișa postului pentru salariații din subordine și urmărește evoluția 

profesională a subordonaților, preocupându-se de îmbunătățirea calificării și performanțelor 

acestora;  

Art. 47 

 În relația cu MEC, Secretarul Șef al Universității răspunde de:  
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a)  comunicarea propunerilor privind cifra de școlarizare pentru toate tipurile și formele de învățământ 

și transmiterea rezultatului privind concursul de admitere;  

b) transmiterea rezultatului examenelor de finalizare a studiilor;  

c)  transmiterea situațiilor care stau la baza și revizuirea contractului instituțional privind finanțarea de 

bază;  

d) răspunde de alte solicitări formulate de MEC;  

e) în relația cu Direcția Generală de Statistică, primește de la Facultăți și transmite datele statistice 

privind studenții; 

 

B. Structuri organizatorice subordonate prorectorilor și Senatului Universitar  

 

Art. 48 

(1) Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu probleme de învățământ/didactice, răspunde de dezvoltarea curriculară și acreditarea/re-

acreditarea programelor de studii din cadrul UMFT, și funcționează în conformitate cu regulamentul 

propriu de organizare și funcționare 

(2) Principalele atribuții ale Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară sunt: 

a) urmărește modificările legislative în ceea ce privește planurile de învățământ și structura curriculară și 

propune modificări/actualizări conducerii facultăților ori de câte ori este necesar; 

b) urmărește necesitățile de acreditare/reacreditare periodică a programelor de studii; 

c) întocmește toata documentația necesară acreditării/reacreditării programelor de studii conform 

documentației solicitate de către evaluatorii interni sau externi; 

d) întocmește și gestionează toata documentația privind acreditarea noilor programe de studii; 

e) efectuează studii de piață privind posibilitatea înființării de noi programe de studii la ciclul de studii 

licență și ciclul de studii masterale; 

f) propune înființarea de noi programe de studii. 

 

Art. 49 

(1) Departamentul de cercetare și management al granturilor este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu cercetarea științifică, răspunde de coordonarea întregii activități de cercetare științifică din 

Universitate și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare.   

(2) Principalele atribuții ale Departamentul de cercetare și management al granturilor sunt 

a)  identifică oportunitățile de participare la competiții de granturi și informează periodic Consiliul de 

Administrație;  

b) propune acorduri de cooperare științifică internă și internațională;  

c) asigură informarea operativă a facultăților și acordă consultanță de specialitate pentru elaborarea de 

proiecte de cercetare competitive pe plan național și internațional;  

d) gestionează granturile și contractele de cercetare ale Universității;  

e) elaborează sinteze periodice cu rezultatele cercetărilor;  

f) coordonează evaluarea cercetării științifice din Universitate și face propuneri pentru evidențieri și 

premieri;  

g) răspunde de salarizarea personalului implicat în proiecte/contracte de cercetare. 

 

Art. 50. 

(1) Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice este direct subordonat 

Prorectorului responsabil cu cercetarea științifică și funcționează în conformitate cu regulamentul 

propriu de organizare și funcționare. 

(2) Principalele atribuții ale Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice 

sunt: 

a) organizează cadrul de suport în colectarea, managementul și analiza datelor aferente activității de 

cercetare științifică din cadrul universității; 
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b) oferă cadrul suport necesar în vederea diseminării rezultatelor cercetării științifice; 

c) asigură sprijin în editarea manuscriselor, corectură lingvistică sau verificarea complianței manuscrisului 

cu cerințele jurnalului la care urmează a fi propus spre publicare. 

Art. 51 

(1) Serviciul Marketing este direct subordonat Prorectorului responsabil dezvoltarea academică, răspunde 

de aplicarea strategiei de marketing a universității și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu 

de organizare și funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Principalele atribuții ale Serviciului Marketing sunt: 

a) asigură accesul la informațiile de interes public (prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001) care se 

comunică în scris (la avizier, sub formă de broșuri) sau electronic (CD, pagina de Internet); 

b) culege și selectează informațiile din interiorul Universității pentru a crea, reactualiza și completa 

baza de date referitoare la aceasta, în vederea optimizării comunicării interumane, intra- și 

interinstituționale; 

c) realizează newsletter-ul lunar care cuprinde informații utile și bine structurate despre cele mai 

importante știri și evenimente care se desfășoară în cadrul instituției; 

d) sprijină organizarea de evenimente precum: decernarea titlurilor de Doctor Honoris Causa și alte 

titluri academice, conferințe regionale, naționale, internaționale, lansări de carte, concerte, vernisaje, 

evenimente sportive, primirea oaspeților de onoare, târguri (educaționale, de job-uri etc.); 

e) furnizează reprezentanților mass-media, prompt și complet, orice informație de interes public care 

privește activitatea instituției; 

f) să asigure difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri 

sau briefing-uri, care primesc avizul Rectorului sau al unei persoane delegate de acesta; 

g) crearea unor relații de încredere și stimulare, a unor relații benefice între Universitate și mass-media; 

h) promovează proiectele UMFT și programele educaționale ale UMFT la nivel național și 

internațional; 

i) sprijină procesul de realizare de materiale de prezentare a Universității – mape, afișe, felicitări, 

invitații, diplome, pliante, CD-uri și alte materiale publicitare, în funcție de eveniment; 

j) asigură realizarea concepției grafice și redactarea conținutului informațiilor însoțitoare pentru 

materialele de promovare ale Universității sau, după caz, acordă asistență structurilor componente ale 

universității (facultăți, departamente etc.); 

k) susține organizarea de lansări/prezentări de carte, realizate de reprezentanți ai Universității; 

l) participă la elaborarea materialelor și susținerea acțiunilor de promovare a ofertei educaționale și a 

celei din domeniul cercetării științifice. 

   

Art. 52  

(1) Departamentul Dezvoltare este direct subordonat Prorectorului responsabil dezvoltarea academică și 

Directorului General administrativ, are în structura sa Compartimentul Dezvoltare, Compartimentul 

Patrimoniu și Serviciul Bibliotecă și funcționează în conformitate cu regulamentul propriu de 

organizare și funcționare. 
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(2) Principalele atribuții ale Departamentului Dezvoltare sunt: 

a) identifică facilități care pot îmbunătăți patrimoniul material al UMFT; 

b) identifică oportunitățile de parteneriat și avizează contractele de parteneriat ale UMFT cu agenții 

economici pentru obținerea de sponsorizări și finanțări; 

c) răspunde de inventarierea și gestionarea patrimoniului universității;  

d) organizează și coordonează activitatea de realizare a inventarierii anuale a patrimoniului UMFT; 

e)  asigurarea bunei gestionări a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din dotarea Universității, 

urmărirea existenței bunurilor pe locurile de folosință și a mișcării acestora; 

f) răspunde de gestionarea platformelor de e-learning la nivelul disciplinelor; 

g) răspunde de asigurarea și gestionarea fondului de carte al UMFT; 

h) asigură funcționalitatea programelor informatice ale Bibliotecii; 

i) asigură eliberarea legitimațiilor de bibliotecă pentru studenți; 

j) identifică soluții de îmbunătățire a activității bibliotecii și a activității de inventariere a 

patrimoniului material al UMFT; 

k) asigură, prin Directorul de departament, calitatea de președinte al Comisiei de casare; 

l) urmărește casarea și valorificarea obiectelor de inventar casate, precum și înscrierea acestora în 

fișele de contabilitate. 

 

Art. 53 

Consiliul pentru activitățile extra-curriculare studențești este direct subordonat Prorectorului 

responsabil cu probleme social-administrative și asigură organizarea tuturor activităților extra-curriculare 

ale studenților: științifice, culturale și/sau sportive. 

 

 

Art. 54 

(1) Serviciul Comunicare și Media Digitală este direct subordonat Prorectorului responsabil pentru 

studiile postuniversitar și rezidențiat și are în componență următoarele structuri: Compartiment 

Comunicare în Media digitală, Relații publice și Mass-media și Editura Victor Babeș. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamentul 

Dezvoltare  

Director 

Compartiment 

Dezvoltare  
Serviciul 

Bibliotecă 

Șef 

serviciu 

Compartiment 

Patrimoniu 

Serviciul Comunicare și 

Media Digitală 

Șef serviciu 

Compartiment 

Comunicare în Media 

digitală, Relații 

publice și Mass-media 

Editura Victor 

Babeș 

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


29 

 

 

(2) Principalele atribuții ale Serviciului Comunicare și Media Digitală sunt: 

a) gestionarea platformei UMFT eBook și asigurarea suportului în utilizare; 

b) diseminarea informațiilor referitoare la UMFT eBook în mediul on-line/rețele de socializare; 

c) coordonarea activității de realizare a emisiunilor pe TeleUniversitatea Timișoara și distribuirea acestora 

în mediul online;  

d) realizarea zilnică a revistei presei;  

e) gestionarea informațiilor care se publică/afișează pe rețelele de socializare a universității;  

f) gestionarea paginii oficiale a universității pe rețelele de socializare Facebook, Instagram LinkedIn, 

Youtube;  

g) publicarea de conținut (orare, informații, știri, evenimente, curiozități etc.) pe rețelele de socializare;  

h) publicarea de conținut primit de la administratorul paginii de internet a UMFT pe rețelele de socializare;  

i) realizează revista presei care cuprinde o selecție a știrilor utile din domeniul educației apărute în media 

locală și națională; 

j) optimizare, menținere și monitorizare platforme și strategii de marketing digital realizate în mediul 

online: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube;  

k) asigură difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau 

briefing-uri, care primesc avizul Rectorului sau al unei persoane delegate de Rector; 

l) punerea în aplicare a strategiilor și a programelor de comunicare, de creare și de consolidare a imaginii 

universitare. 

Art. 55  

(1) Cabinetul Președintelui Senatului are următoarele atribuții:  

a) Asigurarea gestionării corespondenței adresate Senatului universitar;  

b) Asigurarea interfeței între Senat, Președintele Senatului și celelalte funcții și structuri din cadrul 

UMFT și alte universități și instituții;  

c) Programarea și organizarea audiențelor.  

 

C. Structuri organizatorice subordonate Directorului General Administrativ  

 Art. 56  

(1) Direcția Generală Administrativă este organizată potrivit Organigramei UMFT, parte integrantă a 

prezentului regulament și este subordonată pe linie ierarhică Rectorului.  

(2) Structura Administrativă este organizată, astfel:  

a) Direcția Tehnică; 

b) Direcția Social-Administrativă; 

c) Direcția Resurse Umane;  

d) Serviciul Financiar-Contabil;  

e) Departamentul Dezvoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Direcția Generală Administrativă își exercită atribuțiile și urmărește realizarea obiectivelor prin 

Directorul general administrativ, Contabilul șef, Directorii și Șefii de servicii și birouri. 

Direcția 

Tehnică 

Director 

Direcția Social-

Administrativă 

Director 

Direcția 

Resurse Umane 

Director 

Serviciul Financiar-

Contabil 

Contabil 

Șef 

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ 

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 

Departamentul 

Dezvoltare  

Director 



Cod  Regulament: UMFVBT-REG-.......... 

Anexă la H.S. nr. 4/6022/27.05.2020                                                                                          

  Aprobat prin H.C.A. nr. 5606/18.05.2020.  

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

Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626  

E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

30 
 

(4) Directorul general administrativ este responsabil de buna funcționare administrativă și financiar-

contabilă a UMFT. 

(5) Direcția Generală Administrativă are următoarele atribuții principale: 

a) coordonează elaborarea programul anual de achiziții publice și investiții, precum și estimarea 

valorică a acestora în vederea aprobării și transmiterii lor către MEC;  

b) coordonează elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice ale UMFT, cu 

parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege;  

c) coordonează organizarea, coordonarea pregătirii, programării și realizării investițiilor noi, a 

consolidării, reparării și asigurării siguranței în exploatarea spațiilor de învățământ și cazare;  

d) coordonează realizarea formalităților legale de avizare și propunere spre aprobare a documentațiilor 

tehnice pentru investiții și urmărirea modului de derulare a programului de investiții la nivel de 

Universitate;  

e) coordonează organizarea activității de elaborare a documentațiilor privind intabularea imobilelor 

(construcții și terenuri) ce aparțin Universității;  

f) coordonează întocmirea și analizarea fișelor clădirilor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparații 

capitale, elaborarea documentațiilor și urmărirea programului anual de reparații capitale la clădirile din 

învățământ, cazare, etc.;  

g) urmărirea, coordonarea și organizarea lucrărilor de reparații capitale în conformitate cu graficele de 

execuție aprobate, cu încadrarea în limita fondurilor alocate de MEC sau din fondurile proprii ale 

Universității;  

h) urmărirea și controlul execuției lucrărilor de investiții, consolidări, etc.;  

i) coordonează obținerea avizării și reavizării autorizațiilor de funcționare (sanitară, pompieri, mediu) 

pentru toate spațiile UMFT;  

j) controlează și urmărește starea periodică a căminelor și ia măsuri de remediere a eventualelor 

defecțiuni prin compartimentele specializate din Universitate;  

k) coordonează organizarea și urmărirea activității de protecția muncii și de protecție civilă din cadrul 

Universității, potrivit reglementărilor în vigoare;  

l) asigură prin servicii specializate colectarea, depozitarea și transmiterea la termenele planificate a 

deșeurilor biologice prin servicii specializate, precum și a celorlalte deșeuri colectate cu respectarea 

prevederilor legale; 

m) coordonează activitatea de gestionare a resurselor umane. 
 

Art.57 

(1) Direcția Tehnică este subordonată Directorului General Administrativ și este condusă de un Director.  

(2) Direcția Tehnică are în structura sa Serviciul Aprovizionare și Achiziții Publice, condus de un Șef serviciu, 

Serviciul IT condus de un Șef serviciu și Serviciul Tehnic (Biroul Tehnic și Biroul Transport și Parc Auto). 
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(3) Principalele atribuții ale Direcției Tehnice sunt: 

a) elaborează și supune aprobării Consiliului de Administrație programul anual de achiziții publice și 

investiții, precum și estimarea valorică a acestora în vederea aprobării și transmiterii lor către MEC;  

b) întocmește și supune aprobării programul anual de achiziții publice, în baza programelor Facultăților 

și a bugetului aprobat;  

c) elaborarea documentațiilor de atribuire pentru achizițiile publice ale UMFT, cu parcurgerea tuturor 

etapelor prevăzute de lege;  

d) organizarea, coordonarea pregătirii, programării și realizării investițiilor noi, a consolidării, reparării 

și asigurării siguranței în exploatarea spațiilor de învățământ și cazare;  

e) realizarea formalităților legale de avizare și propunere spre aprobare a documentațiilor tehnice 

pentru investiții și urmărirea modului de derulare a programului de investiții la nivel de Universitate;  

f) verificarea propunerilor Facultăților privind dotarea cu utilaje și echipamente (din punct de vedere 

al aspectelor administrative/conținutului acestora) și introducerea lor în lista de investiții-dotări, ce va 

fi transmisă către MEC;  

g) asumarea răspunderii privind transmiterea operativă către MEC a listelor anuale cu realizările la 

obiectivele de investiții conform termenelor contractuale;  

h) organizarea activității de elaborare a documentațiilor privind intabularea imobilelor (construcții și 

terenuri) ce aparțin Universității;  

i) întocmirea și analizarea fișelor clădirilor ce urmează a fi supuse lucrărilor de reparații capitale, 

elaborarea documentațiilor și urmărirea programului anual de reparații capitale la clădirile din 

învățământ, cazare, etc.;  

j) urmărirea, coordonarea și organizarea lucrărilor de reparații capitale în conformitate cu graficele de 

execuție aprobate, cu încadrarea în limita fondurilor alocate de MEC sau din fondurile proprii ale 

Universității; urmărirea și controlul execuției lucrărilor de investiții, consolidări, etc.;  

k) asigurarea pe timpul sezonului rece a serviciului permanent la centralele termice, pentru punerea în 

funcțiune și supravegherea cazanelor;  

l) întocmirea documentațiilor în vederea încheierii contractelor de service la calculatoare, copiatoare, 

imprimante, internet, etc.;  
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m) întocmirea tuturor formalităților legale pentru procurarea materialelor de întreținere, a rechizitelor, 

a consumabilelor și a pieselor de schimb pentru centralele termice și aparatura din cadrul UMFT;  

n) elaborează caiete de sarcini; 

o) analizează necesitatea, oportunitatea, eficacitatea și posibilitatea realizării, din punct de vedere 

tehnic, a lucrărilor/serviciilor solicitate de către structurile/personalul angajat cu competențe în acest 

sens;  

p) procesează documente specifice cum sunt: procese verbale de recepție, ordine de începere a 

lucrărilor, procese verbale ale ședințelor de lucru cu antreprenorii, și altele asemenea, prevăzute de 

reglementările aplicabile; 

q) urmărește și informează despre activitățile desfășurate pe șantierele aferente obiectivelor de 

investiții aprobate sau lucrările în execuție; 

r) informează structurile ierarhic superioare despre soluțiile tehnice propuse, corespunzător 

solicitărilor formulate și/sau rezultate din legislația specifică; 

s) realizarea activităților de transport a personalului propriu, a cadrelor didactice și a studenților, 

conform aprobărilor conducerii UMFT; 

t) realizarea activităților de transport a personalului propriu, a cadrelor didactice și a studenților, 

conform aprobărilor conducerii UMFT; 

u) realizarea planificării/efectuării tuturor reparațiilor curente/neprevăzute ale autovehiculelor care fac 

parte din parcul auto al Universității; 

v) urmărirea contractării de asigurări privind autovehiculele și/sau altele conexe activităților de 

transport corespunzător dotării; 

w) efectuarea demersurilor pentru obținerea tuturor avizelor/autorizațiilor necesare transportului cu 

autovehiculelor din dotarea universității; 

x) gestionarea bonurilor valorice privind carburanții; 

y) administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații și coordonarea administrării serverelor 

de comunicații din facultățile/departamentele și campusul UMFT; 

z) asigurarea accesului fiabil la serviciile Internet și aplicațiile bazate pe acestea pentru toate cadrele 

didactice, studenții și personalul UMFT; 

aa) asigurarea funcționalității (administrare servere și aplicații) pentru programele informatice utilizate 

curent în administrație; 

bb) elaborarea de propuneri către conducerea UMFT, pentru respectarea standardelor, a bunelor practici 

și de gestionare eficientă a echipamentelor de comunicații și a tehnologiei informaticii și a 

comunicațiilor din punct de vedere al utilizării, întreținerii, dezvoltării; 

cc)  gestionarea activității de service pentru calculatoare, imprimante, videoproiectoare și 

echipamentele active de rețea; 

dd) asigură administrarea serverelor pentru sistemele informatice destinate procesului educațional și 

proiecte academice de cercetare/colaborare încheiate în numele Universității și realizate în comun de 

mai multe facultăți; 

ee) asigură administrarea serverelor WEB; 

ff) urmărește derularea contractelor de service cu terți pentru echipamentele de calcul și infrastructura 

TIC. 

gg) asigurarea realizării următoarelor acțiuni și formalități:  

 întocmirea documentelor de predare-primire a bunurilor și transmiterea lor, conform dispozițiilor în 

vigoare;  

 aplicarea procedurilor de achiziție publice, diferențiat în funcție de valoarea bunurilor și timpul de 

achiziții (produse, servicii sau lucrări);  

 obținerea anuală a certificatului digital de înregistrare a sistemului electronic de achiziții și 

desfășurării ritmice a licitațiilor electronice;  

 recepția și eliberarea din magazie a materialelor către facultăți, departamente, servicii, etc., în baza 

documentelor aprobate de persoanele împuternicite în acest sens;  
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 întocmirea și înaintarea ritmică a documentelor de plată către Serviciul financiar-contabil, având 

anexate obligatoriu documentele de recepție, bonurile de consum, referatele de aprobare;  

 realizarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității pentru studenții Universității și 

pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic;  

Art.58 

(1) Direcția Social-Administrativă este subordonată Directorului General Administrativ și este condusă 

de un Director.  

(2) Direcția Social-Administrativă are în structura sa Serviciul Social-Administrativ, condus de un Șef 

serviciu și Serviciul PSI condus de un Șef serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Principalele atribuții ale Direcției Social-Administrative sunt: 

a) buna desfășurare a curățeniei în spațiile de învățământ, cazare, aleilor și drumurilor de acces din 

campusul universitar;   

b) răspunde pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din cadrul 

UMFT; 

c) obținerea avizării și reavizării autorizațiilor de funcționare (sanitară, pompieri, mediu) pentru toate 

spațiile UMFT;  

d) dotarea Universității cu echipamentele necesare pentru paza contra incendiilor, întocmirea planului de 

evacuare în cazul incendiilor sau în caz de calamități;  

e) realizarea logisticii necesare pentru repartizarea studenților în căminele studențești și încasarea regiei 

de cămine pe tot parcursul anului universitar;  

f) întocmirea documentelor legale în vederea acordării pe card a burselor pentru studenți, doctoranzi și 

decontarea abonamentelor RATT; 

g) controlează și urmărește starea periodică a căminelor și ia măsuri dotare cu echipamente, produse și 

materiale consumabile, precum și măsuri de remediere a eventualelor defecțiuni prin compartimentele 

specializate din Universitate;  

h) asigură prin servicii specializate colectarea, depozitarea și transmiterea la termenele planificate a 

deșeurilor biologice prin servicii specializate, precum și a celorlalte deșeuri colectate cu respectarea 

prevederilor legale; 

i) întocmește documentația necesară pentru plata utilităților; 

j) întocmește planurile de pază pentru toate obiectivele UMFT; 

k) întocmește contractele de închiriere pentru toți studenții cazați în căminele UMFT; 

l) răspunde pentru aplicarea în practică a tuturor actelor normative în vigoare ce reglementează 

apărarea împotriva incendiilor; 

m) coordonează activitatea din cadrul spălătoriei universității; 
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n) asigură evidența și buna desfășurare a evenimentelor cu caracter periodic: sesiunile de admitere, 

sesiunile susținerii examenelor de licență, sesiunile concursului de rezidențiat, întâlniri ale 

absolvenților/alumnilor UMFT etc.: 

o) asigură în termene stabilite raportările de date statistice privind studenții către MEC. 

Art. 59 

(1) Direcția Resurse Umane este subordonată Directorului General Administrativ și este condusă de un 

Director. Obiectivul principal de activitate îl constituie gestionarea resurselor umane, precum și calculul și 

acordarea drepturilor salariale, pentru întregul personal angajat al Universității și aplicarea normativelor 

privind sănătatea și securitatea în muncă.   

(2) Direcția Resurse Umane are în componență Biroul Salarizare condus de un Șef birou (Compartiment Plata 

cu ora și Salarizare în cercetare și Compartiment Salarizare) și Biroul Resurse Umane condus de un Șef 

birou (Compartimentul Administrare personal și Timpul de muncă, Compartimentul Evaluare profesională 

și Concursuri și Compartiment  Sănătate și Securitate în muncă).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Principalele atribuții ale Direcției Resurse Umane sunt următoarele:  

a) aplicarea legislației privind: numirea, promovarea, evaluarea performanțelor profesionale 

individuale, formarea profesională, sancționarea disciplinară, încetarea raportului de muncă al 

salariaților din cadrul UMFT;  

b) asigură, la solicitarea conducerii instituției, întocmirea formalităților privind modificarea 

Organigramei/Structurii organizatorice, a Statului de funcții al personalului didactic auxiliar și de 

execuție și a numărului de personal, conform prevederilor legale;  

c) întocmește referate privind propunerea de sancționare disciplinară a angajaților, pe baza referatului 

șefilor ierarhici ai angajaților în ceea ce privește avertismentul scris, cu respectarea prevederilor legale; 
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d) elaborează, în colaborare cu departamentele de specialitate, conducerile facultăților, direcția 

administrativă și cu celelalte departamente funcționale, propunerile anuale de state de funcții și le 

supune spre aprobare conducerii Universității.  

e) răspunde solicitărilor operative, curente, formulate de Rectorul UMFT, în legătură cu politicile de 

personal și salarizare; 

f) participă la elaborarea și actualizarea unor documente (Carta Universității, ROF, etc.) care abordează 

și probleme de politici în domeniul resurselor umane; 

g) elaborează și actualizează Regulamentul de ordine interioară al Universității; 

h) informează conducerile facultăților, departamentelor academice și a celor funcționale în legătură cu 

prevederile legale și deciziile interne privind salarizarea, răspunderile și evaluarea personalului; 

i) colaborează cu conducerile facultăților și departamentelor de specialitate în vederea posibilităților 

de evaluare a personalului și de promovare în funcții, de acordare a gradațiilor de merit sau de 

sancționare a personalului; 

(4) Principalele atribuții ale Biroului Salarizare sunt următoarele: 

a)  asigură întocmirea documentațiilor și transmiterea operativă și corectă a datelor solicitate de 

Serviciul financiar-contabil privind salarizarea personalului și calculul obligațiilor financiare ale 

UMFT către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și de sănătate; 

b)  întocmește și prezintă Rectorului: analize, situații și rapoarte referitoare la politicile de personal și 

salarizare; 

c)  întocmește situațiile statistice, lunare, trimestriale și anuale solicitate de MENCȘ și Direcția de 

Statistică; 

d)  precizarea necesarului anual de fonduri pentru cheltuielile de personal și repartizarea acestuia pe 

linii de finanțare; 

e) centralizarea și verificarea documentelor de evidență operativă necesare calculului drepturilor 

salariale lunare ale personalului angajat;  

f) întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și de 

cercetare, precum și pentru doctoranzi; 

g)  asigurarea evidenței și plata drepturilor salariale ale angajaților și colaboratorilor instituției, 

salarizarea pentru activitățile de bază, cercetare, plata cu ora și/sau pe bază de contract pe perioadă 

determinată, comisii doctorat, admitere, concedii de odihnă și concedii medicale; 

h)  efectuarea calculului reținerilor pe statele de plată ale întregului personal din Universitate; 

i) întocmirea și depunerea declarațiilor lunare pentru asigurările de sănătate, la Casele de pensii; 

j) întocmește și ține evidența contractelor de muncă ale personalului angajat pe perioadă 

nedeterminată/determinată în activitatea de cercetare științifică, organizată prin departamentul de 

cercetare al instituției, departamentele de specialitate sau programele naționale. 

(5) Principalele atribuții ale Biroului Resurse Umane sunt următoarele: 

a)  efectuează toate operațiunile privind mișcarea personalului didactic și nedidactic, respectiv: 

organizarea de concursuri de ocupare a posturilor, încadrarea, promovarea, transferarea și 

pensionarea salariaților, încetarea contractelor de muncă; 

b)  organizează și ține evidența posturilor didactice, didactic-auxiliare și nedidactice și a 

documentelor/dosarelor de angajare ale fiecărui salariat; 

c)  asigură gestionarea cererilor de sancționare disciplinară și consultanță pe perioada cercetării 

disciplinare, iar ulterior pune în aplicare deciziile de sancționare emise de conducerea Universității; 

d) asigură evidența, completarea operativă și transmiterea prin programul REVISAL, către ITM Timiș 

a modificărilor survenite la Contractele Individuale de Muncă ale fiecărui angajat, pe baza unor acte 

adiționale și/sau decizii emise; 

e)  solicită șefilor ierarhici ai structurilor organizatorice fișele de post aferente fiecărui angajat la 

întocmirea CIM și ori de câte ori se impune acest lucru; 

f)  eliberează, la cererea salariaților sau a organelor în drept, documente privind statutul profesional și 

drepturile salariale ale fiecărui angajat; 
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g)  asigură legătura cu Casa de Pensii și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și 

întocmește documentația cerută de lege în relațiile cu aceste instituții; 

h)  ține evidența personalului sancționat; 

i) realizează operațiunile de clasare și depunere la arhiva Universității a dosarelor persoanelor care au 

încetat relațiile contractuale cu Universitatea; 

j) elaborarea și aplicarea politicilor de resurse umane, în urma aprobării acestora de către conducerea 

UMFT; 

k) analiza posturilor și identificarea direcțiilor și nevoilor de dezvoltare a personalului; 

l) elaborarea si implementarea de sisteme de evaluare si dezvoltare profesională precum și analiza 

rezultatelor acestora; 

m) crearea, dezvoltarea și implementarea unor sisteme de motivare a personalului; 

n) pregătirea și distribuirea de informații specifice către angajați și către alte departamente/facultăți; 

o) asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor angajatorului în domeniul securității și sănătății în muncă 

(SSM), conform actelor normative în vigoare. 

 

Art. 60 

(1) Serviciul financiar-contabil este o structură funcțional-administrativă, subordonată Directorului 

general administrativ, condusă de un  Contabil Șef care are în subordine un Șef serviciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Obiectivul principal de activitate îl constituie asigurarea organizării și desfășurării activității financiar-

contabile a Universității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  

(3) Atribuțiile Serviciului financiar-contabil sunt următoarele:  

a) efectuează analize economice și face propuneri în vederea fundamentării proiectului bugetului 

anual de venituri și cheltuieli;  

b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli pe baza limitelor bugetare aprobate și îl înaintează 

ordonatorului principal de credite;  

c) primește bugetul anual aprobat și informează facultățile, departamentele, direcția general 

administrativă, serviciile, etc. din Universitate asupra indicatorilor aprobați în buget pentru 

actualizarea Programului anual al achizițiilor publice;  

d) efectuează analize economice și face propuneri în vederea fundamentării și elaborării rectificărilor 

bugetului de venituri și cheltuieli;  

e) organizează întocmirea lucrărilor de planificare a plăților și cheltuielilor pentru activitatea bugetară 

și autofinanțată;  

f) răspunde de utilizarea creditelor bugetare în limita sumelor prevăzute și destinațiilor aprobate 

pentru cheltuieli, în strictă concordanță cu clasificația bugetară (pe capitole: cheltuieli de personal, 

cheltuieli materiale, transferuri, cheltuieli de capital și în cadrul capitolelor, pe articole);  

g) asigură virarea la termen și în cuantumul prevăzut de lege a sumelor ce constituie obligații față de 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, precum și 

Serviciul Financiar-

Contabil 

Contabil 

Șef 

Șef 

Serviciu 
Compartiment 

Taxe studenți 
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obligațiile față de alte persoane juridice sau fizice; întocmește și trimite situațiile lunare specifice, pentru 

certificarea acestor obligații;  

h) urmărește  folosirea  veniturilor  din  surse  extrabugetare (sponsorizări, donații) 

conform destinațiilor aprobate;  

i) organizează evidența contabilă a contractelor finanțate din fonduri europene, a proiectelor de 

cercetare, a investițiilor, a dotărilor de la bugetul de stat;  

j) urmărește și verifică plățile și încasările derulate prin Casă și prin Conturile Universității, în 

conformitate cu documentele justificative, precum și situația disponibilului din conturile deschise 

de UMFT;  

k) organizează activitatea de contabilitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

l) răspunde de efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile;  

m) întocmește și verifică balanța lunară de verificare;  

n) întocmește notele contabile și fișele de conturi; analizează și urmărește soldurile conturilor;  

o) urmărește realizarea deconturilor cu debitorii și creditorii;  

p) organizează și efectuează operațiunile contabile privind evidența patrimoniului, activitatea de 

administrare și inventariere a acestuia;  

q) analizează  propunerile  privind  scoaterea  din  funcțiune  a mijloacelor 

fixe și clasarea sau declasarea celorlalte dotări și materiale, conform propunerilor făcute de cei în 

drept;  

r) organizează evidența contabilă a creditelor bugetare și a veniturilor proprii;  

s) organizează evidența cantitativ-valorică a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și a 

mijloacelor fixe aflate în patrimoniu și realizează inventarierea acestora, în condițiile legii;  

t) întocmește bilanțul contabil propriu, contul de execuție și detalierea cheltuielilor în structura 

clasificației bugetare, precum și toate situațiile anexe la situațiile trimestriale și anuale;  

u) îndeplinește orice alte atribuții dispuse de Conducerea Universității, cu caracter economico-

financiar. 

 

Titlul V 

DISPOZIȚII FINALE  

Art. 61  

Sarcinile, competențele și responsabilitățile fiecărui angajat din cadrul UMFT sunt cuprinse în fișele 

posturilor, elaborate sub responsabilitatea Directorului General Administrativ/ directorilor ori a șefilor de 

servicii și birouri, și sunt aprobate de către Rector.   

Art. 62  

Directorii de departamente, directorii din structura administrativă, șefii de serviciu și de birou vor lua 

măsurile necesare pentru ca întregul personal al instituției să cunoască și să respecte prevederile prezentului 

regulament.  

Art. 63  

(1) Toate structurile organizatorice ale UMFT se organizează și funcționează pe baza propriului 

Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație și Senatul UMFT. 

(2) Toate structurile organizatorice ale UMFT vor întocmi/actualiza propriul Regulament de organizare și 

funcționare și îl vor supune aprobării Consiliului de Administrație și Senatului universitar. 

(3) Oficiul juridic, pe baza hotărârii senatului de aprobare a modificării și completării prezentului 

regulamentului, solicită structurilor organizatorice întocmirea/actualizarea propriului Regulament de 

organizare și funcționare 

(4) Oficiul juridic răspunde de centralizarea și avizarea regulamentelor de organizare și funcționare a 

structurilor organizatorice. 
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Art. 64  

Prezentul regulament a fost avizat de către Oficiul juridic privind legalitatea și corelarea cu prevederile 

Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, precum și cu prevederile 

reglementărilor interne ale universității 

Art. 65  

Anexa nr. 1 – Structura organizatorică de învățământ a UMFT 

Anexa nr. 2 – Structura organizatorică Tehnică-Administrativă a UMFT 

Art. 66 
Orice modificare și completare a prezentului regulament se aprobă de către Senatul UMFT.  

  

Modificarea și republicarea prezentul regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar 

din data de 27.05.2020, conform Hotărârii Senatului nr. 4/6022/27.05.2020  

 

Avizat Oficiul juridic, 

 c.j. Codrina Mihaela Levai 

 

RECTOR, 

Prof. univ. dr. Octavian-Marius Crețu 

 

tel:(40)0256293389
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  5/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

aprobat și republicat prin H.S. nr. 7/5085/27.04.2017,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului intern 

al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Toate departamentele/compartimentele şi serviciile universităţii, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Sindicate, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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REGULAMENTUL  INTERN AL  

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” din 

TIMIȘOARA 

 

 Data Semnătură 

Elaborat:Sașa Mitrovici 

Director Resurse umane 

  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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http://www.umft.ro/


   Cod Regulament: UMFVBT- REG. 

Aprobat prin HCA nr. 5821/21.05.2020 

                                                                                   Anexă la H.S. nr.5/6022/27.05.2020 

  Adr.:P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

                                                                                             cod 300041, România 

         Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

                    E-mail: rectorat@UMFVBT.ro; www.UMFVBT.ro
  

 

 

2 

PREAMBUL 

Art. 1.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare 

UMFVBT), instituție de învățământ superior de stat, funcționează în baza legislației în vigoare și a 

propriei Carte, adoptată de către Senatul UMFVBT. 

Art. 2. 

Prezentul Regulament intern al a fost întocmit în baza următoarelor acte normative: 

- Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și 

din alte unități care semnalează încălcări ale legii, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată; 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată; 

- Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

- Codul de etică și deontologie profesională al Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara. 
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Art. 3. 

Prezentul Regulament intern este elaborat în scopul stabilirii la nivelul UMFVBT a regulilor privind 

protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, 

procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete 

privind disciplina muncii, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a 

dispoziţiilor legale sau contractuale specifice, ca o necesitate evidentă a desfășurării, în condiții optime, 

a activității interne a UMFVBT. 

Art. 4. 

Prezentul Regulament intern este elaborat cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnității, în temeiul dispozițiilor art. 241-246 din Legea nr. 53/2003 – 

Codul muncii, republicată. 

Art. 5.  

În cadrul UMFVBT se desfășoară activități didactice și de cercetare de către personalul didactic și de 

cercetare, studenți și studenți doctoranzi, activități suport de către personalul didactic auxiliar și 

nedidactic, precum și activități economice, de administrare și gestionare a patrimoniului universitar de 

către personalul economic, tehnic, administrativ și de specialitate. 

 
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 6 

Prezentul Regulament intern conține informații de interes public și poate fi pus la dispoziția oricărei 

persoane interesate din UMFVBT sau din afara acesteia. 

Art. 7. 

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică salariaților UMFVBT, indiferent de forma și durata 

contractului individual de muncă încheiat, ori de funcția pe care o îndeplinesc. 

(2) Prevederile prezentului regulament se aplică studenților, masteranzilor, studenților doctoranzi, 

rezidenților și cursanților la cursurile postuniversitare de specializare. 

(3) Salariaţii delegaţi/detaşaţi ai unei alte unități sunt obligaţi să respecte atât normele prevăzute în 

Regulamentul intern al unității care a dispus delegarea/detaşarea, cât şi dispoziţiile prezentului 

Regulament intern. 

(4) Salariaţii UMFVBT delegaţi/detaşaţi la alte unități sunt obligaţi să respecte, pe lângă regulile de 

comportare şi de disciplină a muncii din prezentul Regulament intern, şi pe cele prevăzute în 

Regulamentul intern  al unității la care sunt delegaţi/detaşaţi 

(5) Orice alt vizitator, delegat, invitat al UMFVBT are obligația să respecte prezentul Regulament 

intern. 

Art. 8. 

Scopul prezentului Regulament intern este acela de a asigura o funcționarea optimă a Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara în condiţiile unui climat intern judicios, corect, 

demn şi plăcut, propice înaltei performanţe instituţionale şi individuale a studenților și salariaților 

UMFVBT, având la bază următoarele principii: 

a) principiul echității – accesul la educație se realizează fără discriminare; 
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b) principiul calității – activitățile de învățământ se raportează la standarde de referință și bune 

practici naționale și internaționale; 

c) principiul relevanței – în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personalăși social-

economică; 

d) principiul eficienței – obținerea de rezultate educaționale maxime prin gestionarea resurselor 

existente; 

e) principiul descentralizării – în baza căruia deciziile se iau de către actorii implicați direct în 

proces; 

f) principiul recunoașterii și garantării drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale; 

g) principiul asigurării egalității de șanse; 

h) principiul autonomiei universitare și libertății academice; 

i) principiul transparenței; 

j) principiul libertății de gândire; 

k) principiul centrării educației pe studenți; 

l) principiul promovării educației pentru sănătate; 

m) principiul respectării dreptului la opinie al studentului ca beneficiar direct al procesului de 

învățământ. 

Art. 9. 

Noul angajat nu va putea începe activitatea decât după ce și-a însușit normele de securitate a muncii, 

igiena muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, norme specifice locului de muncă, după luarea la 

cunoștință a obligațiilor ce îi revin conform fișei postului, a prevederilor Regulamentului de organizare 

și funcționare UMFVBT și a celor din prezentul regulament. 

Art. 10. 

În cadrul UMFVBT este interzisă orice formă de discriminare după criterii de: sex, orientare sexuală, 

caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine 

socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. 

Art. 11.  

Orice salariat al UMFVBT poate sesiza conducerea instituției cu privire la dispozițiile Regulamentului 

intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.  

Art. 12.  

În exercitarea atribuțiilor ce le revin, salariații UMFVBT au obligația să dovedească profesionalism, 

cinste, să respecte ordinea și disciplina, să îndeplinească sarcinile de serviciu precizate în fișa postului 

și, după caz, în actele normative incidente, precum și atribuțiile stabilite de conducerea instituției,  

Consiliul de administrație și de Senatul universitar. 

Art. 13.  

(1) În cadrul UMFVBT sunt interzise înregistrările audio, filmarea, fotografierea, fotocopierea:  

a) în cadrul ședințelor organismelor colective de conducere și cele ale comisiilor de specialitate din 

cadrul UMFVBT, fără acordul prealabil al acestora;  

b) în cadrul activităților didactice de predare și de seminar desfășurate în spațiile UMFVBT, fără 

acordul prealabil al cadrelor didactice titular de curs/seminar;  

c) în cadrul întrunirilor cu caracter profesional sau manifestărilor științifice desfășurate în spațiile 

UMFVBT, fără acordul prealabil al organizatorilor;  
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d) în cadrul discuțiilor purtate între membrii comunității universitare sau între aceștia și alte 

persoane, în spațiile UMFVBT, fără acordul prealabil al persoanei/persoanelor vizate.  

(2) În cadrul UMFVBT sunt interzise divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a 

convorbirilor ori a imaginilor, către o altă persoană sau către public, în scopul de a obține în mod ilegal 

mijloace de probă. Divulgarea în public sau în presă a unor astfel de înregistrări este de natură de a 

înfrânge ideea de apărare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, cât timp competența de 

rezolvare a unor conflicte juridice aparține autorităților judiciare ale statului. 

 
 

CAPITOLUL II 

OBLIGAȚIILE MANAGEMENTULUI 

 

Art. 14. 

(1) Managementul în cadrul UMFVBT este exercitat pe niveluri și include: 

a) asigurarea cadrului legal de angajare a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în 

acord cu prevederile legale în vigoare, prin încheierea contractului individual de muncă, în formă 

scrisă și în limba română. Angajarea se consideră definitivă după trecerea perioadei de probă 

prevăzută de dispozițiile legale în vigoare; 

b) asigurarea eliberării, , la cerere, a unei legitimații de serviciu, cu fotografie, tuturor angajaților; 

c) asigurarea perfecționății continue a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a 

metodelor didactice; 

d) asigurarea dotării și modernizării locurilor de muncă, a laboratoarelor/centrelor, bibliotecii; 

e) asigurarea dezvoltării și modernizării bazei materiale de învățământ și cercetare cu scopul de a 

optimiza eficacitatea procesului de învățământ; 

f) asigurarea serviciului de pază și ordine în condițiile prevăzute de lege; 

g) asigurarea perfecționării pregătirii profesionale a salariaților; 

h) recunoașterea drepturilor și avantajelor salariaților stabilite prin legile în vigoare, apărute ulterior 

încheierii contractului individual de muncă; 

i) asigurarea gestionării raționale a resurselor materiale și bănești ale UMFVBT; 

j) preocuparea pentru repartizarea și utilizarea judicioasă resurselor umane, prin încadrarea 

compartimentelor cu personal corespunzător și suficient; 

k) luarea de măsuri pentru stingerea tuturor obligațiilor dintre UMFVBT și salariat în cazul încetării 

activității acestuia; 

(2) Personalul de conducere din UMFVBT, pe lângă obligațiile ce le au în aceasta calitate, au totodată și 

celelalte îndatoriri care revin oricărui încadrat în muncă. 

 
 

CAPITOLUL III 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE  UNIVERSITĂȚII  

 

Art. 15.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” are, în principal, următoarele drepturi:  
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a) să stabilească organizarea și funcționarea UMFVBT;  

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile  legii;  

c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva legalității lor;  

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;  

e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern; 

f) să stabilească obiectivele de performanță individuală precum și criteriile de evaluare a realizării 

acestora.  

Art. 16.  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” are, în principal, următoarele obligații:  

a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc 

desfășurarea relațiilor  de muncă;  

b) să asigure permanent condițiile  tehnice și organizatorice avute în vedere, la elaborarea normelor 

de muncă și condițiile  corespunzătoare de muncă;    

c) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil și din contractele individuale de muncă;  

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară  a unității cu excepția 

informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare sunt de natură să prejudicieze activitatea 

unității;  

e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor 

susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;  

f) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze 

contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile  legii;  

g) să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute  de 

lege;  

h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;  

i) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;  

j) să asigure recepționarea și punerea în funcțiune a instalațiilor, echipamentelorși aparatelor, cu 

respectarea strictă a prevederilor din documentația tehnică; 

k) să asigure respectarea riguroasă a normelor tehnice privind exploatarea instalațiilor, 

echipamentelor și aparatelor, precum și echiparea acestora cu aparatură de măsură, control și 

automatizare, verificare și menținerea aparaturii în stare perfectă de funcționare;  

l) să asigure efectuarea reparațiilor de întreținere, revizii și reparații, cu respectarea riguroasă a 

normelor și normativelor tehnice;  

m) să asigure organizarea judicioasă a muncii în schimburi, a controlului și asistenței tehnice în 

toate schimburile prin personal calificat, în măsură să intervină operativ pentru prevenirea 

oricăror dereglări, întreruperi și avarii;  

n) să asigure luarea măsurilor pentru protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor, dotarea 

locurilor de muncă, cu aparatura și materialele necesare în acest scop;  

o) să asigure personalului muncitor echipament de protecție și de lucru specific locului de muncă cu 

grad ridicat de pericol în vederea prevenirii accidentelor, exploziilor și incendiilor;  

p) să stabilească locurile de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de țigări, chibrituri, 

brichete, materiale și produse care ar putea provoca incendii sau explozii;  
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q) să asigure stabilirea de reguli stricte privind intrarea și ieșirea din universitate și interzicerea 

accesului în unitate a personalului care se prezintă la programul de lucru sub influența alcoolului 

sau/și a substanțelor interzise;  

r) să asigure respectarea și aplicarea  riguroasă a tuturor reglementărilor privind siguranța în 

funcționare a instalațiilor, utilajelor, mașinilor, cazanelor, instalațiilor sub presiune, instalațiilor 

de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, aparaturii de măsură, control și automatizare;  

s) să examineze cu atenție și să ia în considerare observațiile, sugestiile și propunerile de măsuri  

privind îmbunătățirea eficienței muncii formulate de persoanele încadrate în muncă, 

comunicândîn scris modul de rezolvare. 

 
 

CAPITOLUL IV  

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SALARIAȚILOR  

 

Art. 17.  

Drepturile salariaților se referă, în principal, la: 

a) dreptul la salarizare pentru muncă depusă conform legii;  

b) dreptul la repaus zilnic precum și repaus săptămânal;  

c) dreptul la concediu de odihnă anual;  

d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;  

e) dreptul la demnitate în muncă;  

f) dreptul la securitate și sănătate în muncă;  

g) dreptul la acces la formarea profesională;  

h) dreptul la informare și consultare;  

i) dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de 

muncă;  

j) dreptul la protecție în caz de concediere;  

k) dreptul la negociere colectivă și individuală;  

l) dreptul de a participa la acțiuni colective;  

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;  

n) dreptul la concediu fără plată 

o) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  

 

Art. 18. 

Salariaților le revin, în principal, următoarele obligații:  

a) obligația de a realiza norma de muncă și de a îndeplini atribuțiile ce le revin conform fișei 

postului;  

b) obligația de a respecta disciplina muncii;  

c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;  

d) obligația de fidelitate față  de angajator în executarea atribuțiilor  de serviciu;  

e) obligația de a respecta măsurile  de securitate și de sănătatea muncii în unitate;  

f) obligația de a respecta secretul de serviciu;  
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g) să respecte programul de lucru și să folosească integral timpul de muncă pentru îndeplinirea 

corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu; 

h) angajații care prin natura muncii vin în contact cu publicul, au obligația să aibă o ținută decentă, 

o comportare demnă, să dea dovadă de solicitudine, principialitate, să rezolve 

cererile/solicitările/sesizările în acord cu procedurile și la termenele stabilite de reglementările în 

vigoare. Pretinderea sau primirea de bani ori alte foloase de către un angajat, în vederea 

îndeplinirii unei activități cu privire la îndatoririle sale de serviciu ori după îndeplinirea acestora 

constituie infracțiune și atrage răspunderea penală a persoanei vinovate; 

i) să folosească calitatea de angajat al UMFVBT în mod legitim; 

j) să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă; 

k) să înștiințeze șeful ierarhic de îndată ce au luat la cunoștință de existența unor nereguli, abateri, 

greutăți sau lipsuri în legătură cu locul lor de muncă, propunând și soluții de remediere, pe cât 

posibil; 

l) să înștiințeze șeful ierarhic de îndată ce au luat la cunoștință de existența unor abateri disciplinare 

și/sau infracțiuni; 

m) la locul de muncă salariații trebuie să se comporte civilizat, să întrețină o atmosferă colegială și 

să se preocupe de perfecționarea cunoștințelor lor profesionale; 

n) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.  

 

CAPITOLUL V 

NEDISCRIMINAREA ȘI RESPECTAREA DEMNITĂȚII SALARIAȚILOR 

 

Art. 19.  

(1) În cadrul relațiilor  de muncă funcționează principiul egalității de tratament față  de toți salariații.  

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față  de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 

sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune 

politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate 

sindicală este interzisă.  

(3) Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, 

întemeiate pe unul sau mai multe dintre  criteriile de la alin. (2), care au ca scop sau ca efect 

neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute  în 

legislație.  

(4) Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele 

prevăzute  la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

Art. 20. 

(1) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității  

desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității 

și conștiinței sale, fără nici o discriminare.  

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute drepturile la plata egală, dreptul la 

negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție 

împotriva concedierilor nelegale. 
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(3) Pentru muncă egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu 

privire la toate elementele și condițiile de remunerare. 

Art. 21. 

Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei credințe. Pentru buna desfășurare 

a relațiilor  de muncă, participanții la raporturile de muncă se vor informa și consulta reciproc, în 

condițiile  legii și ale contractului colectiv de muncă. 

Art. 22.  

Orice salariat are dreptul la sănătate, îngrijire medicală, securitate socială și la servicii medicale. 

Art. 23. 

Orice salariat are dreptul la educație și pregătire profesională. 

Art. 24.  

Orice salariat are drepturi în ceea ce privește condițiile  de încadrare în muncă, criteriile și condițiile  de 

recrutare și selectare, criteriile pentru realizarea promovării, accesul la toate formele și nivelurile de 

orientare profesională, de formare profesională și de perfecționare profesională.  

Art. 25. 

În cazul în care se consideră discriminați, salariații pot să formuleze reclamații, sesizări sau plângeri 

către conducerea UMFVBT. În cazul în care reclamația nu a fost soluționată la nivelul UMFVBT, 

angajatul care se consideră discriminat are dreptul să se adreseze instanței de judecată competente. 

 
 

CAPITOLUL VI 

IGIENA, PROTECȚIA, SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

Art. 26. 

(1) UMFVBT are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de 

muncă.  

(2) Dacă universitatea apelează la persoane sau servicii exterioare, acestea nu o exonerează de 

răspundere în acest domeniu.   

(3) Obligațiile salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă nu pot aduce atingere 

responsabilității universității.  

Art. 27. 

UMFVBT asigură condiții ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul 

securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice 

locului de muncă și postului său în următoarele situații: 

a) la angajare; 

b) la schimbarea locului de muncă; 

c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent; 

d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru; 

e) la reluarea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni; 

f) când intervin modificări ale legislației în domeniu; 

g) la executarea unor lucrări speciale. 

Art. 28.  
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(1) UMFVBT va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților, inclusiv 

pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și punerea în 

aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia.  

 (2) La adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin. (1) se va ține seama de următoarele 

principii generale de prevenire:  

a) evitarea riscurilor;  

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;  

c) combaterea riscurilor la sursă;  

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de muncă și alegerea 

echipamentelor și metodelor de muncă în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și 

a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății;  

e) luarea în considerare a evoluției tehnicii;  

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este  

g) mai puțin periculos;  

h) planificarea prevenirii;  

i) adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de  

j) protecție individuală;  

k) aducerea la cunoștința salariaților a instrucțiunilor corespunzătoare.  

Art. 29. 

UMFVBT  răspunde de organizarea activității de asigurare a sănătății și securității în muncă. În acest 

sens instruirea angajaților în domeniul securității și sănătății în  muncă se va face prin :  

a) folosirea de materiale de instruire, testare și promovare (manuale, cursuri de specialitate, teste de 

verificare a cunoștințelor pe meserii sau activități, norme de securitate a muncii, standarde de 

securitate a muncii, cărți, broșuri, îndrumare, cataloage, pliante, reviste, diapozitive, afișe de 

protecție a muncii, machete, mostre de echipamente individuale de protecție, panouri grafice 

fotomontaje, etc;  

b) instruire privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională, măsurile  de prevenire și de 

protecție corespunzătoare, inclusiv cele referitoare privind primul ajutor, prevenirea și stingerea 

incendiilor și evacuarea personalului;  

c) instruirea periodică a angajaților  cu privire la schimbarea condițiilor de muncă în scopul 

îmbunătățirii  situației existente;  

d) instruirea personalului atât  prin cele 3 forme de instructaje (introductiv general, la locul de 

muncă și periodic) cât și prin cursuri de perfecționare;  

e) evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, 

etc.  

f) prezentarea în cadul instruirii a riscurilor și măsurilor de prevenire specifice locului de muncă.  

g) utilizarea altor metode de instruire în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

Art. 30. 

Universitatea are obligația să asigure toți salariații pentru risc de accidente de muncă și boli 

profesionale, în condițiile legii. 
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Art. 31.  

Universitatea trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor și substanțelor 

folosite în procesul muncii în scopul asigurării sănătății și securității salariaților.  

Art. 32. 

Universitatea răspunde pentru asigurarea condițiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de 

muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea 

salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.  

Art. 33. 

La nivelul universității se constituie un Comitet de securitate și sănătate în muncă cu scopul de a asigura 

implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii. 

Art. 34. 

Comitetul de securitate și sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate și sănătate în muncă și 

în cazul activităților ce se desfășoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.  

Art. 35. 

UMFVBT elaborează și face cunoscut angajaților săi politica proprie de prevenire a accidentelor de 

muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, care se  orientează  către activitățile menite să îmbunătățească 

securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv spre implementarea unui sistem de management al securității 

și sănătății în muncă. 

Art. 36. 

UMFVBT are următoarele obligații în domeniul securității și sănătății în muncă:  

a) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea angajaților  în vederea stabilirii 

măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanțelor chimice și a 

preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă.Angajatorul trebuie să dispună evaluarea 

riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă, iar în 

urma acestor evaluări să stabilească măsurile de  prevenire, astfel încât să asigure o 

îmbunătățire a nivelului de protecție al angajaților;  

b) să asigure auditarea de securitate și sănătate în muncă a universității, cu ajutorul instituțiilor 

abilitate;  

c) să solicite autorizarea funcționării universității din punct de vedere al protecției muncii, să 

mențină condițiile  de lucru pentru care s-a obținut autorizația și să ceară revizuirea acesteia în 

cazul modificării condițiilor inițiale pentru care a fost emisă;  

d) să stabilească măsurile  tehnice și organizatorice de protecție a muncii, corespunzător 

condițiilor de muncă și factorilor de risc evaluați la locurile de muncă, pentru asigurarea 

securității și sănătății angajaților ;  

e) să stabilească în fișa postului atribuțiile și răspunderile  angajaților  și a celorlalți participanți  

la procesul de muncă în domeniul protecției muncii corespunzător funcțiilor exercitate;  

f) să elaboreze instrucțiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze și să particularizeze 

normele specifice de securitate a muncii în raport cu activitatea care se desfășoară;  

g) să asigure și să controleze prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoașterea 

și aplicarea  de către toți angajații a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite, precum și a 

prevederilor legale în domeniul protecției muncii;  
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h) să ia în considerare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă capacitatea 

angajaților  de a executa sarcinilor de muncă repartizate;  

i) să asigure, pentru angajații având o relație  de muncă cu durata determinată sau cu caracter 

interimar, același nivel de protecție de care beneficiază ceilalți angajați ai universității ;  

j) să ia măsuri  pentru asigurarea de materiale necesare informării  și educării angajaților : afișe, 

filme, cărți, broșuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fișe tehnice de securitate, etc.  

k) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va 

fi expusă la locul de muncă precum și asupra măsurilor tehnice și organizatorice de prevenire 

necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea și stingerea incendiilor și 

evacuarea personalului în caz de pericol iminent;  

l) să asigure măsurile  necesare pentru informarea angajatorilor din orice unitate exterioară, ai 

căror angajați lucrează în universitate referitor la riscurile pentru securitate și sănătate la care 

aceștia din urma pot fi expuși, precum și la măsurile  de prevenire și protecție adecvate la 

nivel de unitate și loc de muncă, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea și 

stingerea incendiilorși evacuarea în caz de urgență, expunerea la substanțe vătămătoareși 

măsurile de prevenire adecvate; 

m) să se asigure ca angajații din unități din exterior care lucrează în unitatea sa, au primit 

instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea și sănătatea lor la care pot fi 

expuși pe durata desfășurării activității respective;  

n) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea și perfecționarea personalului cu 

atribuții  în domeniul protecției muncii;  

o) să ia măsuri  pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor conform reglementărilor 

în vigoare;  

p) să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical și a verificării aptitudinilor 

psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;  

q) să ia măsurile  necesare informării  compartimentului de protecție a muncii despre angajații 

care au relații de muncă cu durata determinată sau cu caracter interimar, pentru ca aceștia să 

fie incluși în programul de activitate care are ca scop asigurarea condițiilor de securitate și 

sănătate în muncă;  

r) să se asigure ca sunt consultați angajații și/sau reprezentanții lor în problemele referitoare la 

măsurile  și consecințele privind securitatea și sănătatea în muncă, la introducerea de noi 

tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, îmbunătățirea condițiilor și a mediului de muncă, 

la desemnarea persoanelor cu atribuții  specifice sau la angajarea, când este cazul, a 

instituțiilor specializate sau persoanelor juridice și fizice abilitate pentru a presta servicii în 

domeniul protecției muncii, la desemnarea persoanelor cu atribuții  privind primul ajutor 

prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea angajaților , precum și la modul de desfășurare a 

activității  de prevenire și protecție împotriva riscurilor profesionale;  

s) să acorde reprezentanților angajaților  cu atribuții  privind securitatea și sănătatea în muncă un 

timp adecvat care va fi considerat timp de muncă și să le furnizeze mijloacele necesare pentru 

a-și putea exercita drepturile și atribuțiile prevăzute  în prezentele norme;  

t) să ia măsuri  corespunzătoare pentru ca numai angajații care au fost instruiți adecvat să poată 

avea acces la locurile de muncă unde există riscuri pentru securitatea și sănătatea acestora;  
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u) să asigure periodic sau ori de cate ori este cazul verificarea încadrării noxelor în limitele 

admise prin măsurători efectuate de către organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate;  

v) să stabilească și să țină evidenta locurilor de muncă cu pericol deosebit și să identifice locurile 

de muncă unde pot apărea stări de pericol iminent;  

w) să comunice, cerceteze, înregistreze, declare și să țină evidența accidentelor de muncă, a 

bolilor profesionale, a accidentelor tehnice și a avariilor.  

x) să asigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a 

aparaturii de măsura și  control, precum și a instalațiilor da captare, reținere și neutralizare a 

substanțelor nocive degajate în procesele tehnologice;  

y) să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul 

controlului sau a cercetării accidentelor de muncă;  

z) să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă cu ocazia controalelor și a 

cercetării documentelor de muncă;  

aa) să desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele care participă la 

efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;   

bb) să ia măsuri  pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de 

muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menținerea acestei stări ar genera alte 

accidente sau avarii cu consecințe grave, sau ar periclita viața accidentaților sau a altor 

angajați;  

cc) să anunțe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de muncă sau 

îmbolnăviri profesionale la inspectoratul teritorial de muncă și organele de urmărire penală 

competente, potrivit legii;  

dd) să asigure dotarea, întreținerea, verificarea echipamentelor individuale de protecție și a 

echipamentelor individuale de lucru și să nu permită desfășurarea nici unei activități de către 

angajații săi fără utilizarea corecta de către aceștia a echipamentelor din dotare;  

ee) să acorde la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare și alimentație de protecție;  

ff) să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor pentru sănătate la care 

angajații sunt expuși în timpul lucrului;  

gg) să asigure întocmirea fișei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare angajat expus și 

completarea acesteia de fiecare dată când se produc schimbări la nivelul locurilor de muncă;  

hh) să întocmească evidența nominală a angajaților  cu handicap și a celor cu vârsta până la 18 ani. 

Art. 37.  

Fiecare salariat va desfășura activitatea în așa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alți salariați, în conformitate cu pregătirea și instruirea în 

domeniul protecției muncii primită de la angajator.  În acest scop salariații au următoarele obligații:  

a) să-și însușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile  de 

aplicare a acestora;  

b) să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanțele periculoase;  

c) să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate 

ale echipamentelor tehnice și ale clădirilor, precum și să utilizeze corect aceste dispozitive;  

d) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil accidentele 

de muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați;  
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e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau alta situație 

care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;  

f) să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de 

îndată conducătorul locului de muncă;  

g) să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de 

accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalți participanți  din cadrul 

departamentului, disciplinelor, compartimentelor, laboratoarelor, atelierelor etc;  

h) să utilizeze echipamentul individual din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat;  

i) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții  specifice în domeniul securității și 

sănătății în muncă atât timp cât este necesar pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure 

că toate condițiile  de muncă sunt corespunzătoare și nu prezintă riscuri pentru sănătate și 

securitate la locul sau de muncă;  

j) să coopereze cu angajatorul și/sau cu angajații cu atribuții specifice în domeniul securității și 

sănătății în muncă atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricăror sarcini sau cerințe impuse 

de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;  

k) să dea relații din proprie inițiativă sau la solicitarea organelor de control și de cercetare în 

domeniul protecției muncii.  

Art. 38. 

Salariații nu pot fi implicați în nici o situație în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare 

la securitatea și sănătatea în muncă.  

Art. 39. 

Salariatul care, în caz de pericol iminent părăsește locul de muncă nu trebuie să fie supus la nici un 

prejudiciu din partea angajatorului și trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecințe nefavorabile și 

injuste. Fac excepție cazurile unor acțiuni nejustificate sau ale unor neglijente grave ale salariatului.  

Art. 40. 

În caz de pericol iminent, salariatul poate lua, în lipsa șefului ierarhic superior, măsurile  ce se impun 

pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajați. 

 

CAPITOLUL VII 

DISCIPLINA ÎN MUNCĂ 

 

Art. 41. 

(1) Salariații au datoria de a respecta ordinea și disciplina în muncă, de a îndeplini toate sarcinile de 

serviciu ce le revin potrivit legii, contractului colectiv de muncă, a contractului individual de muncă, a 

prezentului Regulament Intern, a fișei postului, precum și a dispozițiilor conducerii UMFVBT privind 

desfășurarea activității  în unitate.  

(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, salariații UMFVBT au următoarele îndatoriri :  

a) să manifeste o atitudine profund umană,   

b) să îndeplinească atribuțiile ce le revin,   

c) respecte normele de etică profesională,  

d) să contribuie la apărarea și sporirea demnității profesionale,  
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e) să respecte timpul de lucru și folosirea integrală a timpului de muncă pentru îndeplinirea 

obligațiilor de serviciu.  

f) să respecte  normele de protecția muncii și PSI, normele de securitate și sănătate în muncă;  

g) să respecte reglementările privind păstrarea secretului de stat;  

h) să manifeste o comportare corectă și civilizată cu toți membrii colectivului unde lucrează,   

i) să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare.   

j) să anunțe în maxim 48 de ore absența de la serviciu  conducătorului căruia îi este subordonat; 

k) în cazul în care salariatul are o absență nemotivată de la serviciu va primi sancțiune disciplinară, 

conform art. 248 lit. a) din Codul Muncii, pentru două absente consecutive nemotivate va primi 

sancțiunea disciplinară conform art.248 lit. b)-d) din Codul Muncii, iar pentru trei absente 

consecutive nemotivate de la serviciu, sau cinci absențe nemotivate cumulate într-un an 

universitar, va fi sancționat cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, conform art.248 

lit. e) din Codul Muncii; 

l) încălcarea normelor de comportare în unitate atrage după sine sancționarea disciplinară;  

m) să asigure păstrarea secretului de serviciu;  

n) tulburarea ordiniiși disciplinei în UMFVBT se sancționează disciplinar; 

o) introducerea băuturilor alcoolice și consumarea acestora în timpul programului de lucru sau 

prezentarea la serviciu în stare de ebrietate se sancționează disciplinar conform art.248 lit. a)-e) 

din Codul Muncii; 

p) părăsirea locului de muncă fără aprobarea conducătorului ierarhic superior, se sancționează 

disciplinar;  

e) nerespectarea programului de lucru se sancționează disciplinar;  

f) nerespectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă se sancționează  disciplinar; 

g) neglijența în păstrarea și administrarea bunurilor se sancționează  disciplinar; 

h)  în cazul în care munca se desfășoară în schimburi (pază), să nu părăsească locul de muncă până 

la sosirea schimbului, în caz de neprezentare la timp a schimbului este obligat să anunțe șeful 

ierarhic superior pentru a lua măsurile ce se impun, în caz contrar va fi sancționat;  

i) să respecte normele de protecție a muncii precum și cele privind folosirea echipamentului de 

protecție și de lucru, a normelor de prevenire a incendiilor sau a oricăror situații care ar pune în 

primejdie clădirile, instalațiile unității sau viața  și integritatea corporală ori sănătatea unor 

persoane. Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancționarea; 

j) persoanele care întrebuințează în procesul de lucru substanțe vătămătoare sunt obligate să 

păstreze aceste substanțe în așa fel încât să nu ajungă la îndemâna celor necunoscători, pentru a 

nu pune în pericol viața  sau sănătatea altor persoane. La încetarea lucrului ori la absentarea 

pentru orice motive de la locul de muncă, aceste substanțe vor fi puse în locuri închise sub cheie. 

De asemenea sunt obligate a le ține în ambalaje etichetate și cu semne distinctive 

corespunzătoare (cap de mort). Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine sancționarea 

disciplinară; 

k) în caz că nu menține ordinea și curățenia la locul de muncă se sancționează  disciplinar; 

l) nerespectarea planificării concediului de odihnă se sancționează  disciplinar; 

m)  cunoașterea și utilizarea corespunzătoare a aparaturii din dotarea unității la nivelul  parametrilor 

tehnici de funcționare în condiții de deplină siguranță;  

n) utilizarea conform prescripțiilor, a materialelor și substanțelor specifice folosite în procesul 

didactic;  
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o) apărarea patrimoniului UMFVBT prin prevenirea și combaterea sustragerilor și degradării 

bunurilor UMFVBT;  

p) să manifeste o comportare corectă în cadrul relațiilor  de serviciu, să promoveze raportul de 

întrajutorare cu toți angajații unității și să combată orice manifestări necorespunzătoare (ținuta și 

îmbrăcămintea indecentă, starea de ebrietate, comportarea nejustă față  de studenți, abateri de la 

regulile de disciplina morală, etc.)  

q) în conformitate cu prevederile legale, se interzice fumatul în cadrul UMFVBT în alte locuri decât 

cele special amenajate (în afara universității). În cazul nerespectării punctului q), salariații vor fi 

sancționați disciplinar și li se vor imputa sumele stabilite de organele de control în caz de 

contravenție. 

r) în caz de sustragere sau furt din bunurile UMFVBT, angajatul sau studentul care, în conformitate 

cu prevederile legale, se face vinovat de furt va fi sancționat cu desfacerea contractului 

individual de muncă sau a contractului de studii, urmând a fi sesizate organele competente. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) atrage după sine sancționarea celor care se fac vinovați de 

încălcarea acestor obligații conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 
 

CAPITOLUL VIII 

TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ  

 

Art. 42. 

Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziția 

angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de 

muncă, contractului colectiv de muncă și/sau ale legislației în vigoare.   

Art. 43. 

(1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 

de 40 de ore pe săptămână.  

(2) În cazul tinerilor de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe 

săptămână.  

Art. 44. Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, este de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi 

timp de 5 zile, cu 2 zile de repaus.  

 (2) Având în vedere specificul unității se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, 

cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.  

 

 

Art. 45. 

(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 

suplimentare.  

(2) Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 

de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni 
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calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână. Aceste prevederi nu se aplică tinerilor care nu 

au împlinit vârsta de 18 ani.  

Art. 46. 

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal este considerata muncă 

suplimentară.   

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță 

majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării 

consecințelor unui accident.   

(3) Munca suplimentară se compensează cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice 

după efectuarea acesteia.  

Art. 47. Timpul de lucru în UMFVBT se desfășoară conform programului întocmit și aprobat de 

conducerea unității, pe departamente, servicii și birouri conform statelor de funcții după cum urmează:  

A. Pentru cadrele didactice:  

1. Personalul didactic din învățământul superior desfășoară o activitate de 40 ore/săptămână, compusă 

din activitate didactică normată în statele de funcțiuni formată din: 

a) norma didactică săptămânală ce cuprinde activități de predare, activități de seminar, lucrări 

practice și de laborator;  

b) alte activități conform fișei postului.                                         

2. Norma didactică se cuantifică în ore convenționale și este de cel mult 16 ore săptămânal.  

3. Ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activități similare acestora din 

învățământul universitar reprezintă 1 oră convențională.  

4. Ora de activități de predare în învățământul universitar de licență reprezintă 2 ore convenționale.   

5. Ora de activități de predare în învățământul de master și în învățământul universitar de doctorat 

reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de activități de seminar, lucrări practice și laborator reprezintă 

1,5 ore convenționale.   

6. Norma didactică săptămânală minimă, calculată în ore convenționale este:  

- profesor universitar: 7 ore, din care minim 4 ore convenționale de curs;                           

- conferențiar universitar: 8 ore, din care  minim 4 ore convenționale de curs;  

- șef de lucrări: 10 ore, din care minim 2 ore convenționale de curs;  

- asistent universitar: 11 ore cuprinzând activități de seminar, lucrări practice, laborator, stagii.  

7. Prin excepție, norma personalului didactic care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura 

postului ore de curs, se majorează cu 2 ore convenționale (disciplina Educație Fizică, Limbi Moderne).    

8. În situația în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform celor prezentate anterior,  se 

completează cu activități de cercetare științifică, cu acordul consiliului facultății, la propunerea 

directorului de departament, respectiv cu acordul consiliului școlii doctorale.  

Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă, iar ora de cercetare este 

echivalentă cu 0,5 ore convenționale (cadrul didactic își menține calitatea de titular în funcția didactică 

obținută prin concurs).  

 

B. Pentru personalul de cercetare al UMFVBT:  

1. programul de lucru se desfășoară conform art. 42 - 48 din prezentul Regulament Intern;  
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2. programul de lucru corespunzător activităților specifice stabilite în fișa individuală a postului de 

către conducerea departamentului trebuie corelat cu cel al personalului didactic din departamentul 

respectiv.  

C. Pentru personalul didactic auxiliar de la nivelul departamentelor facultăților (laboranți, 

tehnicieni):  

a) programul de lucru se desfășoară conform art. 42 - 48 din prezentul Regulament Intern;  

b) programul de lucru este corelat cu cel al personalului didactic din Departamentului din care face 

parte.  

D. Pentru personalul didactic auxiliar sau de suport (Bibliotecă, Secretariat General Universitate.):  

a) programul de lucru se desfășoară conform prevederilor art. 42 - 48 din prezentul Regulament Intern 

între orele 7.30 – 15.30, cinci zile pe săptămână (luni - vineri) și, în cazul Bibliotecii UMFVBT, prin 

rotație între 12.00 – 20.00.  

E. Pentru personalul  administrativ , întreținere și deservire:   

a) Programul de lucru se desfășoară conform art. 38-43 din prezentul Regulament Intern;  

- personal administrativ:  Luni - Vineri    7.30 – 15.30  

- personalul de deservire (portari, centrala termică): 

a) tura I   Luni - Vineri   7.00 – 15.00 

b) tura II   Luni - Vineri             15.00 – 23.00  

c) tura III   Luni - Vineri            23.00 -   7.00  

- personal de întreținere:   Luni - Vineri   7.30 – 15.30    

- centrala telefonică:    Luni - Vineri    7.30 – 15.30  

- personal asigurare curățenie:   Luni – Vineri   7.00 – 15.00 

b) Pentru personalul cuprins la punctul a) programul poate fi modificat la propunerea directorului  

de departament cu acordul persoanei vizate iar modificarea nu trebuie să afecteze numărul total de 

ore/săptămână. În perioada sesiunilor de examene, dacă ziua de examen este sâmbătă sau duminică se 

aplică orarul zilelor de lucru, cu acordare de recuperare.  

Art. 48. 

Evidențierea prezenței la serviciu a personalului unității se face prin condica de prezență, grafice de 

lucru, fișa de activitate didactică, pontaje, plata cu ora.  

 

CAPITOLUL IX  

REPAUSURI PERIODICE  

 

A. Pauza de masă și repausul zilnic  

Art. 49. 

În cazurile în care durata zilnică a timpului de lucru este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauza 

de masă. Pauza de masă este de ½ oră și se acordă de fiecare disciplină, birou sau serviciu din cadrul 

UMFVBT într-un interval de timp stabilit de comun acord cu salariații. Dacă se acordă pauză de masă 

programul de lucru se prelungește cu ½ oră.  

Art. 50. 

Salariații au dreptul între 2 zile de muncă la un repaus ce nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive, prin 

excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poate fi mai mic de 8 ore între schimburi.  
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B. Repausul săptămânal  

Art. 51. 

(1) Repausul săptămânal se acordă în 2 zile consecutive, de regulă sâmbăta și duminica;  

(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă și duminică ar prejudicia interesul unității sau 

desfășurarea normală a activității , repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile din săptămână;  

(3) În situația prevăzută la alin (2) salariații vor beneficia de un spor la salariu conform contractului 

colectiv de muncă de până la 100% ;  

(4) În situații de excepție zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o perioadă de 

activitate continuă ce nu poate depăși 14 zile calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de 

muncă și cu acordul sindicatului sau, după caz, al reprezentanților salariaților;  

(5) Salariații al căror repaus săptămânal se acordă în condițiile  alin. (4) au dreptul la dublul 

compensațiilor cuvenite.  

C.Sărbătorile legale  

Art. 52. 

(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:  

- 1 și 2 ianuarie;  

- 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române; 

- Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paștelui; 

- prima, a doua și a treia zi de Paști;  

- 1 mai;  

- 1 iunie; 

- prima și a două zi de Rusalii;  

- 15 august - Adormirea Maicii Domnului;  

- 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;  

- 1 decembrie;  

- prima și a două zi de Crăciun;  

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase 

 legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora. 

(2) Acordarea zilelor libere se face de către UMFVBT.  

(3) Pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare - 

ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă 

în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult. 

(4) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele 

decât cele creştine, se acordă de către UMFVBT în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite 

potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. 

(5) Salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea 

Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul 

religios legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere suplimentare 

pe baza unui program stabilit de UMFVBT. 

(6) În cazul în care, din motive justificate, salariații prestează activitate în zilele de sărbătoare legală, 

aceștia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de sărbătoare legală, acordate în 

următoarele 30 de zile. 
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(7) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili și alte zile lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile 

care precedă şi/sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, prevăzute la alin. (1), 

precum şi zilele în care se recuperează orele de muncă neefectuate.  

(8) Sărbătorile legale în care nu se lucrează precum și zilele libere plătite stabilite prin contractul 

colectiv de muncă aplicabil sau/și prin hotărâre a guvernului nu sunt incluse în durata concediului de 

odihnă anual 

Art. 53. 

(1) Salariații care lucrează în zilele libere de sărbătoare beneficiază de timp liber corespunzător în 

următoarele 60 de zile.  

(2) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca 

prestată în zile de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din 

salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.  

 

CAPITOLUL X  

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ANUAL ȘI ALTE CONCEDII ALE SALARIAȚILOR  

 

Art. 54.  

(1) Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților.  

(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.  

Art. 55.  

(1) Durata minimă legală a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.  

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește prin contractul colectiv de muncă 

aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă și se acordă proporțional cu activitatea 

prestată într-un an calendaristic, după cum urmează:  

Vechimea în muncă :                             Durata concediului:  

a) până la 5 ani vechime    –  21 de zile lucrătoare 

b) de la 5 ani la 15 ani vechime   –  24 de zile lucrătoare 

c)  peste 15 ani vechime    –  28 de zile lucrătoare  

(3) Durata concediului de odihnă  anual pentru salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial 

se acorda proporțional cu timpul efectiv lucrat.  

(4) Pentru cadrele didactice concediul de odihnă este de cel puțin 40 zile lucrătoare în perioada 

vacanțelor universitare.  

Art. 56.  

(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.  

(2) Prin excepție de la prevederile de alin.(1) efectuarea concediului în anul următor este permisa numai 

în cazurile expres prevăzute de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.  

(3) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de 

odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, 

UMFVBT este obligată să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu 

anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual;  

(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă  neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului individual de muncă.  
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Art. 57.  

 (1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale 

stabilite de UMFVBT cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru 

programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.  

(2) Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor.  

Art. 58.  

Evidența efectuării concediilor de orice fel se ține la Direcția Resurse Umane, pentru fiecare salariat.  

Art. 59.  

Indemnizația pentru concediul de odihnă, întreruperea concediului de odihnă, rechemarea salariatului 

din concediul de odihnă se va face conform prevederilor legale în vigoare.  

Art. 60. 

Salariații care lucrează în condiții periculoase sau vătămătoare, alte persoane cu handicap și tinerii cu 

vârste de până la 18 ani beneficiază de un concediu suplimentar de 4 zile lucrătoare.  

Art. 61. 

(1) Salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,„in vitro", beneficiază anual, de un concediu de 

odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:  

a) 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;  

b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.  

(2) Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de 

scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii. 

Art. 62. 

(1) În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se 

includ în durata concediului de odihnă;  

(2) Evenimentele familiale deosebite și numărul zilelor libere plătite sunt următoarele:   

a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;  

b) nașterea unui copil al salariatului (zile libere plătite acordate tatălui, sau mamei numai în cazul în care 

tatăl solicită concediu pentru creșterea copilului) – 5 zile lucrătoare  + 10 zile lucrătoare acordate 

tatălui noului născut, dacă tatăl a urmat un curs de puericultură; 

c) căsătoria unui copil al salariatului - 3 zile lucrătoare;  

d) decesul soțului/soției sau al rudelor până la gradul II inclusiv (copil, părinți, bunici, frați/surori) ale 

salariatului – 5 zile lucrătoare;  

e) schimbarea locului de muncă în cadrul UMFVBT concomitent cu schimbarea domiciliului/reședinței 

al salariatului - 5 zile lucrătoare;  

f) schimbarea domiciliului salariatului – 3 zile lucrătoare;  

g) decesul socrilor salariatului -3 zile lucrătoare; 

(3) Concediul prevăzut la alin.(1), se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea UMFVBT.   

(4) În situațiile în care evenimentele familiale deosebite intervin în perioada efectuării concediului de 

odihnă, acesta din urmă se suspendă și va continua după efectuarea zilelor libere plătite. 

Art. 63. 

(1) Pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată.  

(2) Durata concediului fără plată, se stabilește de comun acord între părți, cu respectarea legislației în 

vigoare.  

(3) Concediul fără plată se scade din vechimea în muncă. 

Art. 64. 
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(1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.  

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată, cu respectarea legislației în 

vigoare. 

Art. 65. 

(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioadă 

formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.  

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, 

acordul reprezentanților salariaților și numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea 

activității .  

 

CAPITOLUL XI  

CONTRACTUL  INDIVIDUAL  DE  MUNCĂ  

 

Art. 66. 

(1) Ocuparea posturilor vacante, implicit încheierea unui contract individual de muncă, indiferent de 

forma acestuia, se face prin concurs public sau/și prin concurs de promovare. 

(2) Ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul UMFVBT se face prin concurs public, 

respectând prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările 

ulterioare, a Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoarași a Regulamentului privind 

ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată. 

(3) Ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul UMFVBT se poate face și prin concurs de 

promovare în cariera didactică, respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 902/2018 privind 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în 

cariera didactică, pentru învățământul superior. 

(4) Ocuparea posturilor/funcțiilor contractuale se face prin concurs public respectând prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioareși a Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale din cadrul UMFVBT. 

(5) Prin funcții contractuale se înțelege orice funcție didactică auxiliară sau nedidactică. 

(6) Pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale, superiorul ierarhic direct al postului solicită 

acest lucru printr-o cerere adresată Rectorului universității. 

A. Încheierea contractului individual de muncă 

Art. 67.   
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Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se 

obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, denumită 

salariat, în schimbul unei remunerații denumită salariu.  

Art. 68.  

(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durata nedeterminată.    

(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durata determinată, în condițiile  

expres prevăzute  de lege.  

Art. 69. 

(1) Persoana fizică dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.  

(2) Persoana fizica poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 

ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizica, 

aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea 

profesională  

(3) Încadrarea  în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.   

(4) Încadrarea  în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă.  

(5) Încadrarea  în muncă în locuri grele, vătămătoare  sau periculoase se poate face după împlinirea 

vârstei de 18 ani, aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.   

Art. 70.  

Este interzisă sub sancțiunea nulității absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul 

prestării unei munci sau a unei activități ilicite sau imorale. 

Art. 71. 

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în forma scrisă, în 

limba română. Obligația încheierii contractului individual de muncă în forma scrisă revine  universității. 

Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.  

(2) Anterior începerii activității contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de 

evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.   

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din 

contractul individual de muncă.   

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. 

Art. 72. 

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, universitatea are obligația de a 

informa persoana care solicită angajarea ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele generale pe care 

intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.  

Art. 73. 

(1) Încadrarea  salariaților se face numai prin concurs.  

(2) Posturile vacante existente în statele de funcții vor fi scoase la concurs, în raport cu necesitățile 

UMFVBT, cu încadrarea în fondurile alocate.  

(3) Condițiile  de organizare și modul de desfășurare a concursului se stabilesc conform legislației în 

vigoareși a regulamentelor interne. 

Art. 74. 

(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate 

stabili o perioadă de probă de 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de 120 de zile 

calendaristice pentru funcțiile de conducere.  
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(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea  persoanelor cu handicap se realizează exclusiv 

prin modalitatea perioadei de probă de maxim 30 de zile calendaristice.  

(3) Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute  

de lege. 

(4) Perioada de probă constituie vechime în muncă. 

(5) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă 

de probă.   

(6) Prin excepție, salariatul poate fi suspus la o nouă perioadă de probă în situația în care acesta 

debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie, ori urmează să presteze activitatea într-un 

loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare  sau periculoase.  

B. Modificarea contractului individual de muncă 

Art.75.  

(1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.  

(2) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre  următoarele elemente: 

durata contractului, locul muncii, felul muncii, condițiile  de muncă, salariul, timpul de muncă și timpul 

de odihnă.  

Art. 76.  

(1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului  

într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.  

(2) Pe durata delegării, respectiv a detașării, salariatul își păstrează funcția și toate celelalte drepturi 

prevăzute  în contractul individual de muncă.  

Art. 77.  

Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate 

prelungi, pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. 

Refuzul salariatului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv pentru sancționarea 

disciplinară a acestuia.  

C. Suspendarea contractului individual de muncă 

Art. 78. 

(1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin 

actul unilateral al uneia dintre  părți.  

(2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către 

salariat și a plății  drepturilor de natura salarială de către angajator.  

(3) În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe 

durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.  

(4) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de 

drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.  

(5) În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură 

cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția 

situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.  

(6)În conformitate cu art. 51 alin. (2) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, actualizată, în cazul în care un 

salariat lipsește nemotivat 3 zile consecutive de la locul de muncă, universitatea, prin hotărâre a 

Consiliului de Administrație și prin Decizie a rectorului, poate suspenda contractul individual de muncă 

al salariatului în cauză pe perioada desfășurării cercetării disciplinare prealabile. 
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(7) Contractul individual de muncă al salariatului mai poate fi suspendat și conform altor prevederi 

legislative în vigoare. 

Art. 79. 

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată 

pentru studii sau pentru interese personale.  

D. Încetarea contractului individual de muncă 

Art. 80.  

Contractul individual de muncă poate înceta:  

a) de drept;  

b) ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea;  

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre  părți în cazurile și condițiile  limitativ prevăzute  

de  lege.  

Art. 81. 

(1) Nerespectarea oricăreia dintre  condițiile  legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului 

individual de muncă atrage nulitatea acestuia.  

(2) Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor.  

Art. 82.  

(1) Concedierea reprezintă încetarea contactului individual de muncă din inițiativa universității .  

(2) Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care 

nu țin de persoana salariatului.  

Art. 83. 

Este interzisă concedierea angajaților pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, 

apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau 

responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală, pentru exercitarea, în condițiile  legii a 

dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.  

Art. 84.  

Decizia de concediere produce efect de la data comunicării ei salariatului.  

Art. 85.  

(1) Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă, 

comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă după împlinirea unui termen de 

preaviz.  

(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra 

demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.  

(3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.  

E. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată 

Art. 86. 

(1) În afara contractului individual de muncă care se încheie pe durata nedeterminată angajatorul are 

posibilitatea de a angaja, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată.  

(2) Contractul individual de muncă pe durata determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu 

precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.  

(3) Contractul individual de muncă pe perioadă determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare 

de 36 de luni.  
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Art. 87.  

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată, numai în următoarele 

cazuri:  

a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în 

care acel salariat participa la grevă;  

b) creșterea/modificarea temporară a structurii activității angajatorului;  

c) desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;  

d) în situația în care este încheiat în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a  

e) favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;            

f) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale.  

Art. 88.  

În cazul în care contractul individual de muncă pe perioadă determinată este încheiat pentru a înlocui un 

salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul 

încetării motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului 

titular.  

Art. 89. 

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durata determinată poate fi supus unei perioade de 

probă, care nu va depăși:  

- 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;  

- 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;  

- 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;  

- 45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a 

contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.  

Art. 90. 

(1) La expirarea contractului individual de muncă  pe durata determinată, pe locul de muncă respectiv va 

fi angajat un salariat cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată .  

(2)  Dispozițiile alin. (1) nu sunt aplicabile:  

- în cazul în care contractul individul de muncă pe durata determinată este încheiat pentru a înlocui 

temporar un salariat absent, dacă intervine o nouă cauză de suspendare a contractului acestuia;  

- în cazul în care un nou contract individual de muncă pe durată determinată este încheiat în 

vederea executării unor lucrări urgente, cu caracter excepțional;  

- în cazul în care încheierea unui nou contract individual de muncă pe durata determinată se 

impune „în alte cazuri prevăzute  expres de legi speciale”;  

- în cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată a încetat din inițiativa 

salariatului sau din inițiativa angajatorului, pentru o abatere gravă sau abateri repetate ale salariatului.  

Art. 91. 

UMFVBTare obligația să informeze salariații angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată 

despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor 

profesionale și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților 

angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un 

anunț afișat la sediul unității.  

F. Contract individual de muncă cu timp parțial 
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Art. 92.  

(1) UMFVBT poate încadra salariați cu program de lucru corespunzător unei fracțiuni de normă prin 

contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată denumite contracte 

individuale de muncă cu timp parțial.  

(2 ) Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă scrisă.  

Art. 93. 

(1) Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde în plus față de elementele prevăzute la 

contractul individual de muncă standard și următoarele elemente:  

a) durata muncii și repartizarea programului de lucru;  

b) condițiile în care se poate modifica programul de lucru;  

c) interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte 

lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.  

(2) În situația în care într-un contract individual de muncă cu timp parțial nu sunt precizate elementele 

prevăzute  în alin.(1), contractul se consideră a fi încheiat pentru normă întreagă.  

Art. 94.  

(1) Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu norma 

întreagă, în condițiile prevăzute  de lege și contractul colectiv de muncă aplicabil.  

(2) Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite 

pentru programul normal de lucru.  

(3) În cazul salariatului care desfășoară activitate în temeiul unui contract individual de muncă cu timp 

parțial, stagiul de cotizare la sistemul public de asigurări sociale se stabilește proporțional cu timpul 

efectiv lucrat conform legii.  

Art. 95. 

(1) UMFVBT este obligată să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune 

de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la norma întreagă la fracțiune de normă 

și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul unității.   

(2) UMFVBT asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locuri de muncă cu fracțiune de normă la 

orice nivel.  

Art. 96 

În cazul unor situații speciale/deosebite și conform dispozițiilor și prevederilor legale, UMFVBT poate 

încheia contracte individuale de muncă cu clauza de tele-muncă și/sau contracte individuale de muncă la 

domiciliu. 

 

CAPITOLUL XII 

  SALARIZAREA PERSONALULUI UMFVBT 

Art. 97. 

(1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un 

salariu exprimat în bani. Salariul se plătește în bani o dată pe lună;  

(2) Salarizarea personalului UMFVBT se face în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, formă consolidată, coroborate cu prevederile 
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Legii educației naționale nr. 1/2011, formă consolidată, și, succesiv, cu actele normative care au urmat 

după aceste acte normative. 

(3) UMFVBT poate acorda majorări ale salariului de bază din venituri proprii, salarii diferențiate în 

procent maxim de 30% acordate din venituri proprii și alte sporuri și indemnizații conform prevederilor 

legislației în vigoare. 

(4) UMFVBT poate acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariați.  

(5) Salariații care au fost sancționați disciplinar legat de raporturile de muncă din cadrul UMFVBT 

(inclusiv prin avertisment scris), salariații care au avut, au sau vor avea acțiuni deschise în instanță 

împotriva UMFVBT(pentru acțiuni/lucrări care se efectuează în conformitate cu aplicarea corectă a 

prevederilor legale în vigoare și nu sunt imputabile universității) nu vor beneficia de nicio 

compensație/majorare suplimentară la salariu din veniturile proprii ale UMFVBT, respectiv se vor 

revoca beneficiile deja acordate din veniturile proprii UMFVBT. 

(6) Data la care se plătește salariul: 14 a lunii.  

(7) Plata salariului se efectuează prin virament într-un cont bancar.  

(8) Întârzierea nejustificată a plății salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea 

angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.  

Art. 98. 

Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.  

Art. 99. 

Drepturile salariale datorate în caz de deces al salariatului și celelalte probleme legate de salarizare se 

vor face conform legislației în vigoare.  

 

CAPITOLUL XIII 

FORMARE PROFESIONALĂ  

 

Art. 100.  

Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective:  

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;  

b) obținerea unei calificări profesionale;  

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și 

perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;  

d) reconversia profesională determinată de condiții socio-economice;  

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne;  

f) prevenirea riscului șomajului;  

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.  

Art. 101.  

(1) Participarea la cursuri sau stagii de formare profesională poate fi inițiată de angajator sau de salariat, 

cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât atitudinea părților să nu constituie abuz de 

drept.  

(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile și obligațiile părților, durata formării 

profesionale, precum și orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligațiile 
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contractuale ale salariatului în raport cu UMFVBT care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea 

profesională, se stabilesc prin acordul părților și fac obiectul unor acte adiționale la contractul individual 

de muncă.  

Art. 102.  

Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor salariaților UMFVBT, se poate realiza prin următoarele 

forme:  

a) participarea la cursuri organizate de către universitate sau alte instituții abilitate;  

b) stagii de practică și specializare în țară și străinătate;  

c) alte forme de pregătire prevăzute de legislația în vigoare.  

 Art. 103. 

(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiilor de formare profesională este inițiată de 

UMFVBT, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către UMFVBT, în 

calitate de angajator.  

(2) În cazul în care salariatul este cel care are inițiativă participării la o formă de pregătire profesională 

cu scoatere din activitate, Senatul UMFVBT va analiza solicitarea și va decide în termen de 15 zile, 

condițiile în care va permite participarea salariatului la forma de pregătire profesională, inclusiv dacă va 

suporta în totalitate sau în parte costul ocazionat de aceasta.     

 

CAPITOLUL XIV 

EVALUAREA PROFESIONALĂ ASALARIAȚILOR  

 

Art. 104.  

Activitatea profesională a salariaților UMFVBT se apreciază anual.Perioada de evaluare este cuprinsă 

între 1 ianuarie – 15 februarie a fiecărui an.Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie-31 decembrie  

a anului anterior celui în care se face evaluarea.  

Art. 105.  

(1) Procesul de evaluare se va realiza pe baza următoarelor criterii prevăzute la art. 8, alin. (2) din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, formă 

consolidată:  

a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi; 

b) calitatea, operativitatea ş ieficienţa activităţilor desfăşurate; 

c) perfecţionarea pregătirii profesionale; 

d) capacitatea de a lucra în echipă; 

e) comunicare; 

f) disciplină; 

g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate; 

h) capacitatea de asumare a responsabilităţii; 

i) integritate şi etică profesională. 

(2) Suplimentar, pentru funcțiile de conducere, procesul de evaluare se va realiza și pe baza 

următoarelor criterii:  

a) judecata și impactul deciziilor;  
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b) responsabilitate, coordonare și supervizare.  

(3) Evaluarea se va face de către conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate, în conformitate cu 

criteriile stabilite.  

Art.106.  

Persoana care va acorda note de la 1 la 5, pentru fiecare criteriu prevăzut în fișa de evaluareeste 

conducătorul ierarhic superior al persoanei evaluate. Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza 

notei finale, după cum urmează:   

a) între 1,00-2,00 = nesatisfăcător;  

b) între 2,01-3,50 = satisfăcător;  

c) între 3,50-4,50 = bine;  

d) între 4,50-5,00 = foarte bine.  

Art. 107.  

După aducerea la cunoștința persoanei evaluate a consemnărilor făcute de evaluator în fișa de evaluare, 

aceasta se semnează și se datează de către evaluator și persoana evaluată. În cazul în care între evaluator 

și persoana evaluată există diferențe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica fișa de 

evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun și apoi se înaintează contrasemnatarului.  

Art. 108.  

În cazul în care calitatea de evaluator o are rectorul UMFVBT, fișa de evaluare nu se contrasemnează.  

Art. 109.  

Fișa de evaluare poate fi modificată conform deciziei rectorului în următoarele cazuri:  

a) aprecierile consemnate nu corespund realității;  

b) între evaluator și salariatul  evaluat există diferențe de opinie care nu au putut fi soluționate de 

comun acord. Fișa de evaluare astfel modificată se va aduce la cunoștința persoanei evaluate.  

Art. 110.  

Angajații UMFVBT nemulțumiți de rezultatul evaluării pot să îl conteste. Contestația este adresată 

Rectorului UMFVBT, iar Rectorul va soluționa contestația pe baza fișei de evaluare și  a referatelor  

întocmite de către salariat, de evaluator și avizat de contrasemnatar,dacă e cazul. 

Art. 111.  

(1) Contestația se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoștință de către 

salariatul  evaluat a calificativului acordat și se soluționează în termen de 10 zile calendaristice de la 

data depunerii  contestației.  

(2) Rezultatul contestației se va comunica persoanei evaluate în termen de cel mult 5 zile de la 

soluționarea contestației.  

(3) Salariatul  nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate  adresa instanței de contencios 

administrativ, potrivit legii.  
 

CAPITOLUL XV 

ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE. PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

Art. 112. 

(1) UMFVBT dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni 

disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.  
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 (2) Încălcarea cu vinovăție de către salariat, indiferent de funcția/postul pe care-l ocupă, a obligațiilor de 

serviciu, inclusiv a normelor prezentului Regulament Intern, ale contractului individual de muncă, 

precum și orice alte prevederi legale în vigoare constituie abatere disciplinară. Dacă faptele săvârșite, 

potrivit legii penale, constituie infracțiuni, făptuitorii acestora vor fi sancționați conform legii penale de 

către organele competente. Răspunderea penală, administrativă sau materială nu exclude răspunderea 

disciplinară pentru fapta săvârșită, dacă prin aceasta s-au încălcat și obligații de muncă.  

(3) Elementele constitutive ale abaterii disciplinare sunt: 

a) obiectul: relațiile sociale de muncă, de ordine și disciplină în colectivul de muncă; 

b) subiectul: salariatul; 

c) latura obiectivă: fapta salariatului, constând în acțiunea sau inacțiunea prin care încalcă 

obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă, Regulament Intern sau în alte prevederi 

legale în vigoare; 

d) latura subiectivă: vinovăția. 

(3) Pentru declanșarea răspunderii disciplinare este obligatorie existența cumulativă a tuturor 

elementelor abaterii disciplinare, iar pentru angajarea răspunderii disciplinare, este necesar ca fapta 

salariatului să fi produs un prejudiciu și să existe raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu. 

Art. 113. 

Sunt considerate abateri disciplinare: 

a) săvârșirea unor greșeli în organizarea, administrarea/dispunerea executării unor operații/lucrări 

care au condus sau puteau conduce la întreruperea executării acestora, la înrăutățirea calității 

acestora, la pagube materiale sau la accidente de muncă; 

b) nerespectarea obligațiilor ce decurg din relațiile de autoritate; 

c) încălcarea regulilor privind respectarea secretului de serviciu; 

d) executarea unor lucrări de proastă calitate, ca urmare a nerespectării disciplinei tehnologice; 

e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile de serviciu precizate în fișa postului – se 

consideră refuz nejustificat neîndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu atunci când 

salariatul are competențele necesare realizării sarcinilor și atribuțiilor de serviciu, realizarea 

acestora se poate face pe durata timpului de lucru, iar salariatul nu își întemeiază refuzul pe 

încălcarea unor drepturi fundamentale; 

f) nerespectarea programului de lucru; 

g) efectuarea unor lucrări ce nu au legătură cu obligațiile de serviciu, în timpul serviciul sau 

folosirea fără drept a mijloacelor de transport și/sau aparaturii din dotare; 

h) necompletarea/completarea inexactă a evidențelor, precum și comunicarea de date/informații 

inexacte; 

i) încălcarea regulilor de conduită în relațiile de serviciu (injurii, loviri), neîndeplinirea obligațiilor 

de serviciu cuprinse în ROF, fișa postului și/sau instrucțiunile de la locul de muncă; 

j) încălcarea prevederilor prezentului regulament precum și a oricăror altor prevederi normative 

interne; 

k) încălcarea demnității altor salariați prin discriminare directă, indirectă ori prin hărțuire sexuală; 

l) prezentarea la serviciu în stare de ebrietate, comportament necuviincios față de colegi; 

Art. 114.  

Constituie abateri disciplinare și următoarele fapte săvârșite de conducătorii structurilor din cadrul 

UMFVBT, administratorilor, etc., în măsura în care acestea le revin ca obligații potrivit reglementărilor 

în vigoare: 
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a) neîndeplinirea atribuțiilor de organizare, îndrumare și control; 

b) neefectuarea obligațiilor privind îndrumarea personalului din subordine, în legătură cu sarcinile 

de serviciu ale acestora; 

c) neluarea unor măsuri ferme pentru îndeplinirea la timp și în bune condiții a obligațiilor; 

d) abuzul de autoritate față de personalul din subordine; 

e) afectarea demnității personalului din subordine; 

f) aplicarea unor sancțiuni nefundamentate; 

g) atribuire de recompense cu încălcarea prevederilor legale; 

h) promovarea unor interese personale în relațiile cu ceilalți salariați din UMFVBT. 

Art. 115. 

Abaterile grave care duc la desfacerea contractului individual de muncă sunt: 

a) toate abaterile care constituie infracțiune și se pedepsesc conform Codului Penal (luare de mită, 

corupție, trafic de influență, abuz în serviciu, fraudă, violența fizică, hărțuire etc.); 

b) prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influența băuturilor alcoolice sau/și a 

substanțelor interzise; 

c) consumarea băuturilor alcoolice în timpul efectuării serviciului/în interiorul instituției; 

d) lipsa nemotivată de la serviciu 3 zile consecutive sau 5 zile cumulate pe perioada unui an 

universitar; 

e) sustragerea, sub orice formă, de bunuri și valori aparținând UMFVBT ori salariaților din cadrul 

instituției; 

f) folosirea abuzivă a spațiilor UMFVBT în scopuri comerciale, în interes personal; 

g) utilizarea unor documente false la angajare; 

h) dezvăluirea unor informații confidențiale legate de activitatea UMFVBT (de exemplu: subiecte 

de examen, admitere, licență, concursuri, informații privind achizițiile publice, informații privind 

datele personale ale salariaților, informații privind remunerarea salariaților, etc.) prin care s-au 

adus prejudicii acesteia; 

i) falsificarea unor acte generatoare de drepturi; 

j) amenințarea, împiedicarea sau obligarea unui angajat ori a unui grup de angajați să participe la 

grevă ori să muncească în timpul grevei. 

Art. 116. 

Enumerarea faptelor de la articolele 112, 113, 114 și 115 nu este limitativă, ci doar enunțiativă. 

Art. 117. 

Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica UMFVBT, în cazul în care salariatul săvârșește o abatere 

disciplinară  sunt:    

a) avertismentul scris;  

b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;  

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;  

d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 

luni cu 5-10%;  

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Art. 118. 

(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.  
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(2) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune. 

Art. 119. 

(1) Personalul didactic și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel de 

conducere, de îndrumare și de control din învățământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea 

îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor 

de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului universității.  

(2) Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic și de cercetare  sunt următoarele:  

a) avertisment scris; 

b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de 

îndrumare și de control; 

c) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru 

ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de 

control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență; 

d) destituirea din funcția de conducere din învățământ; 

e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 

Art. 120. 

(1) Propunerea de sancționare disciplinară se face de către directorul de departament, de către decan ori 

rector, sau de cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor departamentului, consiliului facultății sau 

senatului universitar, după caz. Aceștia acționează în urma unei sesizări primite sau se autosesizează în 

cazul unei abateri constatate direct.  

(2)Decanul sau rectorul, după caz, pune în aplicare sancțiunile disciplinare.   

(3) În conformitate cu art. 51 alin. (2) din Legea 53/2003 – Codul Muncii, actualizată, în cazul în care un 

salariat lipsește nemotivat 3 zile consecutive de la locul de muncă, universitatea, prin hotărâre a 

Consiliului de Administrație și prin Decizie a rectorului, poate suspenda contractul individual de muncă 

al salariatului în cauză pe perioada desfășurării cercetării disciplinare prealabile. 

Art. 121.  

UMFVBT  stabilește sancțiunea disciplinară  aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare 

săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele:   

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;  

b) gradul de vinovăție al salariatului;  

c) consecințele abaterii disciplinare;  

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;  

e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.  

Art. 122. 

Sub sancțiunea nulității absolute, cu excepția  avertismentului scris nici o măsură nu poate fi dispusă mai 

înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.  

Art. 123. 

Orice abatere disciplinară săvârșită de unul sau mai mulți salariați, va fi adusă la cunoștință conducerii 

UMFVBT, în scris, de către șeful ierarhic superior al acestora. 

Art. 124. 

(1) În vederea cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana 

împuternicită sau de comisia numită de către angajator să realizeze cercetarea precizându-se obiectul, 

data, ora și locul întrevederii.            
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(2) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută de către persoana împuternicită de către angajator, 

fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile.  

(3) În cadrul cercetării prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în 

favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care 

le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat la cererea sa, de către un reprezentant al 

sindicatului al cărui membru este.  

(4) La aplicarea  sancțiunii se va ține seama de cauzele și gravitatea faptei, împrejurările în care a fost 

săvârșită, gradul de vinovăție a persoanei încadrate în muncă, dacă  aceasta a mai avut abateri în trecut 

precum și de urmările abaterii.   

Art. 125. 

(1) UMFVBT dispune aplicarea  sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă în termen 

de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu 

mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.  

(2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:  

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;  

b) precizarea prevederilor legale care au fost încălcate de salariat;  

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării  

 disciplinare prealabile sau motivele pentru care, nu a fost efectuată cercetarea;  

d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;  

e) termenul în care sancțiunea poate fi contestată;  

f) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.  

Art. 126. 

Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și 

produce efecte de la data comunicării.  

Art. 127.  

Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin 

scrisoare recomandată, la domiciliu sau reședința comunicată de acesta.  

Art. 128. 

Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 

30 de zile calendaristice de la data comunicării.  

 

CAPITOLUL XVI 

SOLUȚIONAREA CERERILOR SAU RECLAMAȚIILORINDIVIDUALE ALE SALARIAȚILOR 

 

Art.  129.  

(1) Salariații pot adresa conducătorului superior ierarhic și/sau conducerii UMFVBT, în nume propriuși 

în scris, petiții individualeprivind raporturile de muncă. 

(2) Prin petiții se înțelege orice cerere, sau reclamație individuală pe care un salariat o adresează 

conducătorului superior ierarhic și/sau conducerii UMFVBT în condițiile legii. 

(3) Petițiilor anonime nu se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 
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(4) În cazul în care un salariat formulează mai multe cereri/reclamații sesizând același aspect, acestea se 

vor conexa. 

(5) Petițiile, anterior comunicării conducătorului superior ierarhic și/sau conducerii UMFVBT, vor fi 

înregistrate la Registratura UMFVBT. 

(6) Conducerea UMFVBT are obligația să examineze cu atenție și să ia în considerare sugestiile și 

propunerile făcute de salariați sau reprezentanții acestora în vederea îmbunătățirii  activității  la nivelul 

fiecărei structuri din cadrul universității și să-i informeze asupra modului de rezolvare 

Art.  130.  

(1) Salariații și UMFVBT au obligația de a soluționa conflictele de muncă prin buna înțelegere sau prin 

procedurile stabilite de prevederile legislative în vigoare. 

(2) Procedura de soluționare a conflictelor de muncă este reglementată de Legea 53/2003 – Codul 

Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioareși Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, după caz. 

(3) Răspunsul la cereri/reclamații/petiții va fi comunicat personal, cu semnătură de primire și 

specificarea datei primirii, sau prin poștă, în situația în care salariatului nu i s-a putut înmâna personal 

răspunsul. 

Art. 131. 

Pentru soluționarea temeinică și legală a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților, se poate 

dispune numirea unor comisii, printr-o decizie a Rectorului UMFVBT care să cerceteze și să analizeze 

detaliat toate aspectele sesizate. 

 

CAPITOLUL XVII 

MODALITĂȚILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIȚII LEGALE SAU CONTRACTUALE 

SPECIFICE  

 

Legea nr.571/2004 – privind protecția  personalului din autoritățile publice, instituții publice și din 

alte unități care semnalează încălcări ale legii 

 

Art. 132.  

Legea nr.571/2004  reglementează unele măsuri  privind protecția persoanelor care au reclamat ori au 

sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităților publice, instituțiilor publice și al altor unități, săvârșite de 

către persoane cu funcții de conducere sau de execuție din autoritățile, instituțiile publice și din celelalte 

unități bugetare.                         

Art. 133. 

Dispozițiile  legii nr.571/2004 se aplică la tot personalul UMFVBT, inclusiv studenților.  

Art. 134. 

În înțelesul  legii, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:  

a) avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă 

care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei 

administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparentei.  
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b) avertizor înseamnă persoană care face o sesizare potrivit lit. a) și care este încadrată în 

universitate;  

c) comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuții  de cercetare disciplinară , 

prevăzut de lege sau de regulamentele  universității.  

Art. 135. 

Principiile care guvernează protecția avertizării în interes public sunt următoarele:  

a) principiul legalității, conform căruia universitatea are obligația de a respecta drepturile și 

libertățile angajaților, normele procedurale, libera concurență și tratamentul egal, potrivit legii;  

b) principiul supremației interesului public, conform căruia, în universitate, ordinea de drept, 

integritatea, imparțialitatea și eficiența sunt ocrotite și promovate;  

c) principiul responsabilității, conform căruia orice persoană încadrată în universitate care 

semnalează încălcări ale legii este datoare să susțină reclamația cu date sau indicii privind fapta 

săvârșită;  

d) principiul nesancționării abuzive, conform căruia nu pot fi sancționate persoanele care reclamă 

ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea  unei sancțiuni inechitabile și mai 

severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele 

deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;  

e) principiul bunei administrări, conform  căruia universitatea  este  datoare să își desfășoare 

activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiții de eficiență, 

eficacitate și economicitate a folosirii resurselor;  

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit și încurajat actul de avertizare în interes 

public cu privire la aspectele de integritate publică și bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea 

administrativă și prestigiul universității;  

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile  legii 

pentru a diminua sancțiunea administrativă sau disciplinară  pentru o faptă a sa mai gravă;  

h) principiul bunei-credințe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată în universitate care a 

făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.  

 

 Avertizarea privind fapte de încălcare a legii  

Art. 136. 

Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către personalul UMFVBT prevăzute  de lege ca fiind 

abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, constituie avertizare în interes public și privește:  

a) infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură 

directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură 

cu serviciul;  

b) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;  

c) practici sau tratamente preferențiale ori discriminatorii în exercitarea atribuțiilor    

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilitățile și conflictele de interese;  

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;  

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului;  

g) încălcări ale legii în privința accesului la informații și a transparenței decizionale;  

h) încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice și finanțările nerambursabile;  

i) incompetența sau neglijența în serviciu;  
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j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare 

și eliberare din funcție;  

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea 

legii;  

l) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public și privat al universității.  

Art. 137. 

Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice și profesionale poate fi făcută:  

a) șefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;  

b) conducerii universității din care face parte persoana  care a încălcat prevederile legale;  

c) comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul universității;                  

d) organelor judiciare;  

e) organelor însărcinate cu constatarea și cercetarea conflictelor de interese și a incompatibilităților;  

f) comisiilor parlamentare;  

g) mass-media;  

h) organizațiilor profesionale, sindicale;  

i) organizațiilor neguvernamentale.  

 

Protecția  avertizorilor 

Art. 138. 

(1) În fața  comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecție după 

cum urmează:  

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumția de buna-credință;   

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisia  de 

disciplină din universitate are obligația de a invita presa și un reprezentant al sindicatului sau al 

asociației profesionale. Anunțul se face prin comunicat pe pagina de Internet a universității, cu 

cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea ședinței, sub sancțiunea nulității raportului și a sancțiunii 

disciplinare aplicate.  

(2) În situația în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este șef ierarhic, direct sau indirect,  

comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecția avertizorului, ascunzându-i 

identitatea.  

Art. 139. 

Împotriva sancțiunii aplicată unui avertizor, acesta poate face plângere la instanța judecătorească 

competentă material și teritorial. 

 

Ordonanța de urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

Art. 140.  

UMFVBT are următoarele obligații în vederea protecției maternității:  

a) să  adopte măsuri în sensul prevenirii expunerii salariatelor gravide, salariatelor care au 

născut recent și/sau a celor care alăptează, la riscuri ce le pot afecta sănătatea și securitatea;  
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b) să evalueze alături de medicul de medicină muncii, anual și să modifice condițiile de 

muncă, natura muncii, gradul și durata expunerii salariatelor oricărui risc pentru securitatea sau 

sănătatea lor și a oricăror repercusiuni asupra sarcinii ori alăptării;  

c) să păstreze confidențialitatea asupra stării de graviditate a salariatei;  

d) să modifice în mod corespunzător condițiile și/sau orarul de muncă, sau să o repartizeze 

în alt loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea și securitatea să, în funcție de recomandările 

medicului de medicină muncii și a medicului de familie, cu menținerea veniturilor salariale;  

e) să acorde salariatei căreia nu-i poate schimba locul de muncă, concediu de risc maternal, 

înaintea solicitării concediului de maternitate sau după revenirea acesteia din concediul postnatal 

obligatoriu;  

f) să acorde salariatelor gravide dispensă pentru consultații prenatale în cazul în care 

investigațiile medicale se pot efectua numai în timpul programului de lucru, cu păstrarea 

drepturilor salariale aferente;  

g) să asigure salariatelor care alăptează, două pauze pentru alăptare de o oră fiecare, pauze 

ce pot fi compensate, la cererea salariatei, cu reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 

aceeași perioadă de timp, dar cu păstrarea drepturilor salariale.  

Art. 141.  

Universității îi este interzis să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariatelor aflate 

în concediu de maternitate, concediu de risc maternal, concediu pentru creșterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani, sau al copilului cu handicap, în vârstă de până la 3 ani sau a salariatei aflate în concediu 

pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 7 ani,sau în cazul copilului cu handicap, în vârstă de până 

la 18 ani. 

Art. 142.  

Salariatele care se încadrează într-una din situațiile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția 

maternității la locul de muncă au următoarele obligații:  

a) să anunțe în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate;  

b) să se prezinte la medicul de familie pentru eliberarea documentului medical care să le  ateste 

starea;  

c) să efectueze concediul postnatal obligatoriu de minimum 42  de zile .  

Art. 143.  

Salariatelor gravide, celor care au născut recent sau care alăptează, le revin conform legii, următoarele 

drepturi:  

a) să solicite în scris de la UMFVBT măsurile de protecție legale;  

b) schimbarea locului și a condițiilor de muncă pentru securitatea sau sănătatea lor și a oricăror 

repercusiuni ce se pot răsfrânge asupra sarcinii ori alăptării;  

c) la un concediu de risc maternal acordat în întregime sau fracționat, pe o perioadă de maxim 120 

de zile, cu plata indemnizației prevăzute de lege;  

d) la reducerea cu ¼ a duratei normale de muncă, cu menținerea veniturilor salariale;  

e) nu vor fi constrânse să efectueze o muncă dăunătoare sănătății  sau stării lor de graviditate ori 

copilului nou-născut;  

f) nu vor desfășura muncă în condiții cu caracter insalubru sau penibil, așa cum sunt ele definite 

prin lege.  
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Art. 144.  

Prezentele dispoziții se completează cu prevederile OUG nr.96/2003 și Normelor Metodologice de 

aplicare a ordonanței.  
 

CAPITOLUL XVIII  

DOSARUL PERSONAL AL SALARIATULUI 

 

Art. 145. 

Prin Dosarul Personal al Salariatului se înțelege dosarul fiecărui angajat al UMFVBT. 

Art. 146.  

(1) Dosarul Personal al Salariatului se întocmește la angajare, după promovarea concursului de ocupare 

a postului și înainte de încheierea contractului individual de muncă. 

(2) Dosarul Personal al Salariatului se finalizează după încheierea și semnarea contractului individual de 

muncă. 

Art. 147.  

(1) Dosarul Personal al Salariatului conține următoarele: 

a) Curriculum Vitae al salariatului; 

b) Cazierul judiciar al salariatului eliberat pentru înscrierea la concurs; 

c) Adeverința (sau adeverințele, după caz) medicală eliberată pentru înscrierea la concurs; 

d) Documentele personale de identificare; 

e) Actele de studii și specializări/calificări; 

f) Certificatul de Medicina Muncii; 

g) Declarația la angajare/Confirmare informații la angajare; 

h) Declarația privind norma de bază; 

i) Declarația privind datele de contact; 

j) Declarația privind deducerile personale; 

k) Declarația privind persoanele întreținute; 

l) Fișa angajatului; 

m) Fișa individuală a postului; 

n) Instruirea în ceea ce privește protecția muncii; 

o) Declarația/Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

p) Contractul individual de muncă; 

q) Alte documente privind derularea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă; 

r) Alte documente conform specificului postului și conform legislației în vigoare.  

(2) Declarația privind datele de contact va fi completată de către angajații universității. 
 

CAPITOLUL XIX 

DISPOZIȚII FINALE  

 

Art. 148. 

În sensul prezentului Regulament Intern, prin salariați cu funcții de conducere se înțelege: rectorul, 

prorectorii, decanii, prodecanii, directorii de departament, directorul general administrativ, contabilul 
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șef, secretarul șef al universității, secretarii șefi ai facultăților, directorii de direcții, șefii serviciilor și 

șefii birourilor.  

Art. 149. 

(1) UMFVBT are obligația de a informa toți salariații cu privire la conținutul Regulamentului Intern. 

(2) Registratura Generală a UMFVBT va difuza prezentul Regulament Intern tuturor structurilor din 

cadrul UMFVBT și va asiguraluarea la cunoștință de conținutul prezentului Regulament intern de către 

toți salariații universității. 

(3) Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning va asigura publicarea pe 

pagina de internet a universității, www.umft.ro, a prezentului Regulament intern. 

Art. 150. 

Regulamentul Intern poate fi modificat ori de cate ori necesitățile legate de organizarea și disciplina 

muncii în universitate o cer.  

Art. 151. 

Condițiile specifice sau privind anumite proceduri de aplicare ale prezentului regulament vor putea face 

obiectul unor proceduri, decizii sau note interne de serviciu. 

Art. 152. 

Prezentul Regulament Intern se completează cu prevederile Cartei și Codul de etică și deontologie 

profesională al  Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și cu prevederile 

celorlalte regulamente, metodologii și proceduri interne în vigoare.  

Art. 153. 

Nerespectarea prevederilor Regulamentului Intern, a prevederilor Cartei, a Codului de etică și 

deontologie profesională și a prevederilor celorlalte regulamente, metodologii și proceduri interne în 

vigoare, constituie abatere și va sancționată conform dispozițiilor acestuia și în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare. 

Art. 154. 

Prezentul regulament Intern a fost  aprobat și republicat prin Hotărârea Senatului Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara nr. 5/6022/27.05.2020. 

 

 

 

  Avizat Oficiul juridic, 

 c.j. Codrina Mihaela Levai 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian-Marius Crețu 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  6/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de 

doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 3/10837/27.07.2017, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director interimar CSUD, nr. 

5017/22.04.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului 

instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat în cadrul 

Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea de Medicină şi 

Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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SECȚIUNEA I. 

Instituția organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) 
 

CAPITOLUL I. Dispoziții generale 

 
Art.1.   

Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în 
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara este elaborat de către 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), aprobat de către Consiliul de Administrație şi 
avizat de către Senatul universităţii, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare, după cum 

urmează: 
 1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (LEN), cu modificările și completările ulterioare; 

 2. Legea nr. 53/2011 - Codul Muncii; 
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

 4. Legea privind buna conduită în cercetarea științifică nr. 206/2004, cu modificările și completările 

 ulterioare; 
 5. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat cu 

 modificările și completările ulterioare (HG 134/2016); 
 6. Ordinul MECTS nr. 5691/2011 privind regulamentul CNADTCU pentru evaluarea tezelor de 

 abilitare;  
7.  Directiva Europeană nr. 36/2005 cu completările din 2011 și 2013; 

8. Ordinul MEN nr. 4843/01.08.2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat 
 pentru Medicină, Medicină dentară și Farmacie; 

9. Ordinul MECTS nr. 4478/2011 privind criteriile minimale naționale - panelurile P1, P2, P3 ale 

 CNADTCU; 
10. Ordinul nr. 3482/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al CNATDCU cu 

 actualizările ulterioare; 
11. Ordinul MENCS nr. 6153/2016 privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a Școlilor 

 doctorale;  
12. Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timișoara; 

13. Reglementări și decizii interne, relevante pentru această activitate. 
 

Art.2.  

(1) Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate 

constă  în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice originale, și care se 

finalizează, după susţinerea tezei de doctorat, cu acordarea titlului de doctor, titlu ce corespunde 

calificării de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor 

(CNC).  

(2) Studiile universitare de doctorat sunt organizate numai în şcoli doctorale acreditate sau autorizate 

provizoriu care funcţionează în cadrul unei instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat 

(IOSUD). 

 

Art.3.  

(1) Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este acreditată de 

către Ministerul Educaţiei și Cercetării (MEC) în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 

nr. 1/2011, H.G. nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat şi Carta Universităţii de 

Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de 

Doctorat (IOSUD).  
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(2) Conducătorul instituției care reprezintă legal IOSUD-UMFVBT este Rectorul universităţii, iar 

organul colectiv de conducere căruia IOSUD-UMFVBT se subordonează este Senatul universitar. 
 

Art.4.  

IOSUD-UMFVBT funcționează conform prevederilor prezentului Regulamentul instituțional de 

organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT.  

 

Art.5.  

(1) UMFVBT are dreptul să organizeze concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în 

domeniile Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, cu respectarea autonomiei universitare conform 

Cartei UMFVBT.  

(2) Doctoratul ştiinţific organizat în cadrul IOSUD-UMFVBT este o condiţie obligatorie pentru cariera 

profesională în învăţământul superior şi cercetare și forma sa de desfășurare este cu frecvență.  

(3) Doctoratul științific se bazează pe cercetare științifică inovativă avansată, contribuind la dezvoltarea 

de cunoștințe, competențe și abilități cognitive. 

(4) Cunoștințele, competențele și abilitățile generale și de specialitate conferă absolventului de studii 

universitare de doctorat științific capacitatea: 

a)  de a aprofunda domeniul de studiu; 

b)  de a analiza critic noi direcții de cercetare și a sintetiza informații complexe; 

c)  de a concepe, derula și finaliza un proiect de cercetare, utilizând metodologia de cercetare 

specifică domeniului; 

d) de a asigura managementul proiectului de cercetare propus în condițiile 

respectării deontologiei profesionale; 

e) de a contribui la progresul cunoașterii prin cercetare originală cu impact național 

și/sau internațional, demonstrat prin publicații științifice; 

f) de a contribui la promovarea dezvoltării tehnologice, sociale și culturale în contextul 

unei societăți și economii bazate pe cunoaștere; 
g) de a stabili legături cu comunitatea profesională și cu societatea civilă, prin 
transmiterea rezultatelor obținute în contextul domeniului său de cercetare. 

 

Art.6.  

(1) IOSUD-UMFVBT înmatriculează studenți-doctoranzi doar în cadrul unei școli doctorale 

acreditate (sau autorizate provizoriu), cum este cazul Școli lor doctorale din cadrul 

UMFVBT. 

(2) Școlile doctorale promovează caracterul interdisciplinar al studiilor universitare de doctorat, 

implementând bunele practici naționale și internaționale în funcționarea acestora din cadrul IOSUD-

UMFVBT, ceea ce reprezintă o premisă pentru organizarea de doctorate în cotutelă cu alte Școli 

doctorale de prestigiu, din țară și din străinătate.  

(3) Școlile doctorale din cadrul IOSUD-UMFVBT asigură o cooperare activă cu toate instituțiile 

colaboratoare ale IOSUD, incluzând Academia Română și alte instituții de cercetare din țară și 

străinătate în vederea realizării unor programe de cercetare științifică din cadrul ciclului de studii 

universitare de doctorat. 

 

Art. 7. 

Școlile doctorale din cadrul IOSUD-UMFVBT funcționează în conformitate cu prevederile 

Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

UMFVBT și metodologiile conexe, precum și ale Regulamentului Școlii doctorale, documente care sunt 

actualizate și validate permanent în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 8.  
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IOSUD-UMFVBT asigură suportul instituţional, administrativ şi logistic al școlilor doctorale 

subordonate după cum urmează: 

a) iniţiază şi răspunde de procedurile de înfiinţare şi/sau acreditare a unor noi școli doctorale în 

UMFVBT; 

b) efectuează evaluări interne, conform reglementărilor în vigoare; 

c) poate face propuneri de reorganizare conform prevederilor Codului studiilor universitare de 

doctorat (bazat pe HG 681/2011) cu modificările  și completările ulterioare, precum şi a altor acte 

normative în vigoare la data reorganizării.  

 
 

CAPITOLUL II. Conducerea IOSUD 

 
Art. 9.  
(1) IOSUD-UMFVBT este condusă de către Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, denumit 

în continuare CSUD. 

(2) CSUD funcţionează în baza prezentului Regulament, în conformitate cu prevederile LEN și ale 

Codului studiilor universitare de doctorat (H.G. nr. 681/2011)  cu modificările și completările ulterioare.  

   

Art. 10.  
(1) CSUD este alcătuit din 7-17 membri.  

(2) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat 

din cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. 

(3) Un membru al CSUD este ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din 

cadrul şcolilor doctorale din IOSUD. 

(4) Directorul CSUD este membru de drept al CSUD. 

(5) Cel puţin 50% din membrii CSUD sunt numiţi de către conducătorii instituţiei IOSUD, respectiv de 

către Rectorul UMFVBT.  

 
Art. 11.  
(1) CSUD poate avea ca membri: 

     a) persoane din cadrul IOSUD-UMFVBT sau din afara acesteia;  

     b) persoane din ţară  sau din străinătate; 

     c) personalităţi ştiinţifice sau personalităţi din sectoarele industriale şi socio-economice relevante; 

     d) reprezentanţi ai studenţilor-doctoranzi din cadrul Școlilor doctorale ale IOSUD, strict pe durata 

desfășurării studiilor doctorale, respectiv până la data susținerii publice a tezei de doctorat. 

(2) Membrii CSUD, format în baza prezentului regulament, care sunt cadre didactice universitare sau 

cercetători, trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să îndeplinească 

standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare la data desemnării lor ca 

membri ai CSUD, aprobate prin Ordinul MEN, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 și în 

conformitate cu legislația în vigoare din domeniu. 

(3) Metodologia de desemnare a membrilor CSUD respectă prevederile prezentului regulament, care este 

trimis spre avizare conducerii UMFVBT şi aprobat de către Senatul universităţii. 

Art. 12.  
(1) Mandatul membrilor CSUD este de 4 ani. 

 

Art. 13.  

În cazul vacantării unor locuri în cadrul CSUD, se organizează alegeri parțiale, iar mandatul noului 

membru încetează de drept la expirarea mandatului CSUD. 
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Art. 14.  

(1) CSUD se întâlnește regulat și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Directorului CSUD sau a 

minimum 1/3 din numărul membrilor. 

 

Art. 15.  
(1) CSUD este condus de către un director. 

(2) Funcţia de director al CSUD este asimilată funcţiei de prorector. 

(3) Atribuțiile directorului CSUD sunt precizate în Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT. 

 

Art. 16.  
(1) Directorul CSUD este numit în urma unui concurs public organizat de către instituţia care reprezintă 

legal IOSUD, respectiv UMFVBT. 

(2) Metodologia de desfăşurare a concursului public trebuie să respecte prevederile Codului studiilor 

universitare de doctorat (HG 681/2011), este propusă de către conducerea UMFVBT şi aprobată de către 

Senatul universitar. 

(3) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data-limită 

pentru înscrierea candidaţilor. 

(4) Anunţurile se publică cel puţin prin următoarele modalităţi: 

   a) la loc vizibil, pe pagina principală  a site-ului web al UMFVBT; 

   b) pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei Naționale, prevăzut de articolul 295 

       alin. (3) din Legea nr. 1/2011; 

   c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

(5) IOSUD şi MEN pot anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în 

mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în publicarea 

ofertelor de locuri de muncă şi altele asemănătoare. 

(6) La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au 

dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a 

anunţului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011. 

 

Art. 17.  
(1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, dintre care cel puţin 3 trebuie să fie din afara IOSUD-

UMFVBT, din ţară sau din străinătate. 

(2) Cel puţin un membru al comisiei de concurs are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs a postului, cu o instituţie de 

învăţământ superior şi de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin Ordinul 

Ministrului Educaţiei Naționale elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011. 

(3) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, 

şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare 

la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunţului privind scoaterea la concurs 

a postului. 

 

 

Art. 18.  
(1) În baza deciziei comisiei de concurs, conducătorul instituţiei care reprezintă legal IOSUD, respectiv 

Rectorul UMFVBT, încheie cu persoana desemnată un contract de management pe o perioadă de 4 ani. 
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CAPITOLUL III. Atribuțiile CSUD 

 
Art. 19.  
(1) Principalele atribuţii ale CSUD sunt: 

a) asigurarea sprijinului instituţional, administrativ şi logistic Școlilor doctorale subordonate; 

b) stabilirea strategiei IOSUD; 

c) elaborarea și actualizarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a studiilor 

universitare de doctorat în cadrul UMFVBT;  

d) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD; 

e) selectarea conducătorilor de doctorat care fac parte dintr-o şcoală doctorală nou-înfiinţată; 

f) coordonarea parteneriatului, în cazul în care IOSUD este constituită dintr-un parteneriat, potrivit 

contractului de parteneriat; 

g) acordarea sau revocarea calității de membru al Școlii doctorale unor conducători de doctorat;  

h) înmatricularea și exmatricularea studenților doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat; 

i) stabilirea criteriilor pentru elaborarea Planurilor de învățământ ale Școlilor doctorale; 

j) realizarea Statului de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale; 

k) aprobarea întreruperilor stagiului de doctorat (pe motive temeinice și cu acordul conducătorului de 

doctorat); 

l) aprobarea retragerilor din cadrul programului de doctorat; 

m) aprobarea perioadelor de grație pentru susținerea tezelor de doctorat; 

 

Art. 20.  
IOSUD-UMFVBT garantează transparența organizării și desfășurării programelor de studii universitare 

de doctorat la nivelul Școlii doctorale proprii și asigură publicarea pe internet a tuturor informațiilor 

necesare privind programele de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 21. 

IOSUD-UMFVBT are obligația să ofere informații corecte și complete privind programele de studii 

universitare de doctorat candidaților la aceste programe, comunității universitare și altor persoane fizice 

sau juridice interesate. 

 

Art. 22. 

(1) IOSUD-UMFVBT împreună cu Școala doctorală iau măsuri pentru prevenirea și sancționarea 

abaterilor de la normele eticii științifice, profesionale și universitare, conform Codului de Etică și 

Deontologie profesională al UMFVBT. 

(2) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu studentul-doctorand în cazul unor eventuale fraude 

academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri de la buna conduită în cercetarea 

științifică, inclusiv al plagiatului. 

(3) În cazul unor eventuale fraude academice, al unor încălcări ale eticii universitare sau al unor abateri la 

buna conduită în cercetarea ştiinţifică, inclusive a plagiatului, studentul-doctorand şi/sau conducătorul de 

doctorat răspund/răspunde în condiţiile legii. 

 

CAPITOLUL IV. Dobândirea și pierderea calității IOSUD 
 

Art. 23.  
(1) Calitatea de IOSUD este dobândită dacă în cadrul acesteia este organizată cel puţin o Școală doctorală 

acreditată sau autorizată provizoriu, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 şi ale Codului studiilor 

universitare de doctorat cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 24.  

(1) Calitatea de IOSUD se pierde la momentul la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

    a)  nicio Școală doctorală  din cadrul IOSUD nu este acreditată sau autorizată provizoriu; 

    b) toţi studenţii-doctoranzi care au contract cu respectiva IOSUD şi au finalizat studiile de doctorat sau 

au fost exmatriculaţi. 

 

Art. 25.  
(1) IOSUD poate înmatricula noi studenţi-doctoranzi doar în cadrul unei Școli doctorale acreditate sau 

autorizate provizoriu. 

 

SECȚIUNEA II. 

Școala doctorală 

 

CAPITOLUL I. Organizarea Școlii doctorale 
Art. 26.  
(1) Școală doctorală este o structură organizatorică şi administrativă constituită în cadrul IOSUD-

UMFVBT și care oferă sprijinul necesar pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de 

doctorat. 

(2) O Școală doctorală se poate constitui numai dacă cuprinde cel puţin 3 conducători de doctorat. 

(3) În cadrul IOSUD-UMFVBT pot funcţiona una sau mai multe școli doctorale. 

 

Art. 27.  

(1) Cadrul general de organizare şi de funcţionare a Școlilor doctorale este stabilit prin dispoziţiile 

prezentului Regulament instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în 

cadrul UMFVBT  şi poate fi completat cu prevederile regulamentelor proprii fiecărei Școli doctorale, cu 

respectarea legii. 

      

Art. 28.  
(1) Înfiinţarea Școlilor doctorale este propusă de către conducerea UMFVBT, este avizată de către 

Senatul universitar şi este aprobată de către CSUD. 

(2) În structura unei instituţii de învăţământ superior, o Școală doctorală are un rang egal cu cel al unui 

departament şi poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri 

şi cheltuieli în cadrul instituţiei de învăţământ superior, potrivit prevederilor art. 131, art. 133 alin. (4) şi 

art. 134 din Legea nr. 1/2011. 

(3) Relaţiile de afiliere dintre Școala doctorală şi alte structuri ale universităţii sunt stabilite prin 

Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

UMFVBT. 

 

Art. 29.  
(1) Şcoala doctorală este condusă de către directorul Școlii doctorale şi de către Consiliul Școlii doctorale 

(CSD).  

(2) Directorul Școlii doctorale este asimilat directorului de departament.  

(3) Consiliul Școlii doctorale este asimilat Consiliului departamentului. 

(4) Consiliul şcolii doctorale este condus de către directorul Școlii doctorale, care este numit de către 

CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii doctorale şi este membru de drept în CSD. 

 

Art. 30.   
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(1) Din Consiliul Școlii doctorale fac parte conducători de doctorat din cadrul Școlii doctorale în 

proporţie de maximum 50%, studenţi-doctoranzi în proporţie de 20%, rotunjit în plus dacă este cazul, 

restul fiind completat cu membri din afara şcolii doctorale, aleşi dintre personalităţi ştiinţifice a căror 

activitate ştiinţifică are o recunoaştere internaţională semnificativă şi/sau personalităţi din sectoarele 

industriale şi socio-economice relevante. 

(2) Membrii Consiliului Școlii doctorale format în baza prezentului regulament care sunt cadre didactice 

universitare sau cercetători trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate şi să 

îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la 

data desemnării lor ca membrii ai Consiliului Școlii doctorale. 

(3) Ponderea conducătorilor de doctorat din Școala doctorală în cadrul Consiliului Școlii doctorale este 

stabilită de către CSUD. 

 

Art. 31.   

(1) Consiliul Școlii doctorale este format din 3-9 membri. Membrii CSD sunt aleşi prin votul universal, 

direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din Școala doctorală a UMFVBT. Studentul-doctorand 

este ales de asemenea prin votul universal, direct, secret şi egal al studenților doctoranzi din cadrul 

Școlilor doctorale ale IOSUD. 

(2) Mandatul Consiliului Școlii doctorale este de 5 ani. 

(3) Studenţii-doctoranzi membri ai Consiliului Școlii doctorale care îşi finalizează studiile doctorale în 

timpul mandatului consiliului îşi pierd calitatea de membru al consiliului la data susţinerii publice a tezei 

de doctorat. 

(4) Pentru ocuparea unor locuri vacante în cadrul Consiliului Școlii doctorale se organizează alegeri 

parţiale, potrivit prevederilor alin. (1), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului 

Consiliului Școlii doctorale. 

 

Art. 32.  
(1) Consiliul Școlii doctorale se întâlneşte de cel puţin 3 ori pe an, la cererea directorului Școlii doctorale 

sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. 

  

CAPITOLUL II. Atribuţiile Şcolii doctorale 
 

Art. 33.  

Principalele atribuţii ale Consiliului Școlii doctorale sunt: 
    a)  elaborarea Regulamentului Școlii doctorale; 

    b) luarea deciziilor privind acordarea sau revocarea calităţii de membru al Școlii doctorale unor 

conducători de doctorat, precum şi stabilirea de standarde minimale de performanţă ştiinţifică în vederea 

aplicării obiective a acestor proceduri; 

    c) înmatricularea şi exmatricularea studenţilor-doctoranzi, la propunerea conducătorilor de doctorat 

membri ai Școlii doctorale; 

    d) luarea deciziilor pentru avizarea Statului de funcţii al personalului didactic şi de cercetare afiliat 

Școlii doctorale, după caz; 

    e) asistarea evaluatorului extern în procesul de evaluare în vederea acreditării/reacreditării sau a 

autorizării provizorii a şcolii doctorale; 

    f) alte atribuţii specifice. 

 

Art. 34.  
(1) Regulamentul Școlii doctorale stabileşte modul în care sunt organizate şi se desfăşoară programele de 

studii universitare de doctorat în cadrul Școlii doctorale respective. 
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(2) Regulamentul Școlii doctorale este elaborat de către CSD, prin consultarea tuturor conducătorilor de 

doctorat membri ai şcolii respective, cu respectarea prevederilor Regulamentului instituțional de 

organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT.   

(3) Regulamentul Școlii doctorale se avizează prin votul universal, direct, secret şi egal al majorităţii 

absolute a conducătorilor de doctorat membri ai Școlii respective. 

(4)  Regulamentul Școlii doctorale se aprobă de către CSUD. 

(5) Regulamentul Școlii doctorale stabileşte criterii, proceduri şi standarde obligatorii vizând cel puţin 

următoarele aspecte: 

    a) acceptarea de noi membri conducători de doctorat, precum şi reglementări referitoare la modalitatea 

prin care unui conducător de doctorat îi poate fi retrasă calitatea de membru al şcolii doctorale; 

    b) mecanismele prin care se iau deciziile în ceea ce priveşte oportunitatea, structura şi conţinutul 

programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate; 

    c) procedurile de schimbare a conducătorului de doctorat al unui anumit student-doctorand şi 

procedurile de mediere a conflictelor; 

    d) condiţiile în care programul de doctorat poate fi întrerupt; 

    e) modalităţile de prevenire a fraudei în cercetarea ştiinţifică, inclusiv a plagiatului; 

    f) asigurarea accesului la resursele de cercetare; 

    g) obligaţiile de frecvenţă ale studenţilor-doctoranzi, conform unei metodologii elaborate de MEN. 

(6) Regulamentul se poate aplica şi în cazul programelor de studii universitare de doctorat desfăşurate în 

cotutelă, dacă prin acordul de parteneriat s-a decis astfel. 

 

Art. 35.  
Şcolile doctorale au obligaţia să ofere informaţii corecte şi complete privind programele de studii 

universitare de doctorat candidaţilor la aceste programe, comunităţii universitare şi altor persoane fizice 

sau juridice interesate. 

 

Art. 36.  

(1) IOSUD-UMFVBT garantează transparenţa organizării şi desfăşurării programelor de studii 

universitare de doctorat la nivelul tuturor Școlilor doctorale proprii. 

(2) Şcolile doctorale, cu sprijinul logistic al IOSUD, vor asigura publicarea pe internet a tuturor 

informaţiilor necesare privind programele de studii universitare de doctorat, vizându-se cu precădere 

următoarele categorii: 

    a) Regulamentul Școlii doctorale; 

    b) informaţii privind posturile vacante pentru studenţi-doctoranzi; 

    c) informaţii privind posturile vacante pentru conducători de doctorat; 

    d) informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a programelor doctorale; 

    e) informaţii privind conţinutul programelor de studii universitare de doctorat; 

    f) informaţii privind modul de finanţare a studiilor, precum şi costurile suportate de studentul-

doctorand; 

    g) modelul contractului-cadru de studii doctorale; 

    h) informaţii privind conducătorii de doctorat şi studenţii-doctoranzi pe care îi coordonează, care 

includ cel puţin lista publicaţiilor şi brevetelor acestora; 

    i) informaţii privind rezultatele şi performanţele profesionale ale conducătorilor de doctorat; 

    j) informaţii privind tezele de doctorat, respectiv standarde de elaborare, proceduri şi criterii de 

evaluare a acestora; 

    k) rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia 

aferente susţinerilor publice; 

    l) adresele la care pot fi accesate tezele de doctorat finalizate, publicate pe un site administrat de către 

MEC. 
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Art. 37.  

(1) Şcoala doctorală împreună cu conducătorul de doctorat au obligaţia de a informa studentul-doctorand 

cu privire la etica ştiinţifică, profesională şi universitară şi de a verifica respectarea acesteia, inclusiv: 

    a) respectarea prevederilor deontologice pe parcursul realizării cercetării de doctorat; 

    b) respectarea prevederilor deontologice în redactarea tezei de doctorat. 

(2) Şcoala doctorală şi IOSUD, respectiv UMFVBT, iau măsuri pentru prevenirea şi sancţionarea 

abaterilor de la normele eticii ştiinţifice, profesionale şi universitare, conform Codului de etică şi 

deontologie profesională al UMFVBT. 

     

Art. 38.  

(1) IOSUD, prin Școlile doctorale, poate acorda sprijin financiar studenţilor-doctoranzi pentru efectuarea 

de stagii de cercetare în ţară sau în străinătate, cu acordul conducătorului de doctorat. 

(2) Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată de către Școlile doctorale şi prin: 

    a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către Consiliul şcolii doctorale; 

    b) cercetări doctorale în cotutelă; 

    c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu universităţi partenere 

       recunoscute pe plan internaţional; 

    d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală în 

       cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale. 

 

CAPITOLUL III. Studentul doctorand 

 
Art. 39.  
(1) Student-doctorand este studentul înmatriculat în programul de studii universitare de doctorat.  
(2) Programul de studii universitare de doctorat, denumit în continuare programul de doctorat reprezintă 

totalitatea activităţilor în care este implicat studentul-doctorand, relevante din punctul de vedere al 

studiilor universitare de doctorat. 

(3) Pe parcursul derulării programului de studii universitare de doctorat, studentul-doctorand are dreptul:  
   a) să beneficieze de sprijinul, îndrumarea şi coordonarea conducătorului de doctorat, precum şi a 

          comisiei de îndrumare;  

b) să participe la seminarele sau reuniunile de lucru ale personalului de cercetare-dezvoltare din 

cadrul IOSUD atunci când sunt în discuţie teme relevante pentru studiile universitare de doctorat;  

c) să fie reprezentat în forurile decizionale ale Școlii doctorale; 

d) să beneficieze de logistica, centrele de documentare, bibliotecile şi echipamentele şcolii doctorale 

şi ale IOSUD pentru elaborarea proiectelor de cercetare şi a tezei de doctorat;  

e) să se înscrie la cursurile şi seminarele organizate de alte Școli doctorale;  

f) să lucreze împreună cu echipe de cercetători din cadrul centrelor IOSUD sau din cadrul unor unităţi 

de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD;  

g) să beneficieze de mobilităţi naţionale sau internaţionale;  

h) să beneficieze de sprijin instituţional pentru a participa la conferinţe sau congrese ştiinţifice, 

ateliere de lucru, şcoli de vară ori iarnă şi seminarele naţionale şi internaţionale în domeniul de 

specializare în care şi-a ales teza de doctorat;  

i) să participe la sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate de Școala doctorală sau/şi de IOSUD;  

j) să fie informat cu privire la curricula studiilor universitare de doctorat din cadrul Școlii       

doctorale.  

(4) Studentul-doctorand are următoarele obligaţii:  

a) să respecte orarul întâlnirilor stabilit împreună cu conducătorul de doctorat şi să îşi îndeplinească 

obligaţiile de prezentare a rezultatelor cercetării şi de susţinere a lucrărilor;  
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b) să prezinte rapoarte de activitate conducătorului de doctorat şi comisiei de îndrumare ori de câte ori  

         i se solicită feed-back;  

c) să fie în legătură permanentă cu conducătorul de doctorat;  

d) să respecte disciplina instituţională. 

 

CAPITOLUL IV. Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare 

 
Art. 40.  
(1) Conducătorul de doctorat este cadrul didactic sau cercetătorul, cu experienţă în domeniul cercetării 

ştiinţifice, care coordonează activitatea studentului-doctorand în urma dobândirii acestui drept în 

conformitate cu prevederile art. 166 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Pot fi conducători de doctorat şi persoanele care au obţinut dreptul de conducere de doctorat înaintea 

intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011. 

(3) Pentru a conduce doctorate, cadrele didactice şi de cercetare care au dobândit acest drept trebuie să 

aibă un contract de muncă cu IOSUD-UMFVBT şi să fie membre ale unei Școli doctorale. 

(4) Un conducător de doctorat poate îndruma studenţi doctoranzi numai în domeniul pentru care a obţinut 

acest drept. 

(5) Un cadru didactic şi de cercetare care are dreptul de a conduce doctorate şi care este titular la o 

instituţie de învăţământ superior sau de cercetare care nu este IOSUD sau componentă a unei IOSUD 

poate, în condiţiile art. 166 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, să facă parte din Școala doctorală a IOSUD-

UMFVBT. 

(6) Un conducător de doctorat din cadrul Școlii doctorale poate îndruma simultan studenţi-doctoranzi 

numai în IOSUD-UMFVBT, excepţie făcând doctoratele conduse în cotutelă.   

(7) Un conducător de doctorat poate îndruma simultan maximum 8 studenţi-doctoranzi, aflaţi în diverse 

stadii ale studiilor de doctorat.  

 

Art. 41.  
(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul-doctorand îşi 

desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a unui 

conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de doctorat din 

instituţii diferite din România, pe baza unui acord scris între instituţiile organizatoare implicate. 

Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din aceeaşi 

IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de doctorat a împlinit 

vârsta de 65 de ani, potrivit prevederilor art. 289 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. 

(2) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentul-doctorand 

este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal, inclusiv în normarea activităţii de predare 

şi cercetare a acestuia. 

(3) Studentul-doctorand  care  iși  finalizează  programul  de  doctorat  va  susține  teza  de  doctorat  la 

instituția IOSUD la care este afiliat conducătorul de doctorat principal, supunându-se regulilor de 

susținere a reglementărilor proprii ale IOSUD și respectiv, ale Școlii doctorale din cadrul universității 

respective. 

 

Art. 42.  
(1) Pentru activitatea pe care o desfășoară în această calitate, conducătorii de doctorat sunt remunerați în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 43.  
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(1) La cererea motivată a studentului-doctorand, Consiliul şcolii doctorale poate decide schimbarea 

conducătorului de doctorat dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor legale sau contractuale asumate 

de către acesta ori pentru alte motive care vizează raportul de îndrumare dintre conducătorul de doctorat 

şi studentul-doctorand. 

(2) Consiliul Școlii doctorale desemnează un alt conducător de doctorat în cazul prevăzut la alin. (1), 

precum şi în cazul în care se constată indisponibilitatea conducătorului de doctorat. 

(3) La desemnarea unui nou conducător de doctorat, Consiliul Școlii doctorale va avea în vedere prioritar 

necesitatea ca studentul-doctorand să poată finaliza programul de doctorat. 

   

Art. 44.  
(1) Pentru desfăşurarea doctoratului, studentul-doctorand este sprijinit de o comisie de îndrumare, 

formată din alţi 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat, din 

alte persoane afiliate Școlii doctorale sau din cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia. 

(2) Componenţa comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat în urma consultării cu 

studentul-doctorand. Comisia de îndrumare asigură consilierea doctoranzilor prin întâlniri regulate 

complementare celor stabilite de către conducătorul de doctorat.  

   

Art. 45.  
(1) Activitatea conducătorilor de doctorat se normează în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare.  

(2) Rambursarea cheltuielilor de transport și cazare pentru membrii comisiei de doctorat din alte centre 

universitare se face în cuantumul a 2000 RON/comisie/doctorand în baza unui referat de necesitate și a 

dovezilor (facturi aferente transportului și cazării, bilete de transport, bonuri benzină) depuse la 

Secretariatul Școlii doctorale. 

 

Art. 46.  
(1) Drepturile şi obligaţiile conducătorului de doctorat decurg din LEN, Regulamentul instituţional de 

organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT,  Regulamentul Școlii 

doctorale, precum şi din contractul său de muncă. 

(2) Drepturile conducătorului de doctorat includ, printre altele: 

    a) dreptul de a participa la competiţii pentru granturi doctorale; 

   b) dreptul de a îndruma şi evalua activitatea studentului-doctorand în cadrul programului de studii 

universitare de doctorat, conform autonomiei profesionale şi universitare, urmărind exigenţele 

programului de studii universitare de doctorat şi respectând interesele profesionale ale studentului-

doctorand; 

     c) dreptul de a propune comisia de doctorat; 

    d) dreptul la o evaluare internă  şi externă imparţială, conformă cu metodologia specifică  a procesului 

de evaluare; 

    e) dreptul de a cunoaşte metodologia în raport cu care este evaluat, atât în evaluarea internă, cât şi în 

evaluarea externă; 

    f) dreptul de a cunoaşte rezultatele evaluării interne şi externe a propriei activităţi; 

    g) dreptul de a refuza îndrumarea unui student-doctorand în condiţiile în care este pus fără  voia sa într-

un conflict de interese; 

    h) dreptul de a solicita Consiliului Școlii doctorale întreruperea relaţiei de îndrumare cu un student-

doctorand; 

    i) dreptul de a selecta, conform prevederilor Metodologiei de admitere la studiile universitare de 

doctorat, candidatul la doctorat pentru o poziţie vacantă aflată sub îndrumarea sa şi de a propune 

înmatricularea studentului-doctorand; 
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    j) dreptul de a solicita Școlii doctorale organizarea unui concurs de admitere pentru fiecare poziţie 

vacantă de student-doctorand aflată sub îndrumarea sa; 

    k) dreptul de a decide elementele de studiu din cadrul programului de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate la care studentul-doctorand trebuie să participe, cu respectarea prevederilor 

legislaţiei. 

   (3) Conducătorul de doctorat are următoarele obligaţii: 

   a) să asigure îndrumarea ştiinţifică, profesională şi deontologică a fiecărui student-doctorand; 

   b) să propună temele de cercetare și componența comisiei de îndrumare; 

   c) să asigure condiţiile şi să stimuleze progresul studenţilor-doctoranzi în cercetarea pe care o 

realizează; 

   d) să efectueze monitorizarea rezultatelor activității doctoranzilor conform unui program de întâlniri cu  

frecvență stabilită, precum și evaluarea obiectivă şi riguroasă a progresului fiecărui student-doctorand; 

   e) să sprijine mobilitatea studenţilor-doctoranzi; 

   f) să evite apariţia conflictelor de interese în îndrumarea studenţilor-doctoranzi. 

  

Art. 47.  
Studentul-doctorand și conducătorul de doctorat au obligația de a prezenta afilierea corectă la Școala 

doctorală a IOSUD-UMFVBT în absolut toate publicațiile naționale sau internaționale în care apar ca 

prim-autori, autori principali sau co-autori, indiferent de nivelul de cotare/indexare/recunoaștere, respectiv 

în toate contractele de cercetare și proiectele de cercetare naționale sau internaționale, în care sunt membri iar 

UMFVBT este coordonatoare/parteneră. 

 

CAPITOLUL V. Contractul de studii universitare de doctorat 

 
Art. 48.  
(1) Drepturile şi obligaţiile ce revin studenţilor-doctoranzi, conducătorilor de doctorat, precum şi IOSUD, 

prin intermediul şcolilor doctorale, se stabilesc prin contractul de studii universitare de doctorat. 

(2) Modelul contractului-cadru de studii universitare de doctorat se elaborează de către şcoala doctorală, 

este avizat de Consiliul şcolii doctorale şi este aprobat de către CSUD. 

(3) Contractul de studii universitare de doctorat se încheie cu fiecare student-doctorand în parte, în urma 

negocierii, şi este semnat de studentul-doctorand, conducătorul de doctorat şi reprezentantul instituţiei 

care reprezintă legal IOSUD. 

(4) Desfăşurarea de activităţi didactice de către studentul-doctorand nu trebuie să afecteze în mod negativ 

timpul disponibil pentru derularea programului său doctoral având în vedere că doctoratul reprezintă în 

primul rând o experienţă profesională de cercetare. 

 

Art. 49.   
Contractul de studii universitare de doctorat cuprinde cel puţin următoarele informaţii: 

    a) datele de identificare ale studentului-doctorand şi ale conducătorului de doctorat; 

    b) date despre IOSUD-UMFVBT şi Școala doctorală; 

    c) tema de cercetare aleasă, de comun acord cu conducătorul de doctorat; 

    d) cuantumul lunar al bursei, după caz; 

    e) cuantumul taxei de studiu, după caz; 

    f) limba în care se redactează şi se susţine teza de doctorat, respectiv limba română sau o limbă de 

circulație internațională, la alegere dintre engleză, franceză, germană. 

    g) termenul de finalizare a tezei de doctorat; 

    h) condiţiile de prelungire a termenului de finalizare a tezei de doctorat; 

    i) cuantumul activităţilor didactice pe care studentul-doctorand se angajează să le desfăşoare şi 

perioada în care se desfăşoară acestea, conform art. 164 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 
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    j) obligația publicării până la finalizarea tezei de doctorat de articole in extenso în conformitate cu 

prevederile  OMEN Nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naţionale minimale pentru acordarea 

titlului de doctor în domeniul ales și ale Metodologiei de finalizare a studiilor de doctorat în cadrul 

UMFVBT. 

 

Art. 50.  
(1) Conflictele dintre studentul-doctorand şi conducătorul de doctorat se mediază de către Consiliul şcolii 

doctorale, iar în cazul nesoluţionării conflictului la acest nivel, acesta este mediat de către CSUD. 

(2) Conflictele dintre studentul-doctorand şi Școala doctorală se mediază de către CSUD. 

 

 

SECȚIUNEA III. 

Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat 
 

CAPITOLUL I. Selecţia, admiterea şi angajarea în programele de studii universitare 

de doctorat 

 
Art. 51.  
(1) Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este procesul de selecţie a candidaţilor pentru 

fiecare poziţie vacantă de student-doctorand pe care conducătorii de doctorat din cadrul şcolii doctorale 

decid să o propună spre ocupare la un moment dat. 
(2) Selecţia candidatului la doctorat pentru o poziţie vacantă este realizată de către conducătorul de 

doctorat care supervizează respectiva poziţie. 

(3) În urma propunerii conducătorului de doctorat, un student-doctorand poate fi înmatriculat numai în 

urma obţinerii avizului favorabil al consiliului şcolii doctorale. 

(4) Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat 

la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara se efectuează conform 

Metodologiei proprii, propusă de CSUD, aprobată de către Consiliul de Administrație și avizată de către 

Senatul UMFVBT. 

 

Art. 52.  

(1) Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite prin Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat. 

     

Art. 53.  
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere la doctorat absolvenții ciclului universitar de licență în 

domenii reglementate sectorial, cu minimum 300 de credite, cu diploma de licență, precum și posesorii 

diplomei de master sau echivalentă acesteia, din țară și din străinătate, conform art. 153, alin. 2 din Legea 

nr. 1/2011, pentru celelalte domenii. Absolvenții învățămâtului universitar de lungă durată cu diplome 

eliberate până în anul absolvirii primei promoții de licență organizată în conformitate cu prevederile legii 

nr. 288/2004 pot participa numai cu diploma de licență. Conform reglementărilor privitoare la ECTS 

creditele transferabile, cele 300 de credite se formează la absolvenții de studii universitare de licență de 

scurtă durată din 180 cedite ECTS (3 ani) și un master de cel putin 2 ani cu 120 ECTS asociate (ex. 

două mastere a 1 an = 60 ECTS creditele neputând fi însumate). 

 (2) Medicii rezidenţi au dreptul de a se înscrie în perioada rezidenţiatului într-un program de doctorat şi 

de a avea astfel simultan statutul de asistent de cercetare sau asistent universitar pe perioadă determinată, 

fiind retribuiţi pentru ambele activităţi, conform legii. 
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Art. 54.  

Şcolile doctorale asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de 

evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, acolo unde este cazul, precum şi garantarea accesului la 

aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet. 

 

Art. 55.  

(1) După finalizarea procedurii de admitere şi semnarea contractului de studii universitare de doctorat, 

persoana admisă are calitatea de student-doctorand pe perioada desfăşurării programului de doctorat. 

(2) Studenţii-doctoranzi pot fi încadraţi de către oricare dintre instituţiile componente ale IOSUD ca 

asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari, pe perioadă determinată. 

(3) Statele de funcţii se întocmesc la nivelul Școlii doctorale şi cuprind cadrele didactice, cercetătorii şi 

doctoranzii care activează în cadrul şcolii doctorale. Şcoala doctorală poate angaja personal didactic 

auxiliar, personal de cercetare şi personal nedidactic. 

(4) Statele de funcţii ale Școlii doctorale pot conţine şi posturi vacante astfel încât studenţii doctoranzi 

care predau mai multe ore decât cele înscrise în contractul de studii de doctorat să fie plătiţi în regim de 

plata cu ora. 

   

CAPITOLUL II. Structura și durata studiilor doctorale 

 

Art. 56.  
Programul de doctorat se desfăşoară numai în cadrul unei Școli doctorale sub coordonarea unui 

conducător de doctorat şi cuprinde: 

    a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul şcolii doctorale; 

    b) un program individual de cercetare ştiinţifică. 

   

Art. 57.  
(1) În domeniile de studii reglementate la nivel european, durata studiilor universitare de doctorat 

respectă legislaţia corespunzătoare. 

(2) În cadrul învăţământului superior medical uman şi farmaceutic, durata programului de doctorat este, 

de regulă, de 4 ani, conform art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 

(3) Din motive temeinice, la propunerea conducătorului de doctorat, CSD al IOSUD-UMFVBT poate 

propune prelungirea duratei programului de doctorat cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului universitar. 

(4) Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin 

Regulamentul şcolii doctorale. Întreruperea maximă nu poate depăși 2 ani iar durata studiilor doctorale se 

prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate. 

(5) Prelungirea prevăzută la alin. (3), respectiv întreruperea şi prelungirea prevăzute la alin. (4) se 

stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat. 

 

 Art. 58.  

 (2) În perioada de întrerupere sau prelungire a studiilor universitare de doctorat, studentul-doctorand nu 

poate beneficia de bursă de doctorat acordată din granturile doctorale. 

 

Art. 59.  
După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD-UMFVBT poate să elibereaze o adeverinţă care atestă 

perioada în care studentul-doctorand a urmat studiile universitare de doctorat. 

  

CAPITOLUL III. Filiere și forme de studii 

 
Art. 60.  
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IOSUD-UMFVBT, prin intermediul şcolilor sale doctorale şi în funcţie de domeniul de specializare, 

organizează doctorat ştiinţific.  

 

Art. 61.  
(1) Forma de desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la UMFVBT este cu frecvenţă, potrivit art. 

140 alin. (4) din Legea nr. 1/2011. 

(2) Studentul-doctorand trebuie să aloce un timp semnificativ programului doctoral, care necesită 

prezenţa efectivă a acestuia în cadrul uneia sau mai multor instituţii componente ale IOSUD sau în cadrul 

unor unităţi de cercetare-dezvoltare care au încheiat acorduri sau parteneriate instituţionale cu IOSUD, în 

afara perioadelor aferente mobilităţilor.     

   

CAPITOLUL IV. Evaluarea Școlii doctorale și a conducătorilor de doctorat 
 

Art. 62.  
(1) Înfiinţarea unei noi şcoli doctorale în cadrul IOSUD-UMFVBT se realizează prin parcurgerea 

procesului de autorizare provizorie şi acreditare conform unei metodologii aprobate prin Ordin al 

Ministrului Educaţiei Naționale, la propunerea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 

Superior, denumită în continuare ARACIS, Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, denumit în 

continuare CNCS, şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 

Universitare, denumit în continuare CNATDCU.  
 

Art. 63.  
(1) Școala doctorală din cadrul IOSUD-UMFVBT este supusă evaluării externe periodice, la intervale de 

5 ani, conform art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011. 

(2) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se realizează pe baza performanţei şcolii doctorale şi a 

capacităţii instituţionale a IOSUD din care face parte şcoala doctorală. 

(3) Evaluarea externă a şcolilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenţie de 

asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, pe baza rapoartelor CNCS referitoare la calitatea cercetării şi 

a rapoartelor CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. 

(4) Criteriile de evaluare a școlii doctorale conțin în principal elemente referitoare la calitatea rezultatelor 

științifice ale grupurilor conduse de conducătorii de doctorat, membri ai școlii doctorale, cu 

preponderență pe impactul și relevanța activității științifice a acestora la nivel internațional. 

 

Art. 64.  
(1) Şcoala doctorală care după o perioadă de 5 ani de la ultima acreditare nu a trecut prin procesul de 

evaluare externă şi nu a fost reacreditată îşi pierde acreditarea. 

(2) O Școală doctorală care şi-a pierdut acreditarea nu mai poate înmatricula noi studenţi-doctoranzi. 

      

Art. 65.  
(1) Studenţii-doctoranzi aflaţi în derularea programului de doctorat în cadrul unei şcoli doctorale care şi-a 

pierdut acreditarea îşi continuă studiile conform contractului şi programului de studii până la finalizarea 

acestora. 

(2) Susţinerea publică a tezelor de doctorat ale studenţilor-doctoranzi care provin de la o şcoală doctorală 

care şi-a pierdut acreditarea se organizează de către o altă şcoală doctorală acreditată, din acelaşi domeniu 

sau dintr-un domeniu similar. 

(3) Comisia de doctorat este aprobată de către Consiliul şcolii doctorale acreditate, iar preşedintele 

comisiei de doctorat reprezintă IOSUD din care face parte şcoala doctorală acreditată. 

(4) Diploma şi titlul de doctor se acordă de către IOSUD din care face parte Școala doctorală acreditată 

care a organizat susţinerea publică a tezei. 
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Art. 66.  
(1) Şcoala doctorală poate fi lichidată prin decizie a CSUD, iar IOSUD-UMFVBT este obligată să 

informeze Ministerul Educaţiei și Cercetării despre procesul şi rezultatul lichidării. 

(2) Lichidarea şcolii doctorale este posibilă numai după ce toţi studenţii-doctoranzi din cadrul şcolii 

respective şi-au finalizat programul doctoral sau au fost exmatriculaţi din motive care nu au legătură cu 

lichidarea. 

   

Art. 67.  
(1) Conducătorii de doctorat din cadrul IOSUD-UMFVBT sunt evaluaţi periodic, o dată la 5 ani. 

(2) Procedurile de evaluare sunt stabilite prin Ordin al Ministrului Educaţiei și Cercetării, la propunerea 

CNATDCU, şi vizează în principal aspecte legate de calitatea rezultatelor ştiinţifice ale grupului condus 

de conducătorul de doctorat, cu preponderenţă impactul şi relevanţa activităţii ştiinţifice a acestui grup la 

nivel internaţional, respectiv naţional în cazul domeniilor Medicină, Farmacie și Medicină dentară. 

Rezultatele evaluării sunt publice. 

(3) Şcoala doctorală poate efectua evaluări interne periodice. În urma evaluărilor externe sau interne, 

şcoala doctorală poate decide prelungirea sau încetarea contractului de muncă al unui conducător de 

doctorat, potrivit Regulamentului şcolii doctorale. 

 

Art. 68.  
(1) CNATDCU poate fi sesizat cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică 

profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data 

susţinerii acesteia. 

(2) Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării poate fi sesizat 

cu privire la încălcarea regulilor de bună conduită în cercetare-dezvoltare de către personalul de 

cercetare-dezvoltare din cadrul IOSUD, potrivit prevederilor art. 323 din Legea nr. 1/2011. 

   

 

CAPITOLUL V. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi 

programul de cercetare ştiinţifică 
 

Art. 69.  
(1) Şcoala doctorală pune la dispoziţia studenţilor-doctoranzi un program de pregătire bazat pe studii 

universitare avansate alcătuit din activităţi desfăşurate în formaţiuni instituţionalizate de studiu, prin 

cursuri, seminare, laboratoare şi altele asemenea. 
(2) Şcoala doctorală este obligată să  asigure accesul liber şi neîngrădit la programul de pregătire 

avansată  tuturor studenţilor-doctoranzi din cadrul şcolii doctorale respective sau din cadrul altor şcoli 

doctorale. 

 

Art. 70.  
(1) Programul de pregătire de doctorat bazat pe studii universitare avansate în domeniul Sănătate, din 

cadrul şcolii doctorale a IOSUD-UMFVBT totalizează 60 de credite transferabile. 
(2) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate nu trebuie să afecteze în mod negativ 

timpul disponibil al studentului-doctorand pentru programul individual de cercetare ştiinţifică sau 

creaţie artistică şi trebuie să fie relevant pentru subiectul de cercetare al lucrării de doctorat. 
(3) Creditele obţinute într-un program de master de cercetare sau parcurgerea unor stagii anterioare de 

doctorat şi/ori a unor stagii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate în ţară sau în străinătate, în universităţi 

ori în unităţi de cercetare-dezvoltare de prestigiu, pot fi recunoscute ca echivalente cu cele dintr-un 
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program de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Echivalarea este propusă de către 

conducătorul de doctorat şi este aprobată de către CSUD. 
(4) Participarea unui anumit student-doctorand la programul de pregătire bazat pe studii universitare 

avansate şi alegerea elementelor de studiu din cadrul acestui program care trebuie urmate de către 

studentul-doctorand sunt stabilite exclusiv şi independent de către conducătorul de doctorat al 

acestuia. Îngrădirea acestei opţiuni a conducătorului de doctorat este interzisă. 
(5) Studentul-doctorand poate opta în mod independent pentru parcurgerea cursurilor din cadrul studiilor 

universitare avansate puse la dispoziţie de Școala doctorală proprie sau de către alte Școli doctorale. 

Îngrădirea acestei opţiuni proprii este interzisă. 
(6) Durata cumulată a programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate este de 1 an conform 

art. 60 alin.7 din HG 681/2011.  

 
Art. 71.  
(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument pentru îmbogăţirea 

cunoştinţelor studentului-doctorand şi care îi serveşte acestuia pentru derularea în bune condiţii a 

programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de 

studii universitare de doctorat. 

(2) Eventualele evaluări aferente cursurilor, seminarelor sau laboratoarelor din cadrul programului de 

pregătire bazat pe studii universitare avansate au un rol exclusiv informativ, nu sunt obligatorii pentru 

studenţii-doctoranzi şi nu pot condiţiona finanţarea studenţilor-doctoranzi ori parcursul acestora în 

cadrul programului de studii. Evaluarea în vederea acordării titlului de doctor se face pe baza tezei de 

doctorat şi a susţinerii publice a acesteia. 

(3) IOSUD-UMFVBT, prin Școlile doctorale, facilitează şi garantează flexibilitatea curriculară a 

programelor de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 72. 

(1) În vederea asigurării bazei necesare de cunoştinţe pentru desfăşurarea studiilor universitare de 

doctorat, şcolile doctorale pot organiza în cadrul lor programe de studii universitare de master de 

cercetare, exclusiv la forma de învăţământ cu frecvenţă şi orientate preponderent spre formarea 

competenţelor de cercetare ştiinţifică. 

(2) Învăţarea realizată în cadrul masterului de cercetare poate fi echivalată cu programul de pregătire 

bazat pe studii universitare avansate. 

(3) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate poate fi realizat şi prin participarea 

studenţilor-doctoranzi la cursurile masterului de cercetare organizat de şcoala doctorală dacă nu au 

mai parcurs aceste cursuri, fără ca studenţii-doctoranzi să fie obligaţi să susţină examenele de 

promovare din cadrul acestui ciclu. 

 

 

 

Art. 73. 

(1) Programul de cercetare ştiinţifică presupune participarea studentului-doctorand în unul sau mai multe 

proiecte ştiinţifice stabilite de către conducătorul de doctorat. 

(2) Responsabilitatea asupra structurii, conţinutului, desfăşurării şi organizării programului de cercetare 

ştiinţifică al studentului-doctorand revine conducătorului de doctorat. 

(3) Conducătorul de doctorat este direct responsabil pentru parcursul ştiinţific al studentului-doctorand, 

fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru a-i asigura acestuia condiţiile, cunoştinţele şi 

informaţiile care să maximizeze şansele finalizării programului de doctorat. 
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(4) Asigurarea resurselor necesare desfăşurării proiectelor de cercetare în care este implicat studentul-

doctorand reprezintă şi o obligaţie specifică a IOSUD-UMFVBT, a Școlii doctorale şi a 

conducătorului de doctorat. 

(5) Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent, studentul-doctorand susţine, la solicitarea sa şi cel 

puţin o dată la 12 luni, o prezentare a progresului programului său de cercetare ştiinţifică în faţa 

comisiei de îndrumare şi a conducătorului de doctorat, care au rolul de a ghida, a corecta şi a susţine 

parcursul ştiinţific al studentului-doctorand. 

 

CAPITOLUL VI. Teza de doctorat 
  

Art. 74.  
(1) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoașterea științifică avansată a temei abordate, să conțină 

elemente de originalitate în dezvoltarea, soluționarea temei, precum și modalități de validare științifică a 

acestora cu aplicabilitate practică.  

(2)  Teza de doctorat se elaborează cu respectarea Standardelor de elaborare ale tezei de doctorat în 

cadrul UMFVBT ce includ elemente de structură și formatare grafică potrivit unui format-tip indicat pe 

site-ul universității.  

(3) Formatul-tip al tezei de doctorat în cadrul UMFVBT cuprinde: 1/3 Partea teoretică (generală), 2/3 

Partea specială (originală), bibliografia și anexele. Formatarea grafică va respecta cerințele actuale, 

naționale și internaționale privitoare la forma de redactare a unui text științific. Studentul-doctorand are 

obligaţia respectării acestui format. 

(4) Teza de doctorat va fi redactată în limba stabilită în contractul de studii de doctorat. 

(5) Titlul tezei de doctorat poate fi modificat la libera alegere a studentului-doctorand până în momentul 

finalizării acesteia în vederea susţinerii publice. 

(6) Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material 

preluat pentru documentare și comparare a rezultatelor. 

(7) Conţinutul tezei de doctorat este stabilit de studentul-doctorand prin consultare cu conducătorul de 

doctorat şi va respecta Standardele de elaborare ale tezei de doctorat în cadrul UMFVBT. 

Art. 75.  
(1) Studentul-doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor 

prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză. 

(2) Conducătorul de doctorat răspunde împreună cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate 

sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 

din Legea nr. 1/2011. 

 

Art. 76.  
(1) Tezele de doctorat împreună cu anexele acestora sunt documente publice şi se redactează în format 

digital. Teza de doctorat se depune atât în format tipărit cât și în format electronic (pdf). Teza de doctorat 

şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei și Cercetării, cu respectarea 

legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.  

(3) Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în conformitate cu 

prevederile legii. 

(4) Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate industrială asupra produsului sau 

creaţiei originale realizate în cadrul programului de studii universitare de doctorat se realizează în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu. 

  

CAPITOLUL VII. Finalizarea studiilor universitare de doctorat 

 
Art. 77.  
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(1) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în 

faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisie de doctorat. 
(2) Susţinerea publică poate avea loc numai după ce conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare şi-

au dat acordul. 
(3) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei de 

doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei şi a 

conducătorului de doctorat. 
(4) În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv plagierea 

rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date 

fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, acordul de 

susţinere publică nu se obţine.  
 

Art. 78.  
(1) Comisia de doctorat este propusă de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD. Comisia de 

doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UMFVBT, 

conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în 

domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara 

IOSUD-UMFVBT. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de 

conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II, ori au calitatea de conducător de doctorat, în 

ţară sau în străinătate.  

(2) În condițiile derulării de doctorate în cotutelă, comisia va cuprinde un număr de 6 membri: 

preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UMFVBT, conducătorul de doctorat, conducătorul de doctorat 

cotutelă şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a fost 

elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UMFVBT, un 

membru fiind obligatoriu titular la instituția cu care s-a realizat cotutela. Membrii comisiei de doctorat au 

titlul de doctor şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific 

gradul II ori au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate. 

 (3) Atât IOSUD-UMFVBT, cât şi Școala doctorală pot impune standarde minimale de performanţă 

ştiinţifică pe care membrii comisiei de doctorat trebuie să le satisfacă pentru a putea face parte din 

comisia respectivă, standarde aduse anticipat la cunoștință conducătorilor de doctorat din Școala 

doctorală a IOSUD-UMFVBT. 

(3) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de 

doctorat şi a publicului, conform art. 168 alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 

(4) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război),  se poate 

decide la nivel național susținerea on-line a tezelor de doctorat în baza unei Proceduri de susținere on-

line, elaborată de către CSUD, aprobată de către Consiliul de Administrație și avizată de către Senatul 

UMFVBT, în scopul asigurării bunei funcționări a Școlilor doctorale în aceste situații. 

(5) Doctorandul împreună cu conducătorul/conducătorii de doctorat poate opta pentru susținerea on-line a 

tezelor de doctorat și în afara situațiilor sus-menționate, cu acordul membrilor comisiei de doctorat, cu 

avizul Consiliului de administrație și cu respectarea legislației în vigoare privind susținerea publică a 

tezei. 

(6) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase 

necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul-doctorand să contribuie la 

decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării 

susţinerii publice a tezei de doctorat. 

  

Art. 79.  
(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat 

evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 
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Calificativele care pot fi atribuite sunt: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Satisfăcător" şi 

"Nesatisfăcător". 

(2) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior 

susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de 

rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să  ia 

următoarele măsuri: 

a) să sesizeze comisia de etică a instituţiei de învăţământ superior în care este înmatriculat studentul-

doctorand şi comisia de etică a instituţiei în care este angajat conducătorul de doctorat pentru analiza şi 

soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 şi 318-322 

din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 

dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) să notifice toți membrii comisiei de doctorat asupra abaterilor şi să propună acordarea calificativului 

"Nesatisfăcător". 

(3) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică  şi 

aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau 

"Satisfăcător", comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se 

înaintează CNATDCU, spre validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului, propune ministrului 

Educaţiei și Cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(4) În cazul atribuirii calificativului "Nesatisfăcător", comisia de doctorat precizează elementele de 

conţinut care urmează  să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere 

publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul 

primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul "Nesatisfăcător", 

titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat. 

 

Art. 80.  
(1) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UMFVBT primeşte din 

partea Ministerului Educaţiei o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza observaţiilor CNATDCU. 

Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de la data primei invalidări. 

Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-

doctorand va fi exmatriculat. 

 

Art. 81.  
(1) Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, după 

validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. 

(2) În cazul constatării nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv în cazul 

constatării plagiatului, pe baza unor rapoarte întocmite de către CNATDCU, de CNCS sau de Consiliul 

Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, ministrul Educaţiei și 

Cercetării poate revoca, prin ordin, acordarea titlului de doctor. 

 

Art. 82.  
(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte 

diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în 

mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific. 

(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către IOSUD -  UMFVBT, 

diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv "Excelent", 

"Foarte bine", "Bine" sau "Satisfăcător". De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie şi o menţiune 

în limba latină, după cum urmează: 
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    a) pentru calificativul "Excelent" se înscrie menţiunea "Summa cum laude"; 

    b) pentru calificativul "Foarte bine" se înscrie menţiunea "Magna cum laude"; 

    c) pentru calificativul "Bine" se înscrie menţiunea "Cum laude". 

  

 CAPITOLUL VI. Finanțarea studiilor universitare de doctorat 
 

Art. 83.  
(1) Finanţarea studiilor universitare de doctorat se face potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011. 

(2) Ministerul Educaţiei și Cercetării stabileşte, la intervale de 3 ani, lista domeniilor de studii doctorale 

pentru care se asigură finanţarea din fonduri publice. Şcolile doctorale pot finanţa programe de studii 

universitare de doctorat şi din proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse, publice sau 

private. 

 

Art. 84.  
(1) În vederea participării la competiţia naţională de granturi doctorale între conducătorii de doctorat 

membri ai unor  Școli doctorale, aceştia vor trimite propuneri de proiecte care vor conţine cel puţin 

următoarele tipuri de informaţii: 

    a) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice ale conducătorului de doctorat; 

   b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale doctoranzilor aflaţi  în 

coordonarea conducătorului de doctorat la data depunerii proiectului; 

     c) numărul de granturi doctorale solicitate; 

   d) tema doctoratului pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi 

doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care va fi implicat studentul-doctorand 

sau studenţii-doctoranzi; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul 

de doctorat îl are în derulare. 

(2) În vederea participării la competiţia naţională de granturi doctorale între Școlile doctorale, acestea vor 

trimite propuneri de proiecte care vor conţine obligatoriu şi informaţiile specificate la alin. (1) pentru 

fiecare conducător de doctorat al şcolii doctorale pentru care se va acorda finanţare în eventualitatea 

câştigării grantului. 

(3) În condiţiile prelungirii programului de doctorat potrivit prevederilor art. 41 alin. (3), conducătorul de 

doctorat sau Școala doctorală poate propune prelungirea grantului doctoral. Metodologia de desfăşurare a 

competiţiilor de proiecte pentru granturi doctorale prevede instrumente de prelungire a grantului doctoral, 

prin competiţie naţională. 

 

Art. 85.  
(1) IOSUD-UMFVBT sau conducătorul de doctorat nu poate utiliza fondurile granturilor doctorale decât 

pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-

doctoranzi pentru care au fost alocate fondurile 

(2) Conducătorul de doctorat are obligaţia de a prezenta studentului-doctorand, o dată la 6 luni, modul în 

care au fost utilizate fondurile din grantul doctoral. 

(3) Este interzisă utilizarea fondurilor sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi doctorale, unei 

poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor unui student-doctorand de pe o altă poziţie. 

 

Art. 86.  
Plata şi drepturile studentului-doctorand se realizează conform art. 164 din Legea nr. 1/2011, fără a 

exclude alte forme de remunerare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 

 

Art. 87.  
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(1) Persoanele care dispun de resursele financiare corespunzătoare, fie din surse proprii, fie din burse 

acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise, la solicitarea lor, ca studenţi-doctoranzi în regim 

cu taxă, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

   

 

 

SECȚIUNEA IV. 

Competențele asigurate prin finalizarea programelor de studii 

universitare de doctorat 
 

Art. 88. 

(1) Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de 

conţinut, cognitive şi de cercetare) în domeniile de specialitate Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară 

precum şi a unor competenţe transversale. 

 
Art. 89.  
(1) În sensul prezentului regulament sunt calificate drept competenţe profesionale următoarele 

competenţe specifice domeniului: 
a) dobândirea de cunoştinţe avansate în domeniul medical; 
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare; 
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată; 
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare; 
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; 

f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice; 
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi 

elaborării de lucrări ştiinţifice; 
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul 

respectiv. 

 
(2) În sensul prezentului regulament, sunt considerate drept competenţe transversale următoarele 

a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii 

b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; 
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării; 
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; 
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare; 
f) calităţi de conducere; 
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de 

muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii; 
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; 
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; 
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social. 

 

SECȚIUNEA V. 

Dispoziții finale și tranzitorii 
 

Art. 90.  
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(1) Studenţii-doctoranzi care au început programul de studii universitare de doctorat înaintea intrării în 

vigoare a Legii nr. 1/2011 la o altă formă de învăţământ decât cea cu frecvenţă îşi pot continua studiile în 

cadrul acestei forme de învăţământ până la finalizarea acestora. 

 

Art. 91.  
 (1) Studenţii-doctoranzi aflaţi în perioadă de întrerupere sau prelungire a studiilor doctorale nu se 

contabilizează pentru perioadele de întrerupere respective. Numărul de doctoranzi raportat la numărul de 

conducători de doctorat reprezintă criteriu de evaluare a calităţii IOSUD-UMFVBT şi a Școlilor 

doctorale. 

 

Art. 92.  
Şcolile doctorale din cadrul IOSUD - UMFVBT care nu mai obţin acreditarea finalizează programul de 

studii universitare de doctorat a studenţilor-doctoranzi conform legislaţiei în vigoare. Instituţia este 

obligată să asigure condiţiile pentru finalizarea studiilor. După pierderea acreditării, Școlile doctorale nu 

mai pot înmatricula noi studenţi. 

 

Art. 93.  

Prezentul regulament se completează cu următoarele documente conexe:  

- Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de 

doctorat, aprobată anual de către Consiliul de administrație și avizată de către Senatul universității; 

- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat; 

- Standardele de elaborare ale tezei de doctorat în cadrul UMFVBT; 

- Contractul de studii universitare de doctorat, elaborat la propunerea Școlii doctorale şi aprobat de către 

CSUD și actele adiționale pentru întrerupere, prelungire studii doctorale. 

 

Art. 94  

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara a aprobat prezentul 

Regulament în şedinţa din data de 27.05.2020, dată la care intră în vigoare.  

 

 

Rector, 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU 

 

 

   Director C.S.U.D.        Vizat juridic, 

  

Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN                                      C.j. dr. Codrina LEVAI  

tel:(40)0256293389


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

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  7/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 12/966/23.01.2019, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director interimar CSUD, nr. 

5018/22.04.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Metodologiei de 

finalizare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
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METODOLOGIA DE FINALIZARE A STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat: CSUD 19.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta Metodologie constituie cadrul de organizare şi desfăşurare al procesului de finalizare a 

studiilor universitare de doctorat în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare IOSUD-

UMFVBT).  
 

Art. 2. Această Metodologie este fundamentată pe baza prevederilor următoarelor documente: Legea 

Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Codul studiilor 

universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), aprobat prin Ordin MENCȘ nr. 3482/24.03.2016; 

Regulamentul de organizare și funcționare al studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT a 

cărui parte integrantă este. 

 

CAP. II. DURATA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 

Art. 3. Durata studiilor universitare de doctorat este de 4 ani, în cadrul învăţământului superior 

medical şi farmaceutic, potrivit art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.  
 

Art. 4.  Din motive întemeiate justificate în scris, se poate decide prelungirea duratei studiilor 

doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat, cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului universitar. 
 

Art. 5. Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, justificate cu acte, 

prevăzute şi de legislaţia muncii pentru angajaţii cadre didactice (boală, creştere şi îngrijire copil, etc.). 

Durata acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.  
 

Art. 6. Prelungirea prevăzută la Art.4, respectiv întreruperea şi prelungirea studiilor doctorale prevăzute 

la Art. 5 se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.  

 

Art. 7.  
(1) În situația în care studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza la termenul stabilit potrivit 

contractului de studii universitare de doctorat şi a eventualelor acte adiţionale, acesta mai are la 

dispoziţie o perioada de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea 

acestui termen conducând în mod automat la exmatriculare. 

(2) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul doctorand nu poate beneficia de bursa de 

doctorat acordată prin granturile doctorale.  

 

Art. 8.  După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care 

studentul doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost promovate 

sau nu.  

 

 

CAP. III. ETAPELE SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT 
 

Art. 9. Teza de doctorat este o lucrare științifică originală elaborată de către studentul doctorand în 

cadrul studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor. 
 

Art. 10. Teza de doctorat va fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, 

la alegere dintre: engleză, franceză, germană.  
 

Art. 11.  
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(1) Rezumatul tezei de doctorat se redactează obligatoriu în limba română și limba engleză.     

(2) Rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia 

aferente susţinerilor publice, se afişează pe site-ul instituţiei cu cel puţin 20 de zile calendaristice 

anterior susţinerii acestora. 
 

Art. 12. Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de 

doctorat în faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisia de 

doctorat.  

 

Art. 13.  

(1) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape: 

− studentul-doctorand va depune la Secretariatul Şcolii Doctorale o cerere cu număr de la Registratura 

UMFVBT în vederea realizării analizei de similitudini cu ajutorul programului sistem.antiplagiat.ro al 

universităţii, program inclus pe lista celor recunoscute de CNATDCU conform Ordinului 3485/24 

martie 2016 (Anexa 1); 

− studentul-doctorand va trimite teza de doctorat în format electronic - varianta word fără capitolul 

Bibliografie şi Anexe pe adresa evb@umft.ro sau o va depune la cam. 316 a UMFVBT; în maximum 

72 de ore va primi în format electronic și tipărit Raportul de similitudini (sinteza evaluării tezei cu 

programul soft antiplagiat recunoscut de către CNATDCU) pe care îl va transmite 

conducătorului/conducătorilor de doctorat. În condițiile prezenței împrumuturilor neautorizate peste 

valorile indicatorilor considerate de către sistem ca fiind “plagiat”, doctorandul împreună cu 

conducătorul de doctorat vor efectua corectarea tezei care va fi retrimisă pentru re-evaluare în vederea 

elaborării Raportului complet de similitudine. Conducătorul/conducătorii de doctorat confirmă prin 

semnătură primirea Raportului (complet) de similitudini și a Procesului verbal de control al 

originalităţii tezei de doctorat; 

− studentul-doctorand depune la Secretariatul Şcolii Doctorale o cerere semnată privind demararea 

procedurilor de evaluare a tezei de doctorat de către comisia de îndrumare şi avizată de către 

conducătorul/conducătorii de doctorat şi înregistrată la Registratura UMFVBT  (Anexa 2); 

− teza de doctorat este prezentată comisiei de îndrumare; după această presusţinere, care poate fi 

publică, conducătorul/conducătorii de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale 

a tezei şi organizării susţinerii publice; acordul membrilor comisiei de îndrumare şi al 

conducătorului/conducătorilor de doctorat (Anexa 3) se obține doar după analiza Raportului de 

similitudini generat de sistem.  

− teza de doctorat tipărită se va redacta în format B5, numit şi format academic sau ştiinţific (B5 Jis – 

18,2 / 25,7 cm pentru copertă şi B5 ISO – 17,6 / 25 cm pentru conţinut) și se va depune la Secretariatul 

Şcolii Doctorale, în 3 exemplare, împreună cu o cerere (Anexa 4); 

− cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de către 

conducătorul/conducătorii de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere se depune la Secretariatul 

Şcolii doctorale cu minimum 21 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru susţinerea publică 

(Anexa 5); 

− studentul-doctorand depune la Secretariatul Școlii Doctorale afişul privind susţinerea publică a tezei 

de doctorat. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul/ 

conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit.  

(2) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război), în 

scopul asigurării bunei funcționări a Școlii doctorale a UMFVBT, susținerea tezelor de doctorat se 

poate desfășura on-line în baza unei Proceduri de susținere on-line a tezelor de doctorat, elaborate de 

către CSUD, aprobată de către Consiliul de Administrație și avizată de către Senatul UMFVBT.  

(3) Doctorandul împreună cu conducătorul/conducătorii de doctorat pot opta pentru susținerea on-line a 

tezelor de doctorat și în afara situațiilor sus-menționate, cu acordul membrilor comisiei de doctorat, cu 

avizul Consiliului de administrație și cu respectarea legislației în vigoare privind susținerea publică a 

tezei. 
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Art. 14. În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv 

plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor 

cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau comisia de îndrumare, 

studentul doctorand nu va primi acordul de susţinere publică a tezei. 

 

 

CAP. IV. COMISIA DE DOCTORAT 
 

Art. 15.  
(1) Comisia de doctorat este propusă de către conducătorul de doctorat și este aprobată de către 

Directorul CSUD și de către Consiliul Școlii Doctorale.  

(2) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-

UMFVBT, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, 

specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară 

activitatea în afara IOSUD-UMFVBT. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor şi au cel puţin 

funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori au calitatea de 

conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate. 

(3) În cazul doctoratului în cotutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat  este alcătuită 

din 6 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UMFVBT, conducătorul de doctorat, 

conducătorul de doctorat în cotutelă şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, 

specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară 

activitatea în afara IOSUD-UMFVBT, un membru fiind obligatoriu titular la instituția cu care s-a 

realizat cotutela. 

(4)  În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi 

schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Directorului CSUD a UMFVBT. 

(5) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei 

de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui comisiei 

şi a conducătorului/conducătorilor de doctorat. 

(6) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de 

doctorat şi a publicului, conform art. 168, alin. (3) din Legea nr. 1/2011. 

(7) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase 

necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul doctorand să contribuie la 

decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării 

susţinerii publice a tezei de doctorat. 
 

Art. 16.  

(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat 

evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. 

Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” şi 

„Nesatisfăcător”. 

(2) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Medicină în cadrul IOSUD-UMFVBT se 

recomandă acordarea următoarelor calificative: 

- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 3 articole 

ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI cu FI ≥ 0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed. 

- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 4 

articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI ≥ 0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate PubMed. 
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- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 5 

articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI ≥ 0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate PubMed. 

(3) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Medicină dentară în cadrul IOSUD-UMFVBT se 

recomandă acordarea următoarelor calificative: 

- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 2 articole 

ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI; 

b) un articol să fie publicat într-o revistă indexată în baza de date PubMed. 

- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 3 

articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI; 

b) un articol să fie publicat într-o revistă indexată în baza de date PubMed. 

- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 5 

articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed. 

(4) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Farmacie în cadrul IOSUD-UMFVBT se 

recomandă acordarea următoarelor calificative: 

- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 3 articole 

ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI cu FI  0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed. 

- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 4 

articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI  0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed. 

- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 5 articole 

ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care: 

a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI  0,5; 

b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed. 

(5) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior 

susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi 

activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de 

rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de doctorat este obligat să ia 

următoarele măsuri: 

 a) să sesizeze Comisia de Etică a Cercetării Științifice a UMF “Victor Babeș” Timișoara pentru 

analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand, potrivit art. 306-310 

şi 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea 

ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 b) să notifice toți membrii comisiei de doctorat asupra abaterilor şi să propună acordarea 

calificativului „Nesatisfăcător”. 

(6) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifica 

şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” 

sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează la 

C.N.A.T.D.C.U., spre validare iar C.N.A.T.D.C.U., în urma evaluării dosarului, propune ministrului 

Educaţiei și Cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor. 

(7) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele de 

conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere 

publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în 
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cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul 

„Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat. 

(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UMFVBT primeşte 

din partea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza 

observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un an de 

la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de doctor nu va 

fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat. 

(9) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de doctorat 

constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei 

şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat, comunică 

aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU. 

(10) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei 

de exmatriculare. 
 

 

Art. 17. 

(1) Titlul de doctor se atribuie prin Ordin al MEC, după validarea tezei de doctorat de către 

CNATDCU. 

(2) Ca urmare a înregistrării unei sesizări formulate în condiţiile Art. 50 alin. (2) din Codului studiilor 

universitare de doctorat, Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 45 de zile pentru a analiza şi 

decide conform legii. Consiliul general poate consulta alţi membri ai CNATDCU şi poate decide 

utilizarea de experţi externi, care nu trebuie să fie în conflict de interese cu autorul sau conducătorul de 

doctorat. 

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNADTCU solicită IOSUD punctul de vedere 

care trebuie formulat în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării. În situaţia în care 

IOSUD confirmă încălcarea standardelor de calitate sau de etică profesională, va transmite CNATDCU 

decizia privind propunerea de retragere a titlului, semnată de rector sau, după caz, de preşedintele 

Academiei Române, avizată din punct de vedere juridic de universitate sau, după caz, de Academia 

Română. 

(4) În termenul prevăzut la alin. (2), Consiliul general al CNATDCU decide dacă au fost sau nu 

respectate standardele de calitate sau de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, iar 

preşedintele CNATDCU transmite autorului sesizării, autorului tezei şi IOSUD decizia Consiliului 

general al CNATDCU şi motivarea acesteia. Aceştia au la dispoziţie 10 zile pentru formularea unei 

contestaţii privitoare la procedură, iar Consiliul general al CNATDCU are la dispoziţie 10 zile pentru 

formularea răspunsului la contestaţie. 

(5) În cazul în care Consiliul general al CNATDCU decide că nu au fost respectate standardele de 

calitate sau de etică profesională, inclusiv în ceea ce priveşte plagiatul, preşedintele CNATDCU 

propune Ministerului Educaţiei și Ceretării una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

a) retragerea calităţii de conducător de doctorat; 

b) retragerea titlului de doctor; 

c) retragerea acreditării şcolii doctorale. 

(6) În urma propunerii prevăzute la alin. (5), ministrul Educaţiei și Cercetării, în baza avizului juridic al 

MEC, are obligaţia de a lua măsurile prevăzute la Art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. MEC informează toate părţile cu privire la dispoziţiile emise. 

(7) Toate documentele legate de aceste sesizări sunt parte a «dosarului de doctorat» şi se încarcă pe 

platforma naţională; deciziile comisiilor de etică şi ale CNATDCU sunt publicate şi pe site-urile 

instituţionale ale acestora. 

 

 

CAP. V. ELIBERAREA DIPLOMEI ȘI CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR 
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Art. 18. 

(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte 

diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se menţionează, în 

mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru doctoratul ştiinţific. 

(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către IOSUD-UMFVBT 

diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr. 

(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv 

„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va înscrie 

şi o menţiune în limba latină, după cum urmează: a) pentru calificativul „Excelent” se înscrie 

menţiunea „Summa cum laude”; b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea „Magna cum 

laude”; c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”. 
 

Art. 19. 

(1) Hotărârea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se înaintează Şcolii Doctorale a UMF 

“Victor Babeș” Timișoara pentru a completa dosarul doctorandului. 

(2) IOSUD-UMFVBT transmite dosarul de doctorat la MEC în vederea validării hotărârii comisiei de 

doctorat de către CNATDCU. 
 

Art. 20. Conferirea titlului de doctor se face prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, la 

propunerea CNATDCU. 
 

Art. 21. Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către UMF 

“Victor Babeș” Timișoara pe baza ordinului ministrului de resort. 

 

 

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 22. Senatul UMFVBT a aprobat prezenta metodologie în şedinţa din 27.05.2020, dată la care intră 

în vigoare.  

 

 
Rector, 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU 

 

 

 

   Director C.S.U.D.        Vizat juridic, 

  

Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN                                              C.j. dr. Codrina LEVAI  
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C ă t r e, 

Şcoala Doctorală a UMF “Victor Babeş” 

din Timişoara 

 Subsemnata(ul),_________________________________________ 

doctorand înmatriculat la data de______________,  

având conducător de doctorat pe:  

Prof. Univ. Dr./ Conf Univ. Dr._______________________________________, 

Titlul tezei de doctorat:  

________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 Prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba demararea procedurii de 

susținere prin depunerea tezei de doctorat în format electronic în vederea 

realizării analizei de similitudini cu ajutorul programului de verificare antiplagiat 

al universităţii, program recunoscut de către CNATDCU. 

 Sunt de acord cu publicarea pe platforma www.rei.gov.ro a coeficienţilor 

de similitudine rezultaţi din scanarea cu programul antiplagiat 

www.sistemantiplagiat.ro agreat de MENCŞ conform OM nr. 3485 din 2016.  

 

 Data,        Semnătura, 

 

Aviz conducător de doctorat, 

Prof. Univ. Dr./ Conf.Univ. Dr._________________________ 
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Şcoala Doctorală a 

Universităţii de Medicină şi Farmacie 

 „Victor Babeş” din Timişoara 

 

Subsemnata (ul) ________________________________________ 

Student-doctorand înmatriculat în data de ____________________ 

Conducător de doctorat Prof. univ. Dr./ Conf.Univ. Dr. ___________ 

_____________________________________________________ 

Titlul tezei de doctorat  ___________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Prin prezenta vă rog să binevoiţi să aprobaţi demararea procedurilor 

de evaluare a tezei de către Comisia de îndrumare, în vederea presusţinerii 

acesteia. 

 

 

 

Data,       Semnătura, 

 

 

Aviz conducător doctorat, 

Prof. Univ. Dr./ Conf.Univ. Dr _________________________ 
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Comisia de îndrumare întrunită azi________________ 

cu ocazia presusţinerii tezei de doctorat  cu titlul: 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

În urma analizei rezultatului sistemului de detecţie de similitudini, a dezbaterilor privind 

conţinutul, structura şi valoarea ştiinţifică a tezei de doctorat, originalitatea concluziilor proprii,  

relevanţa surselor bibliografice, publicarea rezultatelor cercetării: 

            Este de acord cu depunerea tezei de doctorat la secretariatul Şcolii Doctorale în 

vederea organizarea susţinerii publice 

          Nu este de acord cu depunerea tezei de doctorat la secretariatul Şcolii Doctorale 

în vederea organizarea susţinerii publice 

 
Student-doctorand: _______________________ 

Domeniul __________________________________ 

 
 
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:  

Prof. Univ. Dr./Conf. Univ. Dr. _______________________________ ______________ 

                    (Nume şi prenume)                              (Semnătura) 

COMISIA DE ÎNDRUMARE :  

1. Prof./Conf. Univ. Dr. _______________________ _______________ 

(Semnătura) 

 

2. Prof./Conf. Univ. Dr. ________________________ _____________ 

(Semnătura) 

 

   3.  Prof./Conf. Univ. Dr. _________________________ ____________ 

              (Semnătura) 
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Conducerea Şcolii Doctorale, 
 
 

 
Subsemnatul /a _____________________________ doctorand (ă) din 

anul _______, forma ___________________, având conducător de doctorat pe 

Prof. Univ. Dr./Conf. Univ. Dr. ____________________________________  cu 

titlul tezei: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi depunerea celor trei exemplare teză de 

doctorat, în vederea susţinerii tezei în şedinţa publică. 

 

 
 
 
 
 

_______________________ 
Data,       (Nume şi Prenume)  

    ____________      
 

         _____________________ 
    (Semnătura)  
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Subsemnatul /a _____________________________ doctorand (ă) din 

anul _______, forma ___________________, având conducător de doctorat pe 

Prof. Univ. Dr. /Conf. Univ. Dr.____________________________________  cu 

titlul tezei: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi  susţinerea  publică a tezei de doctorat în 

data de _________________________. 

 

 
_______________________ 

Data,       (Nume şi Prenume)  

    ____________      
 

         _____________________ 
    (Semnătura)  

 
 
 

Aviz favorabil,         Aviz favorabil, 
Conducător de doctorat,    Preşedinte comisiei de susţinere, 
 
_______________________   ___________________ 

(Nume şi Prenume)      (Nume şi Prenume)  

 

 

_______________________   ____________________  

(Semnătura)            (Semnătura)  

tel:(40)0256293389


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

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  8/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director interimar CSUD, nr. 

5709/19.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă Standardele de elaborare a tezei de doctorat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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STANDARDELE DE ELABORARE A TEZEI DE 

DOCTORAT ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE 

MEDICINĂ ŞI FARMACIE  

,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat: CSUD 20.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 
revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare 

  

Data intrării în vigoare:   

Data retragerii:   

tel:(40)0256293389
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Art.1 Introducere. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara 
(UMFVBT) este acreditată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
(MECTS) în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 
681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat şi Carta Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de 
Doctorat (I.O.S.U.D.). UMFVBT este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi 
cercetare ştiinţifică. 
 
Art. 2 Considerații generale.  
(1) Teza de doctorat trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a domeniului de 
doctorat, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei de 
cercetare, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a rezultatelor proprii. 
(2) Doctoratul se poate desfăşura în limba română sau engleză conform contractului de studii 
doctorale încheiat între IOSUD, conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand. 
(3) Teza de doctorat se redactează în limba română sau în limba engleză, cu rezumat în 
limba română şi în limba engleză, între 8-15 pagini. 
(4) Teza de doctorat se va redacta în format B5, numit şi format academic sau ştiinţific (B5 Jis 
– 18,2 / 25,7 cm pentru copertă şi B5 ISO – 17,6 / 25 cm pentru conţinut). 
(5) Ca dimensiuni, teza va cuprinde între 90 - 120 pagini, fără bibliografie şi anexe, din care 
cel puțin două treimi fiind rezervate cercetărilor proprii.  
 
Art. 3 Structura tezei de doctorat. Teza de doctorat trebuie să aibă următoarea structură: 
1) copertă; 
2) pagina de titlu; 
3) cuprins; 
4) lista cu lucrările științifice publicate; 
5) lista cu abrevieri şi simboluri; 
6) liste cu tabele și grafice. 
7)Teza propriu-zisă  

a) introducere; 
b) conţinut; 
c) concluzii şi contribuţii personale; 
d) bibliografie; 
e) anexe (opţional); 
f) articolele științifice in extenso publicate din domeniul tezei. 

 
Art. 4 Coperta tezei de doctorat. Coperta tezei de doctorat trebuie să cuprindă următoarele 
informații: sigla și denumirea instituției de învățământ organizatoare de studii universitare de 
doctorat, respectiv UMF “Victor Babeș” din Timişoara, autorul tezei, conducătorul științific, 
anul definitivării tezei.  
 
Art. 5 Coperta interioara a tezei de doctorat. Pagina de titlu repetă informaţiile prezentate 
pe copertă la care se adaugă titlul tezei de doctorat.  
 
Art. 6 Cuprinsul tezei de doctorat.  
(1) Teza de doctorat va avea un cuprins ce conține titlurile tuturor capitolelor și subcapitolelor 
însoţite de numărul paginii la care începe fiecare capitol și subcapitol. 
(2) Cuprinsul trebuie să acopere informația aferentă întregii lucrări, respectiv, introducere, 
conţinut, concluzii, anexe, bibliografie. 

tel:(40)0256293389
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Art. 7 Lista cu lucrările științifice publicate de către doctorand.  
(1) Lista trebuie să conţină lucrările științifice elaborate de doctorand potrivit obligațiilor 
contractuale.  
(2) Pentru lucrările științifice publicate în revistele de specialitate cotate în sistemul ISI sau în 
reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI), se menționează titlul revistei, volumul, 
anul, numărul, precum și factorul de impact (unde este cazul). 
 
Art. 8 Lista cu abrevieri şi simboluri.  
(1) Lista cu simbolurile, abrevierile și notaţiile utilizate frecvent în teză trebuie să respecte 
standardele utilizate în literatura de specialitate. 
(2) Simbolurile, abrevierile și notaţiile utilizate frecvent în teză se scriu în ordine alfabetică, 
începând cu alfabetul latin, literele mici apoi literele mari corespondente şi se continuă cu 
alfabetul grec, literele mici şi apoi literele mari corespondente. 
 
Art. 9 Liste cu tabele și grafice. În cazul în care teza de doctorat conţine figuri (imagini, 
grafice) şi/sau tabele, acestea vor fi prezentate, sub forma unor liste (separat pentru figuri şi 
tabele) care conţin numele fiecărui element şi numărul paginii la care se află acesta. 
 
Art. 10 Structura tezei.  
10a. Introducerea.  
(1) Introducerea tezei de doctorat se numerotează cu cifre romane şi are rolul de a situa 
cercetarea într-un context temporal, istoric, geografic, profesional și se întinde pe 2-4 pagini. 
(2) Introducerea începe întotdeauna pe pagina din dreapta și trebuie să conţină: 

a) motivaţia alegerii temei de cercetare; 
b) importanţa şi actualitatea temei; 
c) prezentarea pe scurt a conţinutului lucrării; 
d) încadrarea temei în preocupările internaţionale, naţionale, zonale, ale colectivului de 
cercetare; 
e) obiectivele științifice pentru rezolvare în cadrul cercetării științifice; 
f) comentarii sintetice privind metoda de cercetare abordată și metodologia cercetării; 

10b. Conținutul. Conținutul tezei de doctorat se numerotează cu cifre arabe şi trebuie 
structurat în trei părţi mari: 

a) partea generală; 
b) partea specială; 
c) concluzii. 

(a1) Partea generală prezintă stadiul actual al cunoașterii cu privire la tema cercetată – 
analiza descriptivă a realizărilor din domeniu, pe baza unei documentări laborioase. 
(a2) La elaborarea tezei de doctorat se va ţine seama că ea se adresează unor specialişti din 
domeniul respectiv şi de aceea trebuie evitate descrierile generale. 
(a3) Partea generală începe întotdeauna pe pagina din dreapta, este structurată pe 1-4 
capitole cu subcapitolele aferente și nu trebuie să depășească o treime din volumul tezei. 
(b1) Partea specială, ocupă cea mai mare parte a tezei și prezintă tipul de abordare a temei 
de cercetare, respectiv cercetare exploratorie, cercetare aplicativă etc. Aceasta cuprinde 
contribuţiile doctorandului, iar pentru a evidenţia acest aspect unele titluri sau subtitluri pot 
conţine sintagma „contribuţii privind...”. În cazul în care teza cuprinde mai multe studii 
independente ele vor fi structurate individual conform celor prezentate mai jos. 
(b2) Partea special include o parte experimentală, o parte dedicată rezultatelor cercetării și o 
parte adresată discuțiilor.  
(b3) Partea experimentală prezintă materialul luat în studiu, precum și metodele/tehnicile de 
cercetare folosite, în funcţie de particularitățile cercetărilor efectuate, cu mențiunea că 

tel:(40)0256293389
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metodele/tehnicile de cercetare consacrate în domeniu sunt descrise succint, cu excepția 
metodelor/tehnicilor proprii care se prezintă în detaliu. 
(b4) Partea dedicată rezultatelor cercetării poate conţine unul sau mai multe capitole în 
funcţie de metoda aleasă pentru verificarea experimentală, cu prezentarea acestora, 
descriptiv în tabele, grafice, ilustrații, după caz, și cu prezentarea semnificației statistice. Se 
vor menționa: 

i) contribuţiile doctorandului şi valoarea rezultatelor obţinute, aplicabilitatea acestora, 
modul în care pot fi utilizate pentru continuarea cercetărilor în domeniu; 
ii) gradul în care au fost rezolvate problemele propuse, gradul de atingere a 
obiectivelor, problemele care nu s-au rezolvat, problemele noi care au apărut pe 
parcursul derulării cercetării, precum și direcţiile noi de cercetare rezultate. 

(b5) Discuţiile din cadrul tezei de doctorat se referă la metodele utilizate prin comparaţie cu 
cele aplicate în domeniu la nivel internaţional, cu prezentarea tuturor rezultatelor cercetărilor 
doctorale în lumina datelor din literatura de specialitate.  
 
10c. Concluzii şi contribuţii proprii.  
(1) Concluziile tezei de doctorat şi contribuţiile proprii trebuie să evidențieze: 

a) măsura în care au fost atinse obiectivele de cercetare științifică; 
b) direcţiile în care trebuie continuată cercetarea; 
c) avantajelor şi dezavantajelor tehnico-economice; 
d) problemele rămase nerezolvate; 
e) contribuțiile proprii. 

(2) Această parte a tezei de doctorat se constituie ca un capitol distinct şi va fi dezvoltată pe 
3-5 pagini.  
(3) Concluziile vor fi prezentate ca o sinteză a rezultatelor originale obținute de către 
doctorand. 
(4) Contribuţiile proprii enumerate trebuie să se regăsească în Partea specială a tezei.  
(5) Redactarea trebuie să confere acestei părţi un caracter concret, punctual. 
(6) Articolele ca prim autor și co-autor ale doctorandului din domeniul cercetat sunt parte 
integrantă a tezei de doctorat.  
 
Art. 11 Referatele/rapoartele de cercetare. Se vor elabora referate/rapoarte de cercetare în 
perioada de pregătire a tezei, care vor fi verificate de către comisia de îndrumare și 
conducătorul de doctorat.  
 
Art. 12 Bibliografia.  
(1) Lista bibliografică redactată în stilul Vancouver, conţine lucrări reprezentative, din 
categoriile cărţi, articole din reviste de specialitate, lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice, 
brevete, teze de doctorat, cursuri universitare, majoritatea elaborate în ultimii 10 ani, editate 
pe suport de hârtie sau suport electronic, inclusiv pagini web, care să fie citate în teză.  
(2) Lista bibliografică trebuie să conţină şi articolele publicate de către doctorand.  
(3) Lista bibliografică trebuie să conţină minimum 100 de titluri reprezentative pentru domeniul 
studiat.  
 
Art. 13 Anexele.  
(1) Anexele pot avea una sau mai multe pagini, care vor fi numerotate consecutiv cu cifre 
romane. 
(2) Este de dorit ca tabelele, figurile etc. care, prin dimensiunile lor, împiedică fluența, 
cursivitatea expunerii textului, să fie incluse în Anexe. 
(3) Articolele publicate de către doctorand ca rezultat al studiilor doctorale sunt incluse în 
format full-text în această secțiune. 
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Art. 14 Principii de redactare. 
(1) Coperta tezei de doctorat va fi în culoare grena, cod #971c1f respectându-se rigorile 
academice.   
(2) Printarea se face faţă/verso. 
(3) Formatarea paginii A4 pentru printare: 

Margini: Sus 4,9 cm, Jos 4,4 cm; Dreapta 3,7 cm, Stanga 3,7 cm. 
Coloncifru: Sus 3,8 cm, Exterior. 

(4) Mărimea paginii finale a tezei este B5 ISO – 17,6 / 25 cm. Se obţine prin tăierea marginilor 
paginii printate, după cum urmează: Sus 2,4 cm, Jos 2,3 cm, Dreapta 1,7cm, Stanga 1,7cm. 
(5) Tehnoredactarea va utiliza următoarele tipuri, corpuri de literă: 
a) Corpul de literă principal pentru textul tezei - ARIAL 11, de la 1 la maxim 1,5 rânduri. 
 
b) Textul de pe copertă: 

 UMFVBT       ARIAL 14 
 FACULTATEA      ARIAL 14 
 Departamentul      ARIAL 14 

NUMELE INIȚIALA PRENUMELE DOCTORANDULUI  
                   ARIAL 16 BOLD 
SIGLA UMFVBT cu scris în limba romană 

TEZĂ DE DOCTORAT    ARIAL BOLD 36 

Conducător Stiinţific      ARIAL 12 

NUME PRENUME CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC    
                            ARIAL BOLD 16 
T i m i ş o a r a (spaţiat)     ARIAL 14  
A N U L (spaţiat)      ARIAL 14 

 
c) Textul de pe coperta interioară: 

 UMFVBT       ARIAL BOLD14 
 FACULTATEA      ARIAL BOLD 14 
 Departamentul - disciplina    ARIAL BOLD 14 

NUMELE PRENUMELE DOCTORANDULUI  
ARIAL BOLD 16 BOLD 

SIGLA UMFVBT cu scris în limba romană 

TEZĂ DE DOCTORAT    ARIAL BOLD 36 

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT  ARIAL BOLD 16 
Conducător știinţific      ARIAL 12 

NUME PRENUME CONDUCATOR STIINTIFIC    
                            ARIAL BOLD 16 
T i m i ş o a r a (spaţiat)     ARIAL BOLD 14  
A N U L (spaţiat)                 ARIAL BOLD 14 
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d) Titlurile vor fi scrise după cum urmează: 

TITLUL DE PARTE      ARIAL BOLD 16 

TITLUL DE CAPITOL (TITLU DE ORDINUL 1)  ARIAL BOLD 14 
TITLU DE SUBCAPITOL (TITLU DE ORDINUL 2)   ARIAL BOLD 12 
TITLU DE SUBCAPITIL (TITLU DE ORDINUL 3)    ARIAL BOLD 11 
Titlu de subcapitol (Titlu de ordinul 4)     Arial bold 11 
Titlu de subcapitol (Titlu de ordinul 5)     Arial bold italic 11 
Titlu de subcapitol (Titlu de ordinul 6)     Arial 11  

 
(6) Legendele figurilor şi tabelele se redactează cu         ARIAL NARROW 10 

 
(7) Bibliografia se redactează cu                    ARIAL NARROW 11 

 
(8) Partea introductivă se numerotează cu litere romane, potrivit următoarelor recomandări: 
Prima pagină nu se numerotează. 
Pagina    I Coperta interioară 
 II verso Pagină goală 
 III – V Cuprins 
 IV (sau VI)  Lista cu lucrările științifice publicate 
 V (sau VII) – VII 

(sau IX) 
Lista cu abrevieri şi simboluri 

 X – XI  Lista cu tabele şi grafice  
 XII Dedicaţie (opţional) 
 XIII Mulţumiri 

 
(9) Corpul tezei redactat cu ARIAL 11 nu va depăşi 120 de pagini (fără bibliografie) cu 
următoarele recomandări: 
Partea generală 25-30%  
Partea specială 60-65%  
Bibliografia 5-10% din corpul tezei  

 
(10) Anexele se numerotează cu litere romane. Conţine în mod obligatoriu copii ale lucrărilor 

proprii. Opţional poate conţine figuri şi tabele. 

 

(11) Rezumatul tezei de doctorat cu o lungime de maximum 15 pagini, în limbile română și 

engleză, cu aceleaşi caracteristici de redactare ca şi teza, se printează şi se copertează (cu 

copertă simplă) separat faţă de teză. 

Rector,          Director C.S.U.D.  
 

Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  9/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 5709/19.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind desfășurarea concursului pentru ocuparea 

postului de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
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REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA 

CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL  

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
 

 

 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat: Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

21.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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Art. 1. 

Prezentul regulament stabilişte regulile după care se desfăşoară concursul pentru ocuparea postului de 

director al Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Victor Babeş” din Timişoara  pentru perioada 2020-2024. 

 

Art. 2. 

Concursul pentru ocuparea postului de de director al Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat se 

desfășoară în baza: 

a) Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr.681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de 

doctorat, cu modificările ulterioare; 

c) Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara; 

d) Regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de 

doctorat. 

Art.3.  

(1) Directorul CSUD este numit de către reprezentantul legal al IOSUD (Rector), în urma concursului 

public organizat de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform 

prezentului regulament. 

(2) Funcția de director al CSUD este asimilată funcției de prorector. 

(3) Directorul CSUD este membru de drept al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat. 

 

Art.4.  

La concursul pentru ocuparea funcției de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au 

dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea 

atestatului de abilitare, în vigoare la data publicării în monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a 

anunțului privind scoaterea la concurs a postului, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și 

cercetării științifice, potrivit art.219 alin. (1) lit a) din Legea nr.1/2011. 

 

Art.5.  
(1) Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin două luni înainte de data limită pentru 

înscrierea candidaţilor. 

(2) IOSUD – UMFVBT poate anunța concursul prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea 

în mass-media. 

 

Art. 6.  
Lansarea concursului public pentru selectarea directorului CSUD este dată publicităţii cu cel puţin două 

luni înainte de data limită pentru înscrierea candidaţilor prin:  

a) publicare pe pagina de Internet a universităţii www.umft.ro; 

b) publicare pe site-ul web specializat administrat de MEC;  

c) publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.  

 

Art. 7. 

(1) Comisia de concurs este numită de Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara și este formata din 5 membri, din care cel putin 3 trebuie să fie din afara IOSUD-UMFVBT, 

din ţară sau din străinătate. 

(2) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă dreptul de a conduce doctorate, în ţară sau în străinătate, 

şi să îndeplinească standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, în vigoare 

la data publicării în Monitorul Oficial al României a anunţului privind scoaterea la concurs a postului. 

tel:(40)0256293389
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                                                              Cod  Regulament: UMFVBT-REG/RUMFT/35/2020 

Anexă la H.S. nr. 9/6022/27.05.2020                                                                                          

  Aprobat prin H.C.A. nr. 5821/21.05.2020 

Adr.: P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara 300041 

 Tel: (40)256 204250; Fax: (40)256 292758 

 E-mail: doctorat@umft.ro 

                         Site: www.umft.ro 

   3 

 

(2) Pe site-ul web al Universității vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-

limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidații înscriși și cu respectarea protecției 

datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:  

a) CV-ul candidatului;  

b) Listă de lucrări  

c) Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  

d) Ordinul MEC care să ateste dreptul de a conduce doctorate. 
 

Art. 8. 

 Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune următoarele documente:  

a) diplomele de studii universitare, studii doctorale, certificatelor de medic/farmacist specialist, 

medic/farmacist primar; 

b) CV-ul candidatului - model Europass; 

c) lista de lucrări ştiinţifice; 

d) Plan managerial privind strategia de dezvoltare a Şcoliilor Doctorale din cadrul UMFVBT, a 

resurselor sale materiale şi umane şi a capacităţii de a atrage resurse financiare prin proiecte naţionale şi 

internaţionale; 

e) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului 

de abilitare; 

f) Cerere de înscriere;  

g) Declaraţie pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;  

h) Copie după cartea de identitate.  
 

Art. 9. 

Concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD-UMFVBT constă în prezentarea proiectului 

managerial și un interviu. 
 

Art. 10. 

Rezultatele concursului public pentru selectarea directorului CSUD sunt validate de Senatul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 
 

Art. 11. 

În baza deciziei comisiei de concurs și a validării acesteia de către Senatul UMFVBT, Rectorul 

UMFVBT emite decizia de numire în funcție a directorului CSUD și încheie cu cu acesta un contract de 

management pe o perioada de 4 ani. 
 

Art. 12  

Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa în Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Victor Babeş” din Timişoara, din data de 27.05.2020.  

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU 

 

 

   Director C.S.U.D.        Vizat juridic, 

Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN                                      C.j. dr. Codrina LEVAI  

 

 

 

tel:(40)0256293389
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  10/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a 

centrelor în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
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REGULAMENTUL DE ÎNFIIN ARE, 

RECUNOA TERE I FUNC IONARE A 

CENTRELOR ÎN UNIVERSITATEA DE 

MEDICIN I FARMACIE  

„Victor Babe ” din TIMI OARA 

 

 

 

 Data Semn tura 

Elaborat: Prof. dr. Cristian Oancea - 

Prorector cu cercetarea tiin ific  

               Prof. dr. Danina M. Muntean - 

Consilier pentru cercetarea tiin ific  

  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanent  a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor i a Cartei 

universitare 

  

Data intr rii în vigoare:   

Data retragerii:   
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CAPITOLUL I. DISPOZI II GENERALE 
 

Art. 1 Prezentul Regulament are la baz  prevederile Legii Educa iei Na ionale nr. 1/2011 (LEN) cu 

modific rile i complet rile ulterioare, Ordinului Ministrului finan elor publice nr. 946/2005 pentru 

aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entit ile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, OG 57/2002 (modificat i completat prin OG 6/2011) privind cercetarea 

tiin ific i dezvoltarea tehnologic , Legii nr. 319/8 iulie 2003 privind statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) i ale Cartei universitare, în vederea stabilirii modalit ii concrete de 

organizare i func ionare a centrelor metodolice i de cercetare în cadrul Universit ii de Medicin i 
Farmacie ”Victor Babe ” din Timi oara (numit  în continuare UMFVBT), în conformitate cu cerin ele 

legale. 
 

Art. 2 
Centrele UMVBFT sunt definite drept structurile metodologice i de cercetare tiin ific , f  

personalitate juridic , înfiin ate sau existente în cadrul UMFVBT ca unit i de venituri i cheltuieli i care 

func ioneaz  la nivelul disciplinelor din componen a departamentelor constituite în cadrul facult ilor 

UMFVBT. 

 

Art. 3 

Organizarea i func ionarea centrelor nou-înfiin ate i a celor existente în cadrul UMFVBT are la baz  

urm toarele principii: 

- principiul legalit ii, potrivit c ruia organizarea i func ionarea centrelor din cadrul UMFVBT se 

realizeaz  cu respectarea prevederilor legale, a normelor procedurale i a tratamentului egal potrivit legii; 

- principiul responsabilit ii, conform c ruia directorii centrelor organizate în cadrul UMFVBT depun 

toate diligen ele în exercitarea atribu iilor lor cu respectarea legisla iei în vigoare; 
- principiul transparen ei, potrivit c ruia activitatea centrelor se desf oar  într-o manier  deschis i 

conform unor proceduri transparente, în condi iile legii; 
- principiul bunei admininistr ri, potrivit c ruia directorul i membrii centrelor au obliga ia de a- i 

desf ura activitatea cu un grad ridicat de profesionalism, în concordan  cu interesele UMFVBT i cu 
asigurarea eficacit ii, eficien ei i economicit ii în folosirea resurselor; 

 
 

CAPITOLUL II. ÎNFIIN AREA I RECUNOA TEREA CENTRELOR UMFVBT 
 

Art. 4 

(1) În conformitate cu Art. 133 alin. (4) din LEN, departamentul poate organiza centre care func ioneaz  

ca unit i de venituri i cheltuieli în cadrul universit ii.  

(2) Centrele men ionate la Art. 4 alin. (1) se înfiin eaz  în cadrul UMFVBT, prin asocierea voluntar  a 

cadrelor didactice i de cercetare titulare la nivelul disciplinelor din cadrul departamentelor, fiind 

acceptate minimum 1 centru la nivel de departament i maximum 1 centru la nivel de disciplin ;  

(3) Prin excep ie de la Art. 4 alin (2), în cazul disciplinelor care au în structura lor clinici universitare cu 

profil distinct, fiecare clinic  are dreptul s  î i înfiin eze propriul centru.  

(4) Mai multe discipline din cadrul aceluia i departament pot opta pentru participarea la înfiin area unui 

nou centru i respectiv, pentru recunoa terea unui centru existent. 

(5) În func ie de resursele existente, centrul î i poate avea sediul în cadrul disciplinelor, departamentului 

sau într-un imobil al UMFVBT cu destina ie special  în acest sens i care poate asigura condi iile pentru 

buna desf urare a activit ilor acestuia.  
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Art. 5 

(1) În vederea înfiin rii sau recunoa terii centrelor, directorul unui nou centru sau al unuia existent va 

depune la Prorectoratul pentru cercetarea tin ific  un dosar care trebuie s  con in  urm toarele 

documente: 

- Cerere-tip (Anexa 1) 
- Cererile de afiliere la centru a membrilor titulari (Anexa 2) 

- Lista de personal (membri titulari, membri asocia i, colaboratori externi) (Anexa 3) 
- Lista dot rilor centrului (Anexa 4) 

- Fi a de evaluare a Centrelor de Cercetare avansat  (Anexa 5) 
- CV-urile membrilor titulari în format Europass în lb. român , inclusiv lista publica iilor tiin ifice 

- PV al edin ei Consiliului departamentului prin care se avizeaz  înfiin area/recunoa terea centrului 
(2) Dosarul centrului este analizat de c tre Comitetul tiin ific al UMFVBT care emite un aviz privind 

înfiin area sau recunoa terea centrului. 

(3) Avizul va fi înaintat de c tre Prorectorul cu cercetarea tiin ific  spre aprobare c tre Consiliul de 

administra ie i dup  ob inerea aprob rii, spre validare de c tre Senatul UMFVBT.  

(4) În temeiul hot rârii Senatului universitar, Rectorul UMFVBT emite Decizia de înfiin are a noilor 

centre, respectiv de recunoa tere a celor existente. 

(5) Decizia emis  de c tre Rectorul UMFVBT produce efecte pentru viitor, de la data respectiv  centrul  

fiind considerat înfiin at/recunoscut. 

 

Art. 6 

Centrele înfiin ate i recunoscute potrivit prezentului Regulament se înscriu în Registrul Unic al 

Centrelor UMFVBT care se întocme te i se p streaz  la Prorectoratul pentru Cercetarea tin ific . 

 

 

CAPITOLUL III. FUNC IONAREA CENTRELOR UMFVBT 
 

Art. 7 
În cadrul UMFVBT func ioneaz  urm toarele tipuri de centre: 

a. Centre Metodologice i de Cercetare (CMC) 
b. Centre de Cercetare avansat  (CCA) – calitate dobândit  prin competi ie intern  anual  

c. Centre de Cercetare de excelen  (CCE) – calitate dobândit  prin derularea de proiecte 
na ionale/interna ionale prin care le-a fost conferit acest statut i titulatur .  

 

Art. 8 

(1) Num rul Centrelor de cercetare avansat  care func ioneaz  în cadrul UMFVBT este de 10.  

(2) Calitatea de Centru de cercetare avansat  se dobânde te prin competi ie anual  între toate centrele 

UMFVBT interesate de participarea la aceast  competi ie i se p streaz  în urma unui proces de 

reclasificare anual .  

(3) Criteriile de evaluare pentru toate centrele sunt reprezentate de: i) suma FI ai articolelor ISI cu 

afilierea Centrului pe ultimii 5 ani i ii) suma fondurilor atrase prin granturi de cercetare câ tigate prin 

competi ie interna ional , na ional i intern   pe ultimii 5 ani, luându-se în calcul cota din finan area 

proiectului ce revine UMFVBT (în calcularea punctajului, 10 000 Euro = 1 punct), care vor fi ponderate 

la num rul membrilor titulari ai centrului. 

(4) Ultimele CCA din clasamentul rezultat în urma evalu rii conform Art. 8. alin. (2) vor retrograda la 

categoria CMC, locul lor fiind luat de CMC care au obtinut punctaje de evaluare superioare CCA 
retrogradate. 
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Art. 9 

(1) Centrele UMFVBT cuprind membri ai comunit ii universitare ai UMFVBT în calitate de membri 

titulari cât i tineri cercet tori din cadrul universit ii (studen i, doctoranzi, postdoctoranzi, masteranzi, 

reziden i) interesa i de ob inerea de performan e în domeniul de activitate în calitate de membri asocia i 

pe durata studiilor acestora, oferind cadrul organizatoric, baza material  precum i condi iile form rii 
resursei umane înalt calificate. 

(2) Centrele UMFVBT pot afilia în calitate de membri colaboratori externi, atât membri ai Alma mater i 
cercet tori români din ar i diaspora, cât i cercet tori str ini în scopul derul rii de activit i de 

colaborare în cercetare, asisten  medical , preg tire profesional , cu cre terea vizibilit ii interna ionale 
a UMFVBT.  

 

Art. 10  

(1) Un centru de tip CMC i CCA, f  personalitate juridic , al UMFVBT trebuie s  îndeplineasc  

urm toarele condi ii:  

a) s  fie înfiin at prin decizie a Rectorului UMFVBT, în baza hot rârii Senatului, conform legii;  

b) s  aib  o titulatur  proprie; 

c) s  aib  o structur  de personal i conducere proprie; 

d) s  dispun  de o infrastructur  proprie; 

e) s  demonstreze capacitatea de a atrage surse de finan are i de management eficient al veniturilor; 

f) s  prezinte un program strategic, cu direc ii bine definite în domeniul de activitate/cercetare specific. 

(2) Centrele sunt conduse de c tre un director, ales prin vot deschis, direct, exprimat de c tre to i membrii 

titulari ai centrului înfiin at prin asociere voluntar . Mandatul unui director de centru este de 4 ani.  

(3) Membrii titulari ai centrului sunt cadrele didactice ale disciplinei(lor) din componen a centrului;  

(a) Un cadru didactic poate fi membru titular al centrului aferent disciplinei din care face parte i membru 

colaborator al altor centre din cadrul UMFVBT; 
(b) La înfiin area/recunoa terea centrului se alege, dintre membrii titulari, un trezorier cu un mandat de 4 

ani. 
(4) Raportarea activit ii membrilor centrelor UMFVBT va face doar la centrul unde func ioneaz  în 

calitate de titular, dup  cum urmeaz : 
(a) se raporteaz  doar articolele care au men ionat  afilierea la centru i respectiv, afilierea institu ional  

(disciplin , departament); 
(b) se raporteaz  articolele în care membrii titulari sunt autori principali, un articol putând fi men ionat o 

singur  dat  în Fi a de evaluare a centrului; 

(c) se raporteaz  articolele pentru cel mult 3 autori principali, dup  cum urmeaz : primul autor (pozi ia 

întâi în cazul existen ei prevederii „cu contribu ii egale”), primul autor de coresponden  (în cazul 

existen ei mai multor autori de coresponden ) i ultimul autor. 

 

Art. 11 

In cadrul centrelor UMFVBT se pot desf ura urm toarele categorii de activit i: 

 a) activit i de cercetare fundamental /experimental /transla ional /clinic , de dezvoltare 

institu ional , de inovare etc.; 

 b) activit i de organizare de cursuri de preg tire/training (în domeniu/specialitate, 

postuniversitare etc.) i respectiv, de manifest ri tiin ifice interne, na ionale i interna ionale, 

inclusiv studen ti (congrese, conferin e, coli de var , workshop-uri, info-days/prezent ri de 

cazuri etc.); 
 c) prest ri de servicii; 

 d) transfer tehnologic; 

 e) alte activit i. 
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Art. 12 

(1) Finan area activit ii centrelor UMFVBT se asigur  din:  

 a) fondul special constituit din veniturile proprii ale universit ii, finan area fiind diferen iat  în 

 func ie de tipul de centru; 

 b) fonduri provenite din proiecte/granturi/programe interne, na ionale i interna ionale i/sau 
 cooper ri na ionale i interna ionale ale membrilor titulari;  

 c) contracte de prest ri servicii; 
 d) fonduri atrase de la agen ii economici;  

 e) fonduri acordate de diverse funda ii i asocia ii; 
 f) fonduri provenite din dona ii i sponzoriz ri sau provenind din alte surse externe; 

 g) alte fonduri constituite conform legii. 
(2) Pentru toate fondurile men ionate la Art. 12 alin. 1, punctele c)-g) UMFVBT încheie contracte cu 

ter ii în numele centrului respectiv, cu acordul Consiliului de administra ie. 

 

Art. 13 

(1) Fiecare centru va fi în posesia unei tampile ovale cu denumirea centrului, pus  la dispozi ie de c tre 

UMFVBT.  

(2) Deciziile i documentele emise de c tre centrele UMFVBT sunt avizate i certificate prin aplicarea 

tampilei centrului al turi de semn tura directorului centrului.  

 

Art. 14 

Membrii centrelor UMFVBT pot participa la competi ii de proiecte/granturi în cadrul programelor 

interne, na ionale i interna ionale i pot stabili parteneriate public i/sau privat în vederea atragerii de 

fonduri prin încheierea de contracte, cu acordul Consiliului de administra ie. 

 

Art. 15 

Achizi iile publice aferente centrelor UMFVBT se vor desf ura exclusiv prin intermediul Serviciului de 
Aprovizionare i Achizi ii publice al UMFVBT i în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul 

acestei direc ii i prevederile OUG 34/2006 privind achizi iile publice, cu modific rile i complet rile 
ulterioare i ale HG 925/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 

34/2006, cu modific rile i complet rile ulterioare. 
 

Art. 16 

Centrele UMFVBT au obligatia de a- i prezenta activitatea public, on-line, prin intermediul paginii web 

dedicate acestora pe site-ul www.umft.ro, care cuprinde minim urm toarele informa ii ce trebuie 

actualizate anual: 

 Numele centrului 

 Data înfiin rii 

 Structura de personal i de conducere 

 CV-urile (forma scurt ) ale membrilor titulari i ale colaboratorilor externi 

 Descrierea succint  a proiectele în derulare/incheiate  

 Rapoartele de activitate  
 

Art. 17 
(1) Centrele UMFVBT au obliga ia de a respecta legisla ia în vigoare i regulamentele universit ii 

privind asigurarea calit ii i respectarea propriet ii intelectuale pentru activitatea specific  

derulat . 

(2) Centrele UMFVBT au obliga ia de a p stra în mod corespunz tor, conform reglement rilor în 

vigoare, toate documentele contractuale i de raportare aferente contractelor pe care le gestioneaz . 
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Art. 18 

(1) CMC i CCE ale UMFVBT întocmesc o dat  la 2 ani un Raport de activitate i îl depun la 

Prorectoratul pentru Cercetarea tin ific , în primele 3 luni ale anului de raportare. 

(2) CCA i CMC care doresc s  participe la competi ia anual  a Centrelor de Cercetare avansat  
întocmesc Fi a de evaluare a activit ii pe ultimii 5 ani i o depun la Prorectoratul pentru Cercetarea 

tin ific  pân  la data de 1 decembrie a anului în curs.  
(3) În condi iile în care un CCA nu particip  la competi ia anual  în vederea reclasific rii devine implicit 

CMC. 

 

Art. 19 
(1) Încetarea activit ii centrelor de tip CMC i CCA ale UMFVBT se realizeaz  prin decizie a Rectorului 

UMFVBT, pe baza hot rârii Consiliului de administra ie i cu avizul Senatului UMFVBT, în urm toarele 

condi ii: 

 - La solicitarea scris  a directorului centrului cu acordul a jum tate plus unul din membrii titulari 

 (autodesfiin are); 

 - In cazul lipsei totale de activitate/absen a depunerii Raportului de activitate pe o perioad  

 mai mare de 2 ani; 

 - In cazul înc lc rii grave i repetate a legisla iei privind derularea activit ii în cadrul centrului 

 respectiv. 

(2) Încetarea activit ii centrelor de tip CCE se face odat  cu finalizarea proiectului care le-a conferit 

acest statut/titulatur , dup  care acestea devin centre de tip CME. 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZI II GENERALE 
 

Art. 20 

Prezentul Regulament intr  în vigoare la data adopt rii sale, prin hot rârea Senatului UMFVBT i se 

public  pe pagina de internet a universit ii, www.umft.ro.  

 

Art. 21 

Începând cu data intr rii în vigoare a prezentului Regulament se abrog  documentele anterioare care 
vizau înfiin area, recunoa terea i evaluarea activit ii centrelor de cercetare din cadrul UMFVBT. 

 
 

 
 

 

 

                                                        RECTOR, 

 

                  Prof. univ. dr. Octavian Marius CRE U 
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Anexa 1 
 

 
 
În atenția Prorectoratului pentru Cercetarea științifică, 
 
 
 
 

C E R E R E 
 
 
 

 Subsemnatul/a, (nume, prenume, grad didactic, disciplina, departamentul),.................................... 

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................,  

vă solicit prin prezenta înființarea/recunoașterea centrului - denumirea (și acronim, dacă e cazul) 

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................,  

având sediul în (locația, adresa) 

.................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

 

 

                                                                                                            Director centru, 

          (nume, prenume, semnătura) 

 

.......................................................................................................  

 

 

Data........................ 
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Anexa 2 

 
 
 
În atenția Directorului centrului, 
 
 
 
 

C E R E R E 
 
 
 

 Subsemnatul/a, (nume, prenume, grad didactic)............................................................................. 

titular la disciplina, departamentul.......................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................,  

vă solicit prin prezenta afilierea la Centrul - denumirea (și acronim, dacă e cazul)  

.................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................,  

având sediul în (locația, adresa) 

.................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

 

 

                                                                                               

          (nume, prenume, semnătura) 

 

.......................................................................................................  

 

 

Data........................ 
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Anexa 3 

 
LISTA  DE  PERSONAL  

 
CENTRUL (denumire, acronim)............................................. 

................................................................................................ 
DISCIPLINA............................................................................. 
DEPARTAMENTUL................................................................ 
SEDIUL/LOCAȚIA.................................................................. 
TEL/FAX.................................................................................... 

 
 

LISTA MEMBRILOR TITULARI 
 

Nr. Nume, prenume 
cadru didactic/de cercetare 
titular 

Grad 
didactic / 
de 
cercetare 

E-mail profesional Semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie, a se completa un tabel pentru fiecare disciplină din structura centrului) 
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Anexa 4 

 

LISTA  DOTĂRILOR  
 

 CENTRUL (denumire, acronim)............................................. 
................................................................................................ 

DISCIPLINA............................................................................. 
DEPARTAMENTUL................................................................ 
SEDIUL/LOCAȚIA.................................................................. 
TEL/FAX.................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie; a se completa separat pentru fiecare disciplină din structura centrului) 
 
 

 
Data:                        

 

 

Director centru  

(nume, prenume, semnătură) 

 

 

Nr. 
crt. 

Denumire echipament Caracteristici (uzura 
medie (%) 
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LISTA MEMBRILOR ASOCIAȚI 

 
Nr. Nume, prenume 

 
Student, masterand, 
doctorand, postdoc 

E-mail  Semnătura 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie) 
În această listă poate fi inclus și personalul didactic auxiliar și nedidactic al disciplinei/departamentului.  

 
 

LISTA COLABORATORILOR EXTERNI 

 
Nr. Grad didactic/cercetare 

Nume, prenume 
 

Afiliere 
(departamentul, 
instituția/universitatea, 
orașul, țara) 

E-mail  Semnătura 
(electronica) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie) 
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Anexa 5 

 

FIȘA DE EVALUARE  
 

CENTRUL (denumire, acronim)............................................. 
.................................................................................................... 
DISCIPLINA............................................................................. 
DEPARTAMENTUL................................................................ 
SEDIUL/LOCAȚIA.................................................................. 
TEL/FAX.................................................................................... 

 
ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI 

Un articol se raportează o singură dată. 
Se completează pentru fiecare an de raportare prin adăugarea de rânduri suplimentare. 
Sunt considerați autori principali: primul autor (poziția întâi), primul autor de corespondență și ultimul autor. 
Suma ponderată = Suma FI pe 5 ani împărțită la numărul membrilor titulari ai centrului. 
 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Titlul articolului, Revista, nr./vol, pag.  Autorul principal FI 

ANUL 2019 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.....    

    

ANUL 2018 
    

    

    

    

    

    

ANUL 2017 

ANUL 2016 

ANUL 2015 

                                                                                                                             SUMA ponderată a FI pe 5 ani   
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GRANTURI/PROIECTE DE CERCETARE INTERNAŢIONALE 2015-2019 

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie) 
Suma fondurilor atrase se împarte la numărul membrilor titulari ai centrului și se echivalează cu puncte cercetare (1 punct  = 
10 000 Euro). Ex: Suma ponderată =300 000 Euro/6 membri titulari = 50 000 Euro - echivalent a 5 puncte cercetare. 
 
 
GRANTURI/PROIECTE DE CERCETARE NAŢIONALE 2015-2019 

(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie) 
Suma fondurilor atrase se împarte la numărul membrilor titulari ai centrului și se echivalează cu puncte cercetare (1 punct  = 
10 000 Euro). Ex: Suma ponderată =300 000 Euro/6 membri titulari = 50 000 Euro - echivalent a 5 puncte cercetare. 
 
GRANTURI/PROIECTE DE CERCETARE INTERNE 2015-2019 

Nr. 
crt. 

Tip grant/proiect, titlu, cod proiect/nr. contract, perioada de 
derulare 

Director/ 
Responsabil de 
partener 

Cota 
alocată 
UMFVBT 
(EURO) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.....    

                                                                                                                                SUMA ponderată pe 5 ani  

                                                                                                                                   PUNCTE CERCETARE  

Nr. 
crt. 

Tip grant/proiect, titlu, cod proiect/nr. contract, perioada de 
derulare 

Director/ 
Responsabil de 
partener 

Cota 
alocată 
UMFVBT 
(EURO) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.....    

                                                                                                                                 SUMA ponderată pe 5 ani   

PUNCTE CERCETARE  

Nr. 
crt. 

Tip grant/proiect, titlu, cod proiect/nr. contract, perioada de 
derulare 

Director/ 
Responsabil de 
partener 

Cota 
alocată 
centrului 
(EURO) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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(a se adăuga rânduri suplimentare la nevoie) 
Suma fondurilor atrase se împarte la numărul membrilor titulari ai centrului și se echivalează cu puncte cercetare (1 punct  

= 10 000 Euro). Ex: Suma ponderată =300 000 Euro/6 membri titulari = 50 000 Euro - echivalent a 5 puncte cercetare. 
 
 

                                                                                                                                SUMA ponderată pe 5 ani   

                                                                                                                                 PUNCTE CERCETARE  



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

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  11/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E.N.C.Ș. 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, modificat și completat prin 

Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, 

- Adresa M.E.C. nr. 9157/19.05.2020, înreg. la UMFVBT cu nr. 5810/21.05.2020,    

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

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

studii universitare de licență pentru cetățenii români și UE/SEE/CH,  la programele de studii cu predare în 

limba română, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul 

universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, aprobat prin H.S. 14/600/16.01.2020,  

- Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020 și nr. 5821/21.05.2020.  

 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului de 

organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență, pentru anul 

universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei Centrale de admitere, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA 

ADMITERII 
 

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

ulterioare, ale Ordinului MENCȘ 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, modificat și completat prin 

Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, Senatul universitar, în 

şedinţa din 27.05.2020, aprobă prezentul Regulament de organizare şi desfăşurare a  concursului de admitere 

la ciclul de studii universitare de licenţă pentru cetățenii români și UE/SEE/CH la programele de studii cu 

predare în limba română, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. 

I.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 studii, în 

vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive. 

I.3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va asigura suport adițional adaptat 

nevoilor candidaților cu handicap locomotor și va sprijini accesul acestora în instituție. 

I.4. 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 

funcţionare 

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 (Lugoj) AP 4 ani 240 

Asistență medicală generală (Deva) AP 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 

  
Asistență de profilaxie 

stomatologică (Lugoj)* 

 

AP 3 ani 180 

3 
Facultatea de 

Farmacie 

Farmacie A 5 ani 300 

Farmacie (în limba franceză) A 5 ani 300 

Asistență de farmacie (Lugoj) AP 3 ani 180 

Cosmetică medicală și tehnologia 

produsului cosmetic** 

AP 3 ani 180 

 

* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie a programului de 

studii universitare de licență Asistență de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de școlarizare de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de 
admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa de școlarizare fiind în cuantum de 3000 lei. 
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** În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie 

a programului de studii universitare de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, cu o capacitate de școlarizare de 40 de 

locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, taxa 

de școlarizare fiind în cuantum de 5500 lei. 

I.5. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licență se organizează în luna 

iulie 2020. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se 

poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în 

funcţie de solicitări şi nivelul concurenţei, în aceleași condiții și cu aceeași comisie.  

I.6. 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 Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2 şi prin publicare pe pagina web proprie, 

www.umft.ro. 

 

I.7. Probele de concurs, în funcţie de specializări/programe de studii, sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Programul de 

studii 
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 de Biologie (clasa a XI-a) - 

60 puncte 

 - 30 de întrebări de Chimie organică (clasa 

a X-a şi a XI-a) – 30 puncte 

- 10 puncte din oficiu (pentru prezență) 

Punctajul final se face prin însumarea punctelor 

obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 10 puncte 

din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se 

transformă în notă finală (media de admitere) prin 

împărțire la 10, 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 de Biologie  

- 3 puncte din oficiu 

 

Concurs de dosare pentru candidații Non-

UE 

Nota finală obținută reprezintă procentul de la testul 

grilă, aplicat la cele 7 puncte, la care se adună cele  3 

puncte acordate din oficiu. 

 

 

Conform criteriilor de departajare prevăzute în 

metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE 

Asistenţă medicală 

generală 
Concurs de dosare 

Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

Asistenţă medicală 

generală (Lugoj) 
Concurs de dosare 

Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

Asistenţă medicală     

generală (Deva) 
Concurs de dosare 

Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

Balneofiziokinetoter

apie şi recuperare 
Concurs de dosare 

Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

Nutriţie şi dietetică Concurs de dosare 
Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicină dentară 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 

care cuprinde: 

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

60 puncte 

 - 30 de întrebări de Chimie organică (clasa 

a X-a şi a XI-a) -– 30 puncte 

- 10 puncte din oficiu (pentru prezență) 

Punctajul final se face prin însumarea punctelor 

obţinute la fiecare probă, la care se adaugă 10 puncte 

din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se 

transformă în notă finală (media de admitere) prin 

împărțire la 10, cu două zecimale fără rotunjire 

Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci). 
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2 Facultate 

de 

Medicină 

Dentară 
Medicină dentară (în 

limba engleză) 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 

care cuprinde: 

- 50 de întrebări de Biologie  

- 3 puncte din oficiu 

 

Concurs de dosare pentru candidații Non-

UE 

Nota finală obținută reprezintă procentul de la testul 

grilă, aplicat la cele 7 puncte, la care se adună cele  3 

puncte acordate din oficiu. 

 

 

Conform criteriilor de departajare prevăzute în 

metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE 

Tehnică dentară 
Probă practică de 

îndemânare  

Nota de admitere este nota concursului practic. 

Nota  minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 

(cinci). 

  Asistență de 

profilaxie 

stomatologică 

(Lugoj)* 

Concurs de dosare 
Media generală de admitere este egală cu media de la 

bacalaureat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultatea 

de 

Farmacie 

Farmacie 

Test grilă de verificare a cunoştinţelor, 

care cuprinde: 

-  40 de întrebări de Botanică sau Biologie 

(clasa a XI-a), la alegere - 40 puncte 

 - 10 întrebări de Chimie organică (clasa a 

X-a şi a XI-a) – 10 puncte 

- 5,56 puncte din oficiu (pentru prezență) 

Punctajul final se face prin însumarea punctelor 

obţinute la fiecare probă, la care se adaugă punctele 

din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se 

transformă în notă finală (media de admitere) prin 

înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două 

zecimale, fără a se rotunji). Media minimă de admitere 

nu poate fi mai mică de 5 (cinci). 

Farmacie (în limba 

franceză) 

 

Concurs de dosare pentru candidații Non-

UE 

Conform criteriilor de departajare prevăzute în 

metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE  

 

Asistență de 

farmacie (Lugoj) 
Concurs de dosare 

Media generală de admitere  este egală cu media de la 

bacalaureat. 

Cosmetică medicală 

și tehnologia 
produsului 

cosmetic** 

Concurs de dosare 
Media generală de admitere  este egală cu media de la 

bacalaureat. 

* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie a programului de 

studii universitare de licență Asistență de profilaxie stomatologică (la Lugoj), Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în 
condițiile prevăzute de prezentul Regulament. 

**În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie a programului de 
studii universitare de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru acest program de 

studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament. 

 

I.7. Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de 

studii universitare de licenţă, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului 

Educaţiei și Cercetării, privind aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din 

Timişoara pentru studii universitare de licenţă, an universitar 2020-2021. 

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

universitar 2020-2021 sunt prevăzute în anexa 2, parte integrantă din prezentul regulament. 

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

în format electronic. 

I.10. (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă se susţine în limba de predare (română). 

(2) 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 Educației și Cercetării. Pentru elevii care au 

urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea 

competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat. 

I.11. La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau 

diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 
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I.12. (1) 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 în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în 

ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.  

(2) Candidații din țările Uniunii Europene, țările SEE și Confederația Elvețiană trebuie să obțină echivalarea 

și recunoașterea diplomei de liceu de către Centru Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

(CNRED  www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educației și Cercetării înainte de înscrierea în anul 

universitar 2020-2021. Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de Relații 

Internaționale al universității (excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED). 

(3) Cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară sunt rugați să acceseze 

site-ul CNRED pentru a obține informații complete privind modalitatea de recunoaștere și echivalare a 

diplomei de bacalaureat (https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-

strainatate).   

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

cu permis de ședere în România. 

I.13. La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză, școlarizarea este 

organizată integral în limba străină (engleză/franceză).  

I.14. 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. 
 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ A CANDIDAȚILOR 

CETĂȚENI ROMÂNI ȘI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ (UE), SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN 

(SEE) ȘI COMUNITATEA ELVEȚIANĂ (CH) 
 

II.1. Comisiile de admitere 

II.1.1. Comisia centrală de admitere pe Universitate este aprobată de Senat, la propunerea Consiliului de 

Administraţie și se constituie prin decizia Rectorului. 

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 

modificarea unor teste extrase, în sensul schimbării ordinii răspunsurilor 

 realizarea documentului cu răspunsurile corecte la întrebări („Solutii.txt”) 

 păstrarea secretului testelor și a răspunsurilor până la afișarea baremului cu răspunsuri corecte  

c. Supraveghează multiplicarea formularelor de concurs și a caietelor cu întrebări şi răspunde de păstrarea 

secretului testelor până la distribuirea lor în sălile de concurs. 

d. Supraveghează realizarea, de către comisia de specialişti, a documentului cu soluțiile corecte la 

întrebările de concurs, numit „Solutii.txt” și copierea acestuia în format electronic (pe memory stick-uri), în 

plicuri sigilate. 

e. Numeşte, dintre membrii comisiei centrale, delegaţii care asigură distribuirea în sălile de concurs a 

cutiilor sigilate ce conțin materialele de concurs și a plicurilor sigilate ce conțin memory stick-urile cu 

răspunsurile corecte la întrebări.  

f. Supraveghează centralizarea punctajelor și afişarea rezultatelor. 

g. Analizează şi rezolvă eventualele contestaţii. 
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h. Asigură instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere, precum şi al personalului auxiliar implicat 

în organizarea concursului de admitere. 

i. Asigură afișarea răspunsurilor corecte la întrebări prin afișare pe site-ul Universităţii de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, începând cu ora 16:00. 

j. Verifică departajarea candidaților clasați pe ultimul loc cu notă egală, pe baza criteriilor stabilite prin 

prezentul regulament. 

II.1.3. Comisiile tehnice pe facultăți sunt aprobate de Senat și Consiliul de Administrație, la propunerile 

Consiliilor facultăților și se constituie prin decizia Rectorului. 

II.1.4. Comisiile tehnice pe facultăţi au următoarele atribuţii: 

a. Stabilesc şefii de sală şi supraveghetorii. 

b. Transmit instructajul tehnic elaborat de Comisia Centrală de Admitere, prin e-mail, șefilor de sală și 

supraveghetorilor, până la data de 23.07.2020. 

c. Verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul Universității implicat 

în organizarea admiterii. 

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

e. Aprobă cererile de restituire a dosarelor de înscriere la concursul de admitere. 

f. Asigură, prin şefii de sală, buna desfăşurare şi corectitudinea concursului, astfel: 

- verifică, prin șefii de sală, respectarea comportamentului și a normelor de securitate de către 

supraveghetori.  

- verifică, prin şefii de sală, identitatea candidaţilor la intrarea în sălile de concurs și respectarea 

normelor de securitate de către aceștia; 

- verifică, prin șefii de sală, instruirea candidaților; 

- verifică, prin șefii de sală, desfășurarea propriu-zisă a concursului; 

- verifică, prin șefii de sală, evaluarea și notarea formularelor de concurs; 

- verifică, prin șefii de sală, ambalarea-sigilarea-predarea formularelor de concurs, 

- verifică măsurile care trebuie respectate de către candidați la intrarea în sală în ziua susținerii probei 

scrise; 

g. Au obligația de a păstra secretul materialelor de concurs (întrebări și răspunsuri corecte) până la 

afișarea baremului cu răspunsuri corecte. 

II.1.5. Comisiile pe programe de studii/limbi de predare se constituie prin decizia Rectorului, la propunerea 

decanilor facultăților, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al Universităţii. 

II.1.6. Comisiile pe programe de studii/limbi de predare au următoarele atribuţii: 

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

organizarea admiterii. 

b. Aprobă cererile de restituire a dosarelor de înscriere la concursul de admitere. 

c. Primește și respectă  instructajul tehnic, elaborat de de Comisia centrală de admitere, transmis pe  e-

mail  

d. Asigură buna desfăşurare şi corectitudinea concursului de admitere. 

e. Răspund de evaluarea dosarelor candidaților, prin aplicarea corectă a criteriilor de selecție stabilite de 

Universitate, doar pentru activitățile care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată). 

f. Răspund, sub semnătură, de calcularea corectă a punctajului pentru fiecare candidat, respectiv de 

completarea formularului de concurs cu punctajul fiecărui candidat. 

g. Semnează lista cu rezultatele examenului de admitere, publicate pe site-ul Universității. 

h. Răspund de echivalarea notelor obținute de candidați la examenele și materiilor precizate în criteriile 

de selecție ale Universității în concordanță cu sistemul de notare românesc. 

i. Răspund de departajarea candidaților care au obținut același punctaj la criteriile de selecție pentru 

concursul de admitere, prin aplicarea corectă a criteriilor de departajare. 

j. Răspund de transmiterea fișierului Excel cu rezultatele candidaților din săli Compartimentului IT, în 

vederea centralizării în programul informatic. 

II.1.7. Comisiile de specialiști se consituie prin decizia Rectorului, la propunerea președintelui comisiei 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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centrale de admitere și a Rectorului. 

II.1.8. Comisia de specialiști are următoarele atribuţii: 

- extrage aleatoriu testele din baza de date; 

- verifică corectitudinea testelor extrase; 

- modifică unele teste extrase, în sensul schimbării ordinii răspunsurilor; 

- realizează documentul cu răspunsurile corecte la întrebări („Solutii.txt”); 

- păstrează secretul materialelor de concurs (întrebări și răspunsuri corecte) până la afișarea baremului 

cu rezultate corecte. 

 

II.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere 

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

organizează în sesiunea iulie 2020, după următorul calendar: 

 în perioada 06 - 21 iulie 2020  

o completarea on-line a fişei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere) de 

către candidaţi, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și 

corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale, 

o verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul Universităţii; 

 în perioada 22-24 iulie 2020 – evaluarea dosarelor pentru programele de studii cu 180-240 credite 

transferabile, la care admiterea se face pe baza concursului de dosare; 

 în data de 24 iulie 2020 – concurs de admitere (probă practică), începând cu orele 08.00, pentru 

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

 în data de 24 iulie 2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru 

programele de studii de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), la avizierul Universității și pe pagina 

de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează 

introducerea notelor în sistemul informatic; 

 în data de 26 iulie 2020 – 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 2020 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru 

programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS), la avizierul Universității și pe pagina 

de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de momentul la care se finalizează 

corectarea şi introducerea notelor în sistemul informatic; 

 în data de 27 iulie 2020 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele concursului de admitere şi 

rezolvarea acestora; 

 În 27-28 iulie 2020, între orele 09.00 – 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 29 iulie 2020, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru 

locurile rămase neocupate; 

 În data de 30 iulie 2020 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, după cele 

două etape de confirmare a locului; 

 În 01-02.09.2020, între orele 09:00 – 14:00, va avea loc a treia etapă de confirmare, pentru 

eventualele locuri rămase neocupate. 

 În data de 02.09.2020 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, sesiunea iulie 2020. 

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

condiţii ca în prima sesiune, cu aceeaşi comisie, în luna septembrie 2020, astfel: 

 03-04.09.2020 – perioada de înscriere;  

 08.09.2020 – concurs de admitere; 
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 09.09.2020 – contestaţii; 

 10.09.2020 – etapa I de confirmare a locului; 

 11.09.2020 – etapa a II-a de confirmare a locului;  

 11.09.2020 – publicarea rezultatelor.  

 

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

II.3.1. În perioada 06 - 21 iulie 2020 candidații vor completa on-line fișa de înscriere la concurs și vor 

încărca  documentele (dosarului de înscriere) la adresa: admitere.umft.ro, cu asumarea responsabilității de 

către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. 

Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă consimțământul privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal, în acest scop.  

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și încărcarea  

documentelor (dosarului de înscriere) on-line, respectiv verificarea conţinutului dosarului şi validarea 

înscrierii de către personalul Universităţii, se va desfășura în perioada 06 - 21 iulie 2020,  
Date de contact: 

 pentru Facultatea de Medicină: tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459; 

 pentru Facultatea de Medicină Dentară: tel. 0256/220480; 0256/204250, interior 404; 

 pentru Facultatea de Farmacie: tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483. 

II.3.2. 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.3.3. Candidaţii care solicită înscrierea la mai multe specializări/programe de studii oferite de UMF „Victor 

Babeş” din Timişoara vor încărca on-line, o singură dată, documentele (dosarul) de înscriere. 

II.3.4. La înscriere, opţiunile candidaţilor sunt limitate la specializările/programele de studii din cadrul 

aceleiaşi facultăţi. În cazul Facultății de Medicină, candidații pot opta pentru un program de studii cu 360 

credite transferabile și maximum 2 programe de studii cu 180-240 credite transferabile. Prin excepție, 

candidații care optează pentru specializarea Asistență medicală generală au dreptul să aleagă oricare dintre 

cele trei locații geografice de desfășurare, respectiv Timișoara, Lugoj sau Deva, precizând ordinea opțiunilor. 

II.3.5. 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.3.6. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidaţii de etnie romă vor atașa la 

documentele de înscriere (dosarul de înscriere)  on-line o cerere tip, în care vor menţiona opţiunea de 

înscriere, însoțită de o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că 

respectivul candidat face parte din etnia romă. Secretarul şef al Universităţii va data şi va certifica pe cerere 

posibilitatea de înscriere a candidaţilor romi pe locuri distincte la facultatea vizată şi va opri o copie a cererii 

pentru evidenţă. Opțiunea de înscriere a candidatului rom pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de a 

candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 

II.3.7. Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de 

admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-

line a unei cereri-tip de intenție, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul 

rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs. Opțiunea de 

înscriere a candidatului – absolvent al unui liceu din mediul rural pe locul distinct exclude posibilitatea 

acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.  

II.3.8. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei 

care 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 ţărilor Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) 

şi ai Confederaţiei Elveţiene; 
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 cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate; 

 românii de pretutindeni; 

 cetăţenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în România. 

 

II.4.  Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

II.4. 1. Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidaţi, cu asumarea responsabilității 

de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele 

originale, va conţine următoarele documente scanate, față verso, după caz: 

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

Fişa de înscriere la concurs, conţinând datele cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, va fi listată şi 

semnată de către  candidat și va fi prezentată în original, la începutul anului universitar. 

b. Opisul documentelor depuse la dosar. Opisul va fi generat automat de programul informatic, după 

completarea on-line a fişei de înscriere,  va fi listat şi semnat de candidat și va fi prezentat în original, la 

începutul anului universitar. 

c. Diploma de bacalaureat. 

d. Foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei în vigoare.  

e. Adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care 

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

corespunzătoare anului școlar 2019-2020. Prin excepție, în cazul interconectării Universității cu Sistemul 

Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) 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.  

f. Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din Ministerul Educației și 

Cercetării din România, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Pentru candidații care nu au obținut atestatul 

de recunoaștere a studiilor, Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii va transmite 

documentele către CNRED (excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).   

g. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă 

obținută în altă țară. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor, 

Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii va transmite documentele către CNRED (excepție 

făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).   

h. 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.  

i. 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 2019-2020, 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.  

j. Cartea de identitate/pașaportul. 

k. Certificat de naştere. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată  a certificatului de naștere, 

în limba română.  

l. Certificat de căsătorie, dacă este cazul. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a 

certificatului de căsătorie, în limba română.  

m. Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se 

înscrie la studii nu suferă de boli contagioase,  alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie, respectiv 

infecție cu SARS-CoV-2, eliberată de medicul de familie și vizată de Comisia medicală a universității.  

n. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale 
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Ministerului Educației și Cercetării din România, 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. Pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a 

minorităților naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu 

diploma de bacalaureat.  

o. Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor 

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

organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.  

p. Cererea-tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților 

de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte 

din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la 

concurs. 

q. Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la 

buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la fazele naționale/internaționale ale 

olimpiadelor, prevăzute de MEC și precizate la pct. II.9.1 din prezentul regulament. 

r. Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de studii.  

s. Cererea și actele 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 a susţinătorilor legali etc.  

 

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, cu excepția programului de studii Tehnică dentară din cadrul 

Facultății de Medicină Dentară. 

II.5.2. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani – 300-360 ECTS (Medicină, 

Medicină Dentară și Farmacie), concursul de admitere se va desfășura sub forma unei probe scrise. 

II.5.3. La programul de studii Tehnică Dentară, concursul de admitere se va desfășura în data de 

24.07.2020, sub forma unei probe practice, care constă în două teste diferite pentru executarea cărora se 

acordă 3 ore, adică 85 de 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 începe la ora 08:00 şi se va încheia după corectarea probelor practice pentru 

toţi candidaţii înscrişi. Se acordă 1 punct din oficiu, pentru prezență. 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). Fără aceste documente, 

candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.4. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani, cu limba de predare română – 

300-360 de credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie), concursul de admitere se va 

desfășura sub forma unei probe scrise, în ziua de duminică, 26.07.2020, între orele 10.00 – 13.00. 

(a). Proba de concurs se desfăşoară în scris, prin întrebări de tip grilă. 

(b). Pentru programele de studii „Medicină” și „Medicină dentară”, întrebările 1-60 sunt de biologie. Ele au 

între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se 

marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect 

marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 61-90 sunt de chimie și au câte 

un singur răspuns corect, care va fi punctat după cum urmează: pentru întrebările 61-75, cu 1 punct; pentru 

întrebările 76-85, cu 0,5 puncte; pentru întrebările 86-90, cu 2 puncte. Punctajul maxim care poate fi obţinut 

la o lucrare este de 100 puncte (60 puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru 
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prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin împărțire la 10, cu două zecimale, fără rotunjire. 

(c). Pentru programul de studii „Farmacie”, întrebările 1- 40 sunt de biologie sau botanică (la alegerea 

candidatului). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor 

răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj 

proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). 

Întrebările 41-50 sunt de chimie și au între 1 și 4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare valorând 1 punct. Dacă 

se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect 

marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Punctajul maxim care poate fi obţinut la o 

lucrare este de 55,56 puncte (40 puncte pentru biologie/botanică, 10 puncte pentru chimie, 5,56 puncte 

pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare 

primele două zecimale, fără a se rotunji).  

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

(e). Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate. 

II.5.5. Accesul candidaţilor în sala de concurs se face între orele 8:30 si 9:30 pe baza cărţii de 

identitate/paşaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate). Fără acest document, 

candidații nu sunt primiţi în sala de concurs. 

II.5.6. Începând cu ora 10:00 se interzice intrarea candidaţilor în săli. 

II.5.7. Candidaţii nu vor avea acces decât în sala unde au fost repartizaţi. 

II.5.8. După intrarea în sală, candidaţii vor preda materialele care nu trebuie să rămână asupra lor în timpul 

concursului: cărţi, caiete, publicații de orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice, 

calculatoare, laptopuri, tablete, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de fotografiat, genţi. Ei le 

vor recupera după încheierea probei. 

II.5.9. Orice abatere (comunicare între candidaţi, copiere, păstrarea în posesie în timpul concursului a 

oricărei aparaturi de transmisie, înşelăciune asupra identităţii, comportament care îi deranjează pe ceilalţi 

candidaţi) se sancționează cu eliminarea din concurs. În cazul în care un candidat sesizează nereguli de orice 

fel are dreptul de a informa imediat șeful de sală. Nu se acceptă contestații privind neregulile din timpul 

examenului după încheierea probei de concurs. 

II.5.10. Candidaţii îşi vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive 

sunt rugaţi să le scoată pe perioada probei de concurs, pentru a se evita suspiciunea de comunicare radio. 

II.5.11. Candidaţilor le este permis să aibă la ei băutură (apă, băutură răcoritoare, ceai sau cafea), respectiv 

alimente, în ambalaje transparente, în cantităţi rezonabile şi numai pentru uz personal. 

II.5.12. Candidații vor avea la ei un pix sau stilou (albastru sau negru), pentru completarea datelor personale 

pe formularul de concurs. 

II.5.13. Începând cu ora 10:00, candidaţilor li se împart caietele cu întrebări. 

II.5.14. Completarea formularului de concurs în mod valabil de către candidat se face prin înnegrirea 

completă a elipselor corespunzătoare răspunsurilor considerate corecte, cu carioca primită, fără a fi depășite 

marginile; elipsele corespunzătoare răspunsurilor considerate greşite vor fi lăsate albe. 

II.5.15. Nu se admit ştersături sau corecturi în formularul de concurs, deoarece acestea pot induce în eroare 

sistemul computerizat de evaluare. Modificările, ștersăturile sau elipsele parțial colorate duc la anularea 

punctajului întrebării în cauză, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate candidatului. În caz de 

completare greșită, se poate cere o singură dată un alt formular de concurs. 

II.5.16. Completarea noului formular de concurs nu prelungeşte timpul concursului pentru candidatul 

respectiv.  

II.5.17. Întreaga responsabilitate privind completarea corectă a formularului de concurs (datele personale, 

înnegrirea completă a elipselor răspunsurilor considerate corecte, absenţa ştersăturilor şi corecturilor, 

corespondenţa dintre răspunsurile de pe formularul de concurs şi răspunsurile trecute pe ciornă sau în caietul 

de concurs) revine candidatului. 

II.5.18. Candidaţii care renunţă la concurs şi anunţă acest lucru după distribuirea caietelor cu întrebări nu pot 

părăsi sala decât după 60 minute din momentul afişat pentru începerea concursului. După părăsirea sălii, 

niciunui candidat nu-i mai este permisă revenirea pe perioada desfăşurării probei, pentru niciun motiv, cu 
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excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, situaţie în care va fi însoţit de 2 

supraveghetori şi se va accepta o lipsă din sală de maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu 

prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv. La încheierea timpului de concurs, candidaţii vor 

preda şefului de sală, sub semnătură, toate materialele de concurs. 

II.5.19. Corectura electronică (prin scanare) se va efectua în prezenţa candidaţilor. 

II.5.20. Răspunsurile corecte la întrebări se vor afişa pe site-ul Universităţii de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, la ora 16:00. 

II.5.21. În ziua concursului de admitere (26.07.2020), accesul în clădire al persoanelor implicate în 

organizarea și desfășurarea concursului de admitere (membrii comisiei centrale, ai comisiilor de specialiști, 

ai comisiilor tehnice, secretariat) se va face pe baza unui tabel de prezență, prin semnătură. 

 

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 admitere.umft.ro, și vor fi semnate de președintele 

comisiei centrale de admitere și președintele comisiei pe facultate. 

II.6.2. Probele de concurs, în funcţie de programele de studii, sunt detaliate la pct. I.7. 

II.6.3. Nota finală (media generală) minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) şi se calculează 

conform prezentului Regulament (a se vedea pct. I.7.). 

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 notelor (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, cu predare în 

limba română – 300-360 credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie):   

1) punctajul cel mai mare la Biologie (Biologie sau Botanică pentru programul de studii Farmacie);  

2) media cea mai mare la examenul de bacalaureat; 

3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la 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 obținută la examenul de bacalaureat (doar pentru programul de studii „Tehnică dentară”); 

2) media notelor obținute la Biologie în perioada studiilor liceale; 

3) media notelor obținute la Chimie în perioada studiilor liceale;  

4) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română.  

II.6.7. Nu se admite depăşirea cifrei de şcolarizare aprobată de Senatul universitar și legislație. 

II.6.8. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate: 

 în data de 24 iulie 2020 pentru programele de studii de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), 

la avizierul Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcţie de 

momentul la care se finalizează introducerea notelor în sistemul informatic; 

 în data de 26.07.2020, pentru programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS), la 

avizierul Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau 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: 

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

dacă este cazul; 

 Candidații admişi pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este 

cazul; 

 Candidații respinşi, dacă este cazul. 
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II.7. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora 

II.7.1 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la registratura 

Universităţii, camera 1, în data de 27 iulie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail: 

decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină 

Dentară și decanat.farma@umft.ro pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestații privind 

lucrarea proprie. 

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

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

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 îndemânarede la programul de studii Tehnică dentară nu se admit contestaţii. 

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

II.7.6 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.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 datele de 27 şi 28 iulie 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile 

bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului 

de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin 

concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. 

II.8.2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită în contul universității. Se pot 

confirma maximum două programe de studii. 

II.8.3. În data de 28 iulie 2020 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 29 iulie 2020, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu 

media peste 5 (cinci), declaraţi „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de 

confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.  

II.8.5. Rezultatele concursului de admitere sesiunea iulie 2020 vor fi afişate la data de 30 iulie 2020. 

 

Etapa III 

II.8.6. La data de 1 septembrie 2020, se afișează, pe site-ul universității și la avizierul decanatelor, o situație 

cu locurile rămase neocupate, pe facultăți și programe de studii. 

II.8.7. În perioada 1-2 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, se acceptă ocuparea locurilor neocupate 

de către alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi inițial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, 

prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de 

admitere. 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 este 

nereturnabilă.  

II.8.8. Rezultatele finale vor fi afişate la data de 2 septembrie 2020. 

 

II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi 

II.9.1. Candidații care au obţinut distincții (premiile I, II, III) la fazele naționale/internaţionale ale 

olimpiadelor şcolare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, în ultimii doi ani de liceu (2018-2019 

şi 2019-2020), 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 
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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 romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii, ale Ordinului 

Ministerul Educației și Cercetării privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de 

licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 şi ale prezentului Regulament. Opțiunea 

de înscriere a candidaților romi pe locurile distincte exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte 

locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă. 

II.9.4. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în 

condiţiile legii, ale Ordinului Ministerul Educației și Cercetării privind repartizarea cifrei de şcolarizare 

pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 şi ale 

prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte 

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

stat/cu taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la 

concursul de admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, 

publicată la adresa https://www.edu.ro/studii-licenta. 

 

II.10. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere: 

II.11.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de 

lei/program de studii și  se achită prin virament bancar, în contul Universităţii deschis la Trezoreria 

Timişoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele menţiuni: „taxa de 

înscriere – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .  

II.10.1. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: 

 orfanii (de ambii părinţi); 

 candidații 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 tehnice de admitere pe facultate. 

II.10.2. 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.10.3. 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.10.4. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de admitere pe facultăţi. 

 

II.11. Plata taxei de şcolarizare 

II.11.2. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2020, vor achita 

taxa de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în perioada 30 iulie – 24 

august 2020, 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, programul de studii”. 

II.11.3.  Candidaţii declarați admişi în sesiunea septembrie 2020 vor achita taxa de şcolarizare în 

cuantumul prevăzut de Anexa nr. 2, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afişarea rezultatelor 

finale. Taxa de şcolarizare se achită 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, programul de studii” .  

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

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
https://www.edu.ro/studii-licenta


 Cod Regulament: UMFVBT- REG. 

Anexă la H.S. nr.11/6022/27.05.2020 

Aprobat HCA nr. 5821/20.05.2020 

Adr.:P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

cod 300041, România 

Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

D.A.T. / L.L.G. 16 

secretariatului facultăţii, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256-

220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de 

Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) 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. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt 

considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs. 

II.11.6. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidaţi, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip 

individuale depuse în a II-a și a III-a etapă de confirmare la secretariatul facultăţii şi se comunică, prin e-

mail, candidaţilor. Taxa de şcolarizare se achită în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării 

redistribuirii locului, sub sancţiunea pierderii locului astfel obţinut. Plata se va face 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, programul de studii”. 

 

II.12. Înmatricularea 

II.12.1. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi au obligaţia să depună la secretariat, în original, 

următoarele documente: 

(1). Fişa de înscriere la concursul de admitere,   

(2). Opisul documentelor depuse la dosar, 

(3). Diploma de bacalaureat, plus o copie, 

(4). Foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului, plus o copie, 

(5). 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 2019-2020, 

(6). Atestatul de recunoaştere a studiilor eliberat de direcţia de specialitate din Ministerul Educației 

și Cercetării din România, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene,  

(7). Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau 

echivalentă obținută în altă țară,   

(8). 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.  

(9). 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 2019-2020, 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.  

(10). Cartea de identitate/pașaportul și copie 

(11). Certificat de naştere, plus o copie. Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată  a 

certificatului de naștere, în limba română.  

(12). Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după 

confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. Candidații 

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

(13). Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează 

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

respectiv infecție cu SARS-CoV-2, eliberată de medicul de familie și vizată de Comisia medicală a 

universității.  

(14). Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română,  eliberat de către instituţii abilitate ale 

Ministerului Educației și Cercetării din România,  
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(15). Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 

candidaţilor romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare 

eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte 

din etnia romă.  

(16). Cererea-tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate 

absolvenților de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul 

absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-

licenta”, la data înscrierii la concurs. 

(17). Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de 

la buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii disticției la fazele naționale/internaționale 

ale olimpiadelor, prevăzute de MEC. 

(18). 4 fotografii tip carte de identitate.    

(19). Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de 

studii.  

(20). Cererea și actele 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 a susţinătorilor legali etc.  

(21). Dosar plic. 

II.12.2. Candidații admiși vor depune contractul de studii în original, în 2 exemplare, completat și semnat. 

II.12.3. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a 

Rectorului UMF „Victor Babeş” din Timişoara.  

II.12.4. 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.12.5. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au achitat taxa de 

școlarizare  și 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.12.6. 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 prezentul Regulament, 

duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat. 

II.12.7. 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.12.8. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur 

program de licenţă.  

II.12.9. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licență optează pentru 

programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de 

recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a 

diplomei/adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să 

o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.  

II.12.10.  (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. 
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(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 echivalent cu numărul anilor urmați în 

prealabil, în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea 

anuală a studenţilor, stabilită de conducerea Universității. 

II.12.11.  După înmatriculare, secretariatele facultăților generează şi se afişează listele finale, cu candidaţii 

declaraţi admişi şi înmatriculaţi. 
 

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE 
 

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

Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar. 

III.2. În cazul în care se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2020 și rămân locuri 

neocupate, Consiliul de Administraţie al UMF „Victor Babeș” din Timișoara este abilitat să hotărască 

redistribuirea locurilor la alte programe de studii în cadrul facultăţii sau la alte facultăţi, în funcţie de 

solicitări şi nivelul concurenţei, cu aprobarea Senatului universitar. Aceste locuri vor fi ocupate de studenţi 

admişi în prealabil pe locurile cu taxă. 

III.3. 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 UMF „Victor Babeş” din Timişoara. 

III.4. 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. 

III.5. Prezentul Regulament este singurul document 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 proprii pentru admiterea candidaților străini, respectiv a candidaților români de 

pretutindeni, aprobate de Senatul universitar. 

III.6. 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. 

III.7. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile şi regulamentele anterioare. Orice 

modificare poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului Universităţii ori prin publicarea unor acte normative 

imperative.  

III.8. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza acest Regulament 

cu Ordine ale Ministerului Educației Naționale emise până la data concursului de admitere. 

III.9. În cazul în care, la nivelul național, situația privind răspândirea infecției cu SARS-CoV-2, se modifică 

și nu va permite desfășurarea probelor de concurs (scrisă/practică) ,,față în față”, concursul de admitere se va 

organiza, în regim on-line, în forma și condițiile stabilite de Senatul universitar.  

III.10. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 27.05.2020, în 

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

 

                              Rector, 

    Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

   

Prorector didactic,  Secretar șef universitate, 

Prof.univ.dr. Daniel Florin Lighezan  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

Președintele comisiei centrale de admitere,   

Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu  Vizat Oficiu juridic, 

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

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE   

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA    

 

Media la bacalaureat _____ 

(Media probelor la limba română de la bacalaureat ___) 
 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2020 
 

FACULTATEA ___________________ 

PROGRAMUL DE STUDII_________________  
     

 
Nr. 

crt. 
Câmpuri Subcâmpuri Observaţii 

 
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetățenie română/străină 

 
1 Numele de familie la naştere (din 

certificatul de naştere) 

  

 

2 Numele de familie actual, din actul 

de identitate/pașaport (după 

căsătorie, înfiere, modificare la 

cerere, dacă este cazul, conform 

actului doveditor) 

  

 
3 Prenumele din certificatul de nastere   

 
3.1 Prenumele, din actul de 

identitate/pașaport 

  

 
4 Numele și prenumele complet al 

tatălui / 

  

 4.1 Iniţialele prenumelui tatălui   

 
5 Numele și prenumele complet al 

mamei2 

  

 5.1. Iniţialele prenumelui mamei   

 
5 CNP sau alt Cod De Identificare 

Personală 

  

 
6 

 

Data naşterii 

 

Anul  

 
Luna  

 
Ziua  

 
7 

 

Locul naşterii 

 

Ţara de origine  

 
Judeţul/Ţara3  

 
Localitatea/Orasul/Comuna/Satul  

 
8 Sexul F/M  

 
9 Starea civilă4 Căsătorit (ă)  

                                                 
1 La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz) 
2 Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală) 
3 Numai pentru candidații străini 
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  Necăsătorit (ă)  

 
Divorţat (ă)/Văduv (ă)  

 

10 Starea socială specială5 Orfan (de un părinte sau de ambii 

părinţi)/Provenit din case de 

copii/Provenit din familie 

monoparentală 

 Dacă este cazul 

 
11 

 

Cetăţenia 

 

Româna, cu domiciliul în 

România/în străinătate 

 

 
Alte cetăţenii  

 
12 Naționalitatea   

 13 Etnia6    

 
14 

 

 

Domiciliul stabil/permanent 

menționat în actul de 

identitate/pasaport 

 

 

Ţara  

 
Judeţul7/Ţara8  

 
Oraşul/Comuna/Satul  

 

Adresa (stradă, număr, bloc, scară, 

etaj, apartament, sector)9 

 

 
15 

 

 

 

Actul de identitate/document de 

călătorie10 

 

 

 

Seria  

 
Numărul  

 
Eliberat  

 
Data eliberării  

 
Exipra la data  

 
16 Datele de contact ale candidatului Telefon   

 Adresa de e-mail  

 

17 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. 

 

 
18  Adeverința medicală   

 
Secţiunea I.2. Date privind pregătirea anterioară a candidatului11 (absolvent de liceu) 

 
1 

 

 

 

Studiile preuniversitare absolvite, 

nivel liceu 

 

 

Ţara  

 

Localitatea: mediul urban/rural Optiunea pentru locul distinct rural 

exclude posibilitatea de a candida pe 

celelalte locuri scoase la concurs 

                                                                                                                                                                         
4 Poate să nu fie declarată 
5 Se aplică doar candidaților cu situație specială.  
6 Numai pentru candidații români. Poate să nu fie declarată 
7 Numai pentru candidații români 
8 Numai pentru candidații străini. 
9 Se solicită și pentru candidații străini. 
10 Document de călătorie – numai pentru candidații străini (act de identitate pentru cetățenii UE/SEE sau pașaport pentru 

candidații străini cu altă cetățenie decât UE/SEE) 
11 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoașterea 

/echivalarea studiilor anteriaore (document eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării) 

care permit înscrierea în învățământul superior 
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finanțate de la bugetul de stat/cu 

taxă. 

 

 
Judeţul  

 
Denumirea institutiei  

 Profilul/domeniul  

 
Durata studiilor  

 
Anul absolvirii  

 
Forma de învăţământ 

(zi/seral/FR/ID) 

 

 

2 

 

 

 

 

Datele de identificare ale diplomei de 

bacalaureat/echivalentă sau a 

adeverinței de absolvire (pentru 

absolvenții 2018) 

 

 

 

 

Denumirea actului de studiu  

 
Seria   

 
Numărul  

 
Emisă de  

 
Anul emiterii  

 
Numărul foii matricole care 

însoţeşte actul de studii 

 

 3. 

Alte observații (pentru cazurile în 

care candidatul a absolvit studii 

anterioare în străinătate) – 

Recunoasterea diplomei prezentate 

(adeverintă sau atestat de 

recunoastere) 

Nr. actului de 

recunoaștere/echivalare  

Recunoașterea diplomei prezentate 

de către Direcția generală Relații 

Internaționale și europene – acorduri 

bilaterale/direcția generală 

învățământ superior și Centrul 

național de Recunoaștere și 

Echivalare a diplomelor din 

Ministerul Educației și Cercetării12 

 

 

   
Seria actului de 

recunoaștere/echivalare 

  

 4. 

Date privind competența lingvistică a 

candidatului (Cunoașterea limbii 

programului de studii (română) 

dovedite prin acte oficiale/ Certificat 

de competență lingvistică obținut) 

Ţara   

   Judeţul   

   Denumirea instituţiei emitente   

   Denumirea documentului   

   Numărul   

   Seria   

   Data eliberării   

   Expiră la data de Dacă este cazul  

                                                 
12 Aplicabil pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidații străini. 
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   Nivelul de cunoștințe lingvistice B2, C1, C2  

  Categoria speciala : rromi  

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 

 

  Categorie specială: olimpici  
Sunt admisi automat, fara a sustine 

examenul de admitere 
 

  Secţiunea I.3. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ universitar)13  

  

Studiile universitare absolvite 

 

 

 

 

Ţara   

   Localitatea   

   Judeţul   

   
Denumirea institutiei de învățământ 

superior 

  

   Facultatea   

   Profilul/domeniul   

   Programul de studii/specializarea   

   Titlul obținut   

   
Durata studiilor (număr de ani sau 

numări de semestre, după caz) 

  

   Anul absolvirii   

   
Forma de învăţământ 

(zi/seral/FR/ID) 

  

   
Forma de finanțare a studiilor 

(buget/taxă) 

  

  

Datele de identificare ale actului de 

studii 

 

 

 

Denumirea actului de studiu   

   Seria    

   Numărul   

   Emisă de   

   Anul emiterii   

   
Supliment diploma/Foaia matricolă 

care însoțește actul de studii 

  

  

Alte observații (pentru cazurile în 

care candidatul a absolvit studii 

anterioare în străinătate) – 

Recunoasterea diplomei prezentate 

Nr. actului de 

recunoaștere/echivalare  

Recunoașterea diplomei prezentate 

de către Direcția generală Relații 

Internaționale și europene – acorduri 

bilaterale/direcția generală 

 

                                                 
13 Se aplică și pentru candidații străini 
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(adeverintă sau atestat de 

recunoastere) 

învățământ superior și Centrul 

național de Recunoaștere și 

Echivalare a diplomelor din 

Ministerul Educației și Cercetării14 

 

      

 Secțiunea I.4. Opțiunea candidatului.  

  Facultatea   

  Programul de studii   

 

 
Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria mea răspundere. 

În datele de 27.07.2020 şi 28.07. 2020, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, 
prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancţiunea pierderii locului obţinut 

prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. 

Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei şi se achită în contul universității. Se pot confirma maximum două programe de studii. 
În data de 29.07. 2020, între orele 09:00 – 14:00, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), declaraţi „respinşi”, pe bază de 

cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.  
În perioada 1-2 septembrie 2020, între orele 09:00 – 14:00, se acceptă ocuparea locurilor neocupate de către alţi candidaţi cu media peste 5 (cinci), 

declaraţi inițial „respinşi”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe 

platforma de admitere. 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 este nereturnabilă.  

Rezultatele finale vor fi afişate la data de 2 septembrie 2020. 

 

 

Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în Regulamentul de admitere 2020. 

Am luat la cunoştinţă faptul că netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea documentelor originale în format 

fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs. 

Imi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul înscrierii la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din 

Timișoara. 

 

 

 

DATA 

  

 

 

SEMNĂTURA CANDIDATULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoașterea 

/echivalarea studiilor anteriaore (document eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării) 

care permit înscrierea în învățământul superior 
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ANEXA nr. 2 
 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
 

CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE  

PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

ANUL I  

AN UNIVERSITAR 2020-2021  

 
NR. 

CRT. 
FACULTATEA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ  

CUANTUMUL TAXELOR DE 

ȘCOLARIZARE 

1 

 MEDICINĂ 

Medicină 8200 ron/an 

4 Asistenţă medicală generală  5500 ron/an 

5 Asistență medicală generală (Lugoj) 3000 ron/an 

 Asistență medicală generală (Deva) 3650 ron/an 

7 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare   5500 ron/an 

8 Nutriţie şi dietetică 5500 ron/an 

9 

MEDICINĂ 

DENTARĂ  

Medicină dentară  8200 ron/an 

11 Tehnică dentară   5500 ron/an 

 Asistență de profilaxie stomatologică (Lugoj) * 3000 ron/an 

13 

FARMACIE 

Farmacie 8200 ron/an 

15 Asistența de Farmacie (Lugoj) 
3000 ron/an 

 

 Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic ** 
5500 ron/an 

 

 

* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de studii universitare de licență Asistență de profilaxie stomatologică (la Lugoj), cu o capacitate de școlarizare 

de 40 de locuri, Universitatea va organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul 

Regulament, taxa de școlarizare fiind în cuantum de 3000 lei. 
 

** În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare 

provizorie a programului de studii universitare de licență Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, Universitatea va 

organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, cu o taxă de școlarizare 

de 5500 ron/an. 
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ANEXA nr. 3 
 

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 2020-2021  

SESIUNEA IULIE 2020 
 

Nr. 

crt. 
Facultatea 

Programul de studii universitare de 

licenţă (locaţia geografică de 

desfăşurare şi limba de predare) 

Acreditare/Aut

orizare 

provizorie 

(A/AP) 

Forma de 

învăţămâ

nt 

Numărul de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor 

membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene Cifra totală  

locuri cu 

taxă 

     

Cifra totală a locurilor 

finanțate de la bugetul de stat, 

din care: 

Numărul de locuri pentru 

absolvenți de licee din mediul 

rural 3) 

Numărul de locuri pentru  tineri de etnie romă 

5) 

   1 

MEDICINĂ 

Medicină (lb. română) A IF 325 1 1 128 

2 Asistenţă medicală generală A IF 15 - - 85 

3 Asistență medicală generală (Lugoj) AP IF 50 2 - 25 

4 Asistență medicală generală (Deva) AP IF - - - 75 

5 Balneofiziokinetoterapie şi recuperare A IF 40 1 - 40 

6 Nutriţie şi dietetică AP IF 10 1 - 15 

Total   440 5 1 368 

7 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară A IF 55 5 - 55 

8 Tehnică dentară A IF 25 - - 30 

9 
Asistență de profilaxie stomatologică 

(Lugoj)* 
  10 - - 20 

Total   90 5 - 105 

10 

FARMACIE 

Farmacie A IF 45 5 - 30 

11 Asistență de Farmacie (Lugoj) AP IF 15 - - 10 

12 
Cosmetică medicală și  tehnologia 

produsului cosmetic * 
AP IF 10 - - 30 

Total   70 5 - 70 

Total general 600 15 1 543 

 

* În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie pentru aceste programe de studii universitare de licență Universitatea va 

organiza concurs de admitere și pentru acest program de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament. 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  12/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E.N.C.Ș. 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, modificat și completat prin 

Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Metodologia provizorie privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a 

cetățenilor români, din uniunea europeană (UE), țările din spațiul economic european (SEE) și 

comunitatea  elvețiană (CH) la programe de studii în limba engleză/franceză, anul  universitar 2020-2021, 

aprobată prin H.S. nr. 15/600/16.01.2020, modificată și republicată prin H. S. nr. 5/5351/07.05.2020, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Relații Internaționale, nr. 

5539/13.05.2020,  

- Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 5606/18.05.2020 și nr. 5821/21.05.2020.  

 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și republicarea Metodologiei privind admiterea și 

înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor români, din Uniunea Europeană (UE), țările din 

Spațiul Economic European (SEE) și Comunitatea Elvețiană (CH) la programele de studii în limba 

engleză/franceză, anul  universitar 2020-2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei Centrale de admitere, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 
 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
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METODOLOGIA PROVIZORIE PRIVIND ADMITEREA ON-LINE ŞI ÎNSCRIEREA 

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A CETĂŢENILOR ROMÂNI (RO),  

DIN UNIUNEA EUROPEANĂ (UE), ŢĂRILE DIN SPAŢIUL ECONOMIC 

EUROPEAN (SEE) ŞI COMUNITATEA  ELVEŢIANĂ (CH)  

LA PROGRAME DE STUDII ÎN LIMBA ENGLEZĂ/FRANCEZĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat: Prof. univ. dr. Claudia Borza, 

Director Departament Relații Internaționale 

21.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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  PREAMBUL 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa 

Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și 

de doctorat,  

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara utilizează metoda de admitere în sistem on-line pentru cetățenii 

români, cetățenii din Uniunea Europeană, din Spațiul Economic European și din Comunitatea Elvețiană la 

programele de studii în limba engleză sau franceză. 

 

 I. PREVEDERI GENERALE 

I. 1. Prezenta metodologie se adresează candidaților RO, UE, SEE, CH care doresc să studieze la programele 

de studii în limba engleză/franceză, pe locurile cu plata taxei în valută. 

I. 2. Prezenta metodologie este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea examenului de 

admitere online a candidaților RO, UE, SEE, CH în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” din Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, la programele de studii în limba 

engleză/franceză, pe locurile cu plata taxei în valută și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute 

ulterior. 

I. 3. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale și 

în consecință, nu angajează cu nimic UMF „Victor Babeș” din Timișoara. 

I. 4. Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative 

imperative emise până la data examenului de admitere online. 

I. 5. Candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care pot surveni și de a 

proceda în consecință. 

I. 6. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la examenul de admitere se desfăşoară în scris, 

în format letric sau electronic. 

  

 II. CINE POATE CANDIDA 

II. 1. Pentru participarea la examenul de admitere online la programele de studii cu predare în limba 

engleză/franceză, sunt eligibili următorii candidați: 

a. Cetăţeni din UE/SEE/CE, absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă validă, indiferent de anul 

absolvirii liceului (conform art. 9 din Ordinul MENCS 6102/15.12.2016, cu modificări și completări 

ulterioare). 

b. Cetățenii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, cu condiția 

depunerii la dosar a unei declarații notariale în care specifică următoarele: 

 că sunt de acord să urmeze studii cu plata taxei în valută; 

tel:(40)0256293389
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 că înțeleg și sunt de acord că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga durată a școlarității și 

nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, susținut în condițiile prevăzute 

pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în lei, examen în urma 

căruia vor începe studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba română; 

c. Cetățenii români cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă obținută într-o altă țară, sub rezerva obținerii 

echivalării diplomei de către CNRED (http://www.cnred.edu.ro/#echivalare-Bacalaureat – vezi capitolul VII – 

ECHIVALAREA ȘI RECUNOAȘTEREA DIPLOMELOR), și cu condiția depunerii la dosar a unei declarații 

notariale în care specifică următoarele: 

 că sunt de acord să urmeze studii cu plata taxei în valută; 

 că înțeleg și sunt de acord că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe întreaga durată a școlarității și 

nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere susținut în aceleași condiții cu 

cetățenii români care dau admitere pe locurile bugetate sau cu taxă în lei, examen în urma căruia vor începe 

studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba română.   

 

 III. PROGRAMELE DE STUDIU, CIFRA DE ȘCOLARIZARE ȘI TAXELE DE ȘCOLARIZARE 

III. 1. Candidaţii menționați mai sus pot opta pentru programele de studiu cu predare în limba engleză sau 

franceză, în funcție de numărul de locuri. 

III. 2. Cifra de școlarizare provizorie/facultăţi/programe de studii aferente, stabilită în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 15.01.2020, precum și taxele de școlarizare provizorii se regăsesc în tabelul de mai 

jos. Această cifră poate suferi modificări în conformitate cu reglementări ulterioare ale MEC. 

  

III. 3.  Admiterea la studii este condiţionată de promovarea unui EXAMEN-CONCURS DE ADMITERE 

ONLINE. Concursul constă într-un test grilă online, format din 50 de întrebări de biologie, dintr-un total de 

500 de întrebări care, împreuna cu bibliografia, sunt afișate pe site-ul universităţii. Întrebările care sunt afișate 

pe site au caracter ORIENTATIV. 

 

 

Nr. FACULTATEA PROGRAM DE 

STUDIU / LIMBA 

DE PREDARE 

DURATA 

STUDIILOR 

NUMĂRUL 

DE 

LOCURI 

TAXA DE 

ȘCOLARIZARE/AN 

(EURO) 

1. MEDICINĂ  Medicină (Engleză) 6 ani 60 6000 

Medicină (Franceză) 6 ani 10 6000 

2. MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară 

(Engleză) 

6 ani 25 6000 

3. FARMACIE Farmacie (Franceză) 5 ani 5 6000 
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 IV. CALENDARUL ADMITERII 

 02.06.2020 – 31.07.2020, ora 15.30 (ora României) – completarea fișei de înscriere online, fără a depăşi 

termenul limită stabilit pentru înscriere, transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi către 

Departamentul de Relații Internaționale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către 

Departamentul Relații Internaționale. SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE/VALIDA DOAR DOSARELE 

CARE AU FOST PRIMITE PRIN POȘTĂ SAU CURIER LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII 

SAU LA DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE, PÂNĂ LA DATA ȘI ORA 

LIMITĂ DE MAI SUS. 

 02.09.2020 – susținerea testelor de limbă (franceză/engleză) online, sub formă de teste grilă, organizată de 

Disciplina de Limbi Moderne a universității; 

 03.09.2020 – EXAMEN – CONCURS DE ADMITERE ONLINE; 

 03.09.2020 – publicarea rezultatelor examenului de admitere online, la toate programele de studii, pe site-ul 

universităţii; 

 04.09.2020 – 08.09.2020 – PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI: Candidaţii declaraţi „Admişi” au 

obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro, sub sancţiunea pierderii locului 

obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea, 

prin transfer bancar, a taxei de confirmare de 200 euro, TAXĂ NERETURNABILĂ, iar candidații 

trebuie să atașeze la e-mail-ul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă/a dovezii de plată. 

Dacă un candidat nu confirmă locul prin e-mail și nu face dovada plății taxei de confirmare, aceasta duce 

automat la pierderea locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului candidat de pe lista cu 

candidații respinși, cu condiția ca acesta din urmă să confirme locul în prima etapă de confirmări.  

 

ACHITAREA TAXEI DE CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU 

ADMITEREA CANDIDAȚILOR, ACEASTA DEPINZÂND DE OBŢINEREA ECHIVALĂRII 

ACTELOR DE STUDII DE CĂTRE CNRED ȘI DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE!   

       Listele vor fi afișate pe site după următoarele criterii: 

1. Media obținută la examenul de admitere online; 

2. Media obținută după aplicarea criteriilor de departajare (în cazul candidaților cu medii egale); 

3. Ordinea alfabetică a candidaților.  

IMPORTANT!   CANDIDAȚII RESPINȘI POT PLĂTI TAXA DE CONFIRMARE ÎN PRIMA ETAPĂ 

DE CONFIRMĂRI, CHIAR DACĂ LA MOMENTUL RESPECTIV NU EXISTĂ LOCURI LIBERE, 

SUB URMĂTOAREA REZERVĂ: 

a) în cazul în care nu se eliberează nici un loc, taxa de confirmare nu se returnează; 

b) dacă un candidat care a achitat taxa de confirmare nu obține echivalarea diplomei de 

bacalaureat/echivalente de către CNRED, taxa de confirmare nu se returnează.  

 09.09.2020 – 10.09.2020 – verificarea de către Serviciul Financiar-Contabil a transmiterii dovezii de 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
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plată a taxei de confirmare a locului; 

 11.09.2020 – afișarea pe site-ul universităţii a listelor provizorii, după prima etapă de confirmări; 

 14.09.2020 – 25.09.2020 – perioada de achitare a taxei de școlarizare pentru candidații admiși după 

prima etapă de confirmări (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o singură tranșă); 

 30.09.2020 – afișarea pe site-ul universităţii a listei cu numărul de locuri vacantate în urma neachitării 

taxei de școlarizare în termenul stabilit sau a retragerii candidaților admiși; 

 30.09.2020 – 02.10.2020 – A DOUA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI – Candidații declarați inițial respinși, 

cu media peste 5 (cinci), pot să-și confirme locul în această a doua etapă, în vederea ocupării locurilor 

vacantate ca urmare a retragerii unui candidat admis sau a neachitării taxei de școlarizare în termenul stabilit, 

conform listei afișate în 30.09.2020. Confirmarea locului se comunică prin e-mail, pe adresa 

admission@umft.ro, și trebuie însoțită și de dovada achitării taxei de confirmare de 200 euro, taxă 

nereturnabilă.  ACHITAREA TAXEI DE CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU  

ADMITEREA CANDIDAȚILOR, ACEASTA DEPINZÂND DE OBȚINEREA ECHIVALĂRII 

ACTELOR DE STUDII DIN PARTEA CNRED ȘI DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE!   

 06.10.2020 – afișarea listelor provizorii, după a II-a etapă de confirmări, pe site-ul Universităţii; 

 06.10.2020 – 06.11.2020 – perioada de achitare a taxei de școlarizare pentru candidații admiși după a 

doua etapă de confirmări (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o singură tranșă); 

 13.11.2020 – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I. 
 

 V. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA EXAMENUL DE ADMITERE ONLINE 

 V. 1. Dosarul de înscriere a candidatului se va transmite în 2 EXEMPLARE PRIN POȘTĂ/CURIER ȘI 1 

EXEMPLAR PRIN E-MAIL la adresele international@umft.ro sau relint@umft.ro și va conţine următoarele 

documente: 

a)  Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat – Anexa nr. 1; fișa trebuie 

completată exclusiv ONLINE; ulterior, aceasta trebuie să fie tipărită, semnată de către candidat și trimisă în 

dosar; 

b)  Fişă cu datele personale (se descarcă de la secțiunea „Documente utile”) – Anexa nr. 2; 

c)  Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/echivalente de către CNRED (se descarcă de la 

secțiunea „Documente utile”) – 2 exemplare originale și 1 copie scanată (Anexa nr. 3); 

d)  Diploma de bacalaureat/diploma echivalentă – 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA 

OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri legalizate  în limba română (pentru 

prevederi speciale privind legalizarea cu Apostila de la Haga sau supralegalizarea diplomelor din anumite țări, 

a se vedea cap. VIII „Apostila de la Haga și alte supralegalizări”); 

e)  Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă - 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA 

OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri legalizate în limba română (pentru 

prevederi speciale privind legalizarea cu Apostila de la Haga sau supralegalizarea diplomelor din anumite țări, 

a se vedea cap.VIII „Apostila de la Haga și alte supralegalizări”); 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
mailto:international@umft.ro
mailto:relint@umft.ro


 

 

 

            Cod  Regulament: UMFVBT-MET/DRI/38/2020  

                                                                                   Anexă la H.S. nr.12/6022/27.05.2020 

                                                                       Aprobat prin H.C.A. nr. 5821/21.05.2020   

           Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

                                                                                             cod 300041, România 

         Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

                E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro                                                    

 

6 

 

f) Adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent (care include notele 

finale obținute la examen) – 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A 

FOST EMISĂ şi 2 traduceri legalizate în limba română – pentru candidații care vor absolvi în 2020 (pentru 

prevederi speciale privind legalizarea cu Apostila de la Haga sau supralegalizarea adeverințelor din anumite 

țări, a se vedea cap.VIII „Apostila de la Haga și alte supralegalizări”); 

g)  Foile matricole din toți anii de liceu (chiar dacă notele din ultimii doi ani de liceu sunt trecute și în 

diploma de bacalaureat/diploma echivalentă) – 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA OFICIALĂ A 

ȚĂRII UNDE AU FOST EMISE şi 2 traduceri legalizate în limba română (pentru prevederi speciale privind 

legalizarea cu Apostila de la Haga sau supralegalizarea documentelor de studii din anumite țări, a se vedea 

cap.VIII „Apostila de la Haga și alte supralegalizări”); 

h)  Certificatul de naştere sau echivalent – 2 copii legalizate și o copie scanată şi 2 traduceri legalizate în 

limba română; 

i)  Certificatul de căsătorie – 2 copii legalizate și o copie scanată şi 2 traduceri legalizate în limba română 

(unde este cazul); 

j)  Cartea de identitate sau paşaport – 2 copii simple și o copie scanată; 

k)  Documente oficiale însoţite de copii legalizate din care să rezulte conformitatea numelui și prenumelui 

înscris în certificatul de naștere, actul de identitate/pasaport și actele de studii prezentate, dacă este cazul; 

l)  6 fotografii (format paşaport); 

m) Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă 

limbă decât română este necesară și o traducere legalizată/autorizată în română. Adeverința medicală trebuie să 

reflecte următoarele: 

 candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B; 

 candidatul nu suferă de boli cronice/boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea 

profesie; 

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

medicale; 

n)  Certificatul internațional de competență lingvistică, conform criteriilor minimale specificate la 

Capitolul IX (pentru candidații care deja posedă un asemenea certificat) – copie legalizată și copie simplă 

(xerox sau scanată); 

o)  Dovada achitării taxei pentru testul de competență lingvistică (de limbă) de 50 de euro (pentru toți 

candidații care au obligația susținerii testului de competență lingvistică, potrivit Capitolului IX din prezenta 

Metodologie) 

Taxa de 50 de euro se achită prin transfer bancar sau depunere numerar în contul menționat mai jos: 

Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BAROC TIMISOARA 

Adresa: Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600    SWIFT: BTRLRO22TMA 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 

NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI………………………………… 

  TAXĂ TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

p)  Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de studii în 

limba engleză/franceză, cu plata taxei în valută, din care să reiasă faptul că ei doresc să urmeze studii în regim 

financiar cu plata taxei în valută și că au luat la cunoștință că statutul lor financiar rămâne neschimbat pe 

întreaga durată a școlarității și nu poate fi modificat decât în urma promovării unui nou examen de admitere, 

susținut în condițiile prevăzute pentru candidații care participă la examenul de admitere pe locurile bugetate 

sau cu taxă în lei, examen în urma căruia vor începe studiile din anul I și doar la programele de studiu în limba 

română; 

q)  Absolvenţii de liceu, promoţia 2020, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat sau 

echivalentă până la data limită de primire a dosarelor, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi 

asumă obligaţia, în cazul în care vor fi admiși, să aducă la înscrierea finală (la înmatriculare) 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; 

r)  În cazul documentelor de studii emise de unități de învățământ care funcționează pe sistemul 

britanic, nu se acceptă rezultatele predictive. Universitatea acceptă doar documentele de studii care 

conțin notele finale obținute la examenul de bacalaureat/echivalent. 

s)  1 dosar de carton; 

t)  Pentru cetăţenii din Italia ale căror certificate de naștere nu includ numele complet al părinților, 

dosarul de înscriere va conţine şi un document oficial din care să reiasă numele complet al părinţilor 

(copie legalizată și traducere legalizată/autorizată în limba română); 

u)  Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, factură) de 150 Euro (nereturnabilă), 

achitată în contul următor: 

Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BAROC TIMISOARA 

Adresa: Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

SWIFT: BTRLRO22TMA 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN   

TIMIȘOARA 

NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………… 

TAXA PROCESARE DOSAR 

 V. 2. Dosarul de candidatură cu documentele menționate mai sus trebuie trimis prin e-mail şi prin curier sau 

poştă, cu confirmare de primire, pe adresa: 

Agnes Balint 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara 

P-ta E. Murgu 2 

300041 Timisoara, Romania 

Tel: +40 256 434418 

Fax: +40 256 220482 

E-mail: relint@umft.ro 

 

 VI. PREVEDERI SPECIALE 

 VI. 1. UNIVERSITATEA NU ARE NICIUN FEL DE ACORD DE COOPERARE SAU 

REPREZENTARE CU AGENȚII CARE INTERMEDIAZĂ ÎNSCRIEREA LA STUDII A 

CANDIDAȚILOR! CANDIDAŢII CARE ÎŞI DEPUN DOSARELE PRIN INTERMEDIUL 

AGENŢILOR NU BENEFICIAZĂ DE NICI UN FEL DE AVANTAJE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

ADMITEREA FAŢĂ DE CANDIDAŢII CARE APLICĂ PE CONT PROPRIU. CANDIDAȚII ÎȘI 

ASUMĂ ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PRIVIND ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI 

AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DEPUSE, CHIAR DACĂ DOCUMENTELE AU FOST 

DEPUSE PRIN INTERMEDIUL UNUI AGENT/AL UNEI AGENȚII. 

 VI. 2. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este ortografiat numele lor 

pe diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu acelaşi nume şi prenume. Dosarele 

care conţin discrepanţe sau care nu sunt complete vor fi respinse.  

 VI. 3. Universitatea nu acceptă documente trimise prin fax, copii xerox simple, sau dosare incomplete. Copiile 

legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a persoanei/instituției care a efectuat legalizarea. 

 VI. 4. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii ÎN ORIGINAL, la înscriere. Actele de studii 

originale rămân la facultate pe întreaga perioadă a școlarității (în conformitate cu legislația română în vigoare). 

 VI. 5. Candidații au obligația să depună EXCLUSIV documentele solicitate în lista cu documente de înscriere 

la examenul de admitere (cap. V). Niciun alt document (scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de 

activități extracurriculare, CV etc.) nu va fi luat în considerare. 

 VI. 6. Opţiunea candidatului este limitată numai la un singur program de studii din cadrul unei facultăţi 

(Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie), care nu mai poate fi 

modificată după încheierea perioadei de înscriere la examenul de admitere online. 

 VI. 7. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (31.07.2020) NU 

VOR FI VALIDATE, fiind declarate respinse. 

 

 VII.  ECHIVALAREA ȘI RECUNOAȘTEREA DIPLOMELOR 

 VII. 1. Candidaţii din ţările Uniunii Europene, ţările SEE şi Confederaţia Elveţiană trebuie să obţină 

echivalarea şi recunoaşterea diplomei de liceu de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a 

Diplomelor (CNRED www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării ÎNAINTE de 

înscrierea în anul universitar 2020-2021. Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de 

Relaţii Internaţionale al universităţii (excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de 

CNRED). 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
http://www.cnred.edu.ro/
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 VII. 2. Cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară sunt rugați să acceseze 

site-ul CNRED pentru a obține informații complete privind modalitatea de recunoaștere și echivalare a 

diplomei lor: https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate. 

 VII. 3. Pe lângă documentele de înscriere, CNRED solicită, în cazul anumitor țări, documente suplimentare, 

ca de exemplu:  

- Spania - Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania - 2 

copii cu Apostilă de la Haga şi 2 traduceri legalizate în limba română;  

- Grecia - Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din 

Grecia - 2 copii cu Apostilă de la Haga şi 2 traduceri legalizate în limba română;  

- S.U.A. - Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A. etc. – 2 copii supralegalizate şi 2 

traduceri legalizate în limba română. 

VII. 4. Mai multe informaţii privind procedura de echivalare şi recunoaştere a diplomelor, respectiv necesitatea 

depunerii unor acte adiționale de către candidați, în conformitate cu cerințele CNRED, se găsesc pe site-ul 

CNRED: http://cnred.edu.ro, https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-

licenta-in-Romania 
 

 

 VIII. APOSTILA DE LA HAGA ȘI ALTE SUPRALEGALIZĂRI  

 VIII. 1. Apostila este o ștampilă sau o formă tipărită alcătuită din 10 câmpuri numerice standard, care atestă  

semnătura (și capacitatea celui care a aplicat-o), precum și corectitudinea sigiliului / ștampilei pe documentul 

care trebuie certificat. 

 VIII. 2. Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin intermediul autorităţii competente desemnate de guvernul unei 

ţări care este semnatară a Convenţiei. 

 VIII. 3. Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse 

echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările 

emitente. Actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila 

Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate. 

 VIII. 4. În cazul diplomelor emise în țări terțe care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, 

actele de studii vor fi supralegalizate, după caz sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către 

autorităţile competente din ţara de provenienţă; supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor 

Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul 

Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul 

Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au 

misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și Cercetării și ale 

Ministerului Afacerilor Externe din ţara emitentă. 

 VIII. 5. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România 

este parte sau pe bază de reciprocitate. 

 VIII. 6. Pentru mai multe informații privind Apostila de Haga și legalizarea actelor de studii, vă rugăm 

consultați link-ul de mai jos: 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
http://cnred.edu.ro/
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania
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 https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania 

 https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-

supralegalizarea 

 

 IX. COMPETENŢA LINGVISTICĂ – TESTUL DE LIMBĂ 

IX. 1. Candidaţii la programele de studii în limba engleză/franceză sunt obligaţi să susţină o probă de 

competență lingvistică – un test de limbă online, sub forma unui test grilă, organizat de Disciplina de Limbi 

Moderne din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, test notat cu 

”ADMIS” sau ”RESPINS”. Testul va fi susținut în data de 02.09.2020, în baza listei cu candidații înscriși la 

examenul de admitere online, care au făcut dovada achitării taxei de participare la proba de competență 

lingvistică (50 euro-nerambursabilă). Lista cu candidații programați pentru testele de limbă va fi afișată luni, 

31.08.2020, pe site-ul universității. 

IX. 2. Promovarea testului de limbă este o condiție obligatorie și eliminatorie pentru înscrierea candidaților la 

examenul de admitere online.  

IX. 3. Următorii candidaţi NU trebuie să susţină testul de limbă (cu condiţia să prezinte acte oficiale 

doveditoare în copie legalizată conformă cu originalul): 

 candidaţii care provin din ţări unde limba oficială coincide cu limba de predare a programului de studiu 

pentru care optează și care dovedesc, cu documente școlare (studii universitare, studii secundare, liceu), că 

au urmat cursurile în acea limbă; 

 candidaţii care au studiat şi au absolvit cursurile unui liceu cu aceeaşi limbă de predare cu cea a 

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

și care dovedesc, cu documente școlare, că au urmat cursurile în acea limbă; 

 candidaţii posesori ai unui Bacalaureat Internaţional  (IBDP / International Baccalaureate Diploma 

Programme, EB / European Baccalaureate Diploma, IGCE - International General Certificate of Education, 

GCE / General Certificate of Education – Advanced Level ) în limba programului de studiu pentru care au 

optat. 

 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” 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta-in-Romania
https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea
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IX. 4. Candidaţii care posedă certificate internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de mai sus, 

sunt rugaţi să le depună, în copie legalizată, împreună cu actele de înscriere la examenul de admitere online, în 

perioada stabilită prin prezenta metodologie. 

IX. 5. Se vor lua în considerare doar certificatele internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de 

mai sus, ale candidaților care aplică la un program de studiu în limba pentru care a fost emis certificatul. 

 

 X. DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATELE EXAMENULUI DE ADMITERE ONLINE 

X.1. Pentru programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză (300-360 ECTS), 

examenul de admitere online se va desfășura sub forma unui test grilă, organizat în data de 03.09.2020, la o oră 

care va fi anunțată ulterior. 

X.2. Examinarea va fi efectuată prin test grilă, susținut la distanță de către candidați, utilizând exclusiv 

procedura agreată și soluția tehnică pusă la dispoziție de UMFVBT (classmarker.com). Platforma de examinare 

poate fi accesată prin intermediul oricărui dispozitiv pe care rulează un browser web și care este conectat la 

internet (computer desktop, laptop, tabletă, smartphone).  

X.3. Responsabilitatea privind conexiunea la internet necesară susținerii examinării online îi aparține, în 

totalitate, candidatului. 

X.4. Proba de examen online se desfăşoară în scris, printr-un test de tip grilă, format din 50 de întrebări de 

biologie. 

X.5. Nota minima necesară promovării examinării este de 5 (cinci). 

X.6. Subiectele probei de examen se stabilesc pe baza întrebărilor de tip grilă și a bibliografiei afişate pe site-ul 

universității, de catre comisia de admitere și vor fi încărcate pe suport de memorie care va fi păstrat în plic 

sigilat. 

X.7. Desigilarea plicului și încărcarea întrebărilor pe platforma de examinare se fac de către reprezentanții 

comisiei de admitere, cu două ore înainte de ora programată pentru începerea examinării. 

X.8. Link-ul de accesare a testului va fi publicat pe site-ul instituției cu cel puțin 24 de ore înaintea momentului 

de începere a examinării. Candidații vor putea accesa și începe examinarea într-un interval de 10 minute de la 

- Pearson LCCI Certificate in ESOL International 

Certificate TOEFL: 

- TOEFL iBT  

- TOEIC  

Trinity College London certificates: 

- ISE II - minimum pass in all skills 

Franceză DELF 

DALF 

TCF 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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momentul anunțat pentru începerea examinării. După această perioadă candidații nu vor mai putea accesa 

examinarea și vor fi declarați absenți. 

X.9. Timpul de rezolvare al examinării este de 60 de minute. În momentul expirării acestei perioade, sistemul 

va întrerupe automat procesul de testare, luându-se în calculul punctajului doar răspunsurile completate în acest 

interval. Cronometrarea timpului de examen este individuală pentru fiecare candidat în parte și începe, 

individual, din momentul inițierii examinării testului de către candidat. 

X.10. Fiecare întrebare va avea asociat 5 variante de răspunsuri (notate de la A la E). Testele sunt compuse din 

întrebări cu unic răspuns corect sau întrebări cu multiple răspunsuri corecte (2, 3 sau 4 răspunsuri corecte). 

Corpul întrebărilor cu un singur răspuns corect este început cu caracterul „*” .Responsabilitatea marcării 

întrebărilor cu răspuns corect unic îi revine președintelui comisiei de admitere. Ponderea întrebărilor cu răspuns 

corect unic este de aproximativ 20%. 

X.11. Ordinea în care sistemul va afișa întrebările va fi aleatorie și diferită între candidații examinați.  

X.12. Întrebările testului vor fi afișate câte una pe pagină. Candidatul poate trece la următoarea întrebare doar 

după ce răspunde la întrebarea în curs. Sensul parcurgerii testului este unidirecțional, incremental (după ce a 

oferit răspuns la o întrebare, candidatul nu poate reveni asupra răspunsului oferit).  

X.13. Platforma de examinare nu va permite tipărirea paginii sau copierea și lipirea (copy&paste) textului. Prin 

intermediul platformei de examinare se vor monitoriza automat adresele IP ale conexiunilor candidaților, 

parametrii conexiunii, numărul de browsere web care accesează platforma de pe un sistem unic precum și 

numărul de conexiuni pentru un identificator unic al candidatului pe platforma de examinare. Platforma de 

examinare alertează administratorii cu privire la un comportament asociat tentativei de fraudă (de ex. tentativa 

de deschidere a unui test pentru un identificator unic de candidat în instanțe multiple). Tentativa de fraudare a 

examinării online se soluționează prin eliminarea candidatului din examen.  

X.14. Platforma de examinare la distanță va stoca toate informațiile relevante cu privire la desfășurarea 

examenului, pentru fiecare candidat examinat în parte: ora începerii, ora încheierii, adresa IP a conexiunii, 

răspunsurile oferite la fiecare întrebare în parte.  

X.15. Scorul obținut este calculat automat de către sistem, la sfârșitul examinării, comunicându-se atât 

candidatului, cât și comisiei de admitere.  

X.16. La finalul examinării, candidatul primește un mesaj în care i se comunică punctajul obținut și, în situația 

promovării examenului, sistemul îi va oferi un certificat de promovare a examenului, înseriat cu identificator 

unic și cu duplicat disponibil în arhiva electronică a platformei de examinare. Salvarea sau tipărirea de către 

candidat a certificatului de promovare este facultativă și are doar rol informativ.  

X.17. Testul grilă va fi compus din întrebări cu un singur răspuns corect (valorează 4 puncte) și întrebări cu 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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mai multe răspunsuri corecte (valorează 5 puncte).  

X.18. Pentru întrebările cu un singur răspuns corect, punctajul aferent (4 puncte) se obține prin marcarea 

exclusivă a răspunsului corect. În orice altă situație, punctajul obținut va fi 0. 

X.19. Pentru întrebările cu mai multe răspunsuri corecte, se obține fracția din scorul maxim (5 puncte) 

echivalentă fracției dintre numărul de răspunsuri corecte marcate de candidat (numărător) și numărul total de 

răspunsuri corecte ale întrebării (numitor). 

X.20. Soluția tehnică îi permite candidatului, la întrebările cu mai multe răspunsuri corecte, să bifeze un număr 

mai mic sau egal de răspunsuri cu numărul de răspunsuri corecte ale întrebării. Practic, dacă întrebarea are 

două răspunsuri corecte, candidatul poate bifa un răspuns sau două răspunsuri. Dacă întrebarea are trei 

răspunsuri corecte, candidatul poate bifa un răspuns, două răspunsuri sau trei răspunsuri. Dacă întrebarea are 

patru răspunsuri corecte, candidatul poate bifa un răspuns, două răspunsuri, trei răspunsuri sau patru răspunsuri. 

 

Exemple 

 

Întrebări cu unic răspuns corect (marcate cu *). Valorează 4 puncte 

 

 A B C D E Total  

Răspuns Corect  X    1 Numitor 

Răspuns Student  X      

Punctare  1    1 Numărător 

Scor obținut 1/1 * 4 (puncte) = 4   

 

 A B C D E Total  

Răspuns Corect  X    1 Numitor 

Răspuns Student  X X     

Punctare  0 0   0 Numărător 

Scor obținut 0/1 * 4 (puncte) = 0   

 

        

 A B C D E Total  

Răspuns Corect  X    1 Numitor 

Răspuns Student   X     

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Punctare   0   0 Numărător 

Scor obținut 0/1 * 4 (puncte) = 4   

   Notă: scorul minim pentru o întrebare este de 0 puncte 

 

         Întrebări cu mai multe răspunsuri corecte (2, 3 sau 4 răspunsuri corecte). Valorează 5 puncte. 

   

 A B C D E Total  

Răspuns Corect X X X   3 Numitor 

Răspuns Student X X X     

Punctare 1 1 1 0 0 3 Numărător 

Scor obținut 3/3 * 5 (puncte) = 5   

 

  

 A B C D E Total  

Răspuns Corect X X X   3 Numitor 

Răspuns Student X X      

Punctare 1 1 0 0 0 2 Numărător 

Scor obținut 2/3 * 5 (puncte) = 3.33   

 

 

 A B C D E Total  

Răspuns Corect X X X X  4 Numitor 

Răspuns Student X       

Punctare 1 0 0 0 0 1 Numărător 

Scor obținut 1/4 * 5 (puncte) = 1.25   

 

 

 A B C D E Total  

Răspuns Corect X X X   3 Numitor 

Răspuns Student X X  X    

Punctare 1 1 0 0 0 2 Numărător 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Scor obținut 2/3 * 5 (puncte) = 3.33   

 

 

 A B C D E Total  

Răspuns Corect X X    2 Numitor 

Răspuns Student X  X     

Punctare 1 0 0 0 0 1 Numărător 

Scor obținut 1/2 * 5 (puncte) = 2.5   

 

X.21. Nota finală obținută reprezintă procentul de la testul grilă, aplicat la cele 7 puncte, la care se adună cele  

3 puncte acordate din oficiu. 

X.22. 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. media aritmetică a notelor obţinute la biologie pe parcursul anilor de liceu; 

b. media aritmetică a notelor obţinute la chimie pe parcursul anilor de liceu; 

c. media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale. 

X. 23. Rezultatele examenului de admitere online se aduc la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul 

universității în ziua examenului, 03.09.2020. 

X. 24.  Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Candidații admişi, în limita numărului de locuri disponibile, în următoarea ordine: 

1. Media obținută la examenul de admitere online; 

2. Media obținută după aplicarea criteriilor de departajare, în cazul candidaților cu medii egale; 

3. Ordinea alfabetică a candidaților. 

 Candidații respinşi, dacă este cazul. 

X.25. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere 

online şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. 

X.26.  Admiterea definitivă a candidaților este condiționată de: 

 participarea şi promovarea examenului de admitere online, în ordinea punctajului obţinut, conform 

prezentei metodologii (candidații trebuie să obțină media generală minimă de admitere 5); 

 achitarea taxei de confirmare a locului în perioada prevăzută; 

 obţinerea echivalării diplomei din partea CNRED; 

 achitarea integrală a taxei de școlarizare; 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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 achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei (se plăteşte la casieria universităţii, înainte de finalizarea 

înscrierii); 

 depunerea actelor de studii în original la înscrierea finală. 

X.27.  Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere pot fi solicitate fie 

de către candidat, conform cererii din Anexa nr. 4, fie de către o persoană delegată/împuternicită conform 

cererii din Anexa nr. 5. În cazul în care candidații respinși sau cei care renunță la locul obținut prin admitere 

solicită returnarea dosarelor prin poștă sau prin curierat rapid, aceștia trebuie să trimită un e-mail 

departamentului de relații internaționale iar cheltuielile de transport vor fi suportate de către solicitant.  

X.28.  Dosarele neridicate vor fi casate la 31.12.2021.  

 

 XI. CONTESTAŢII 

 

XI.1. Proba de examinare online prin modelul de test grilă nu poate fi contestată. 

 

 XII. CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT LA EXAMENUL DE ADMITERE ONLINE 

 

PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI 

 

XII. 1.  04.09.2020 – 08.09.2020: Candidaţii declaraţi „Admişi” au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, 

pe adresa admission@umft.ro, sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei 

obligaţii. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea, prin transfer bancar, a taxei de 

confirmare de 200 euro, TAXĂ NERETURNABILĂ, iar candidații trebuie să atașeze la e-mail-ul de 

confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă/a dovezii de plată. Dacă un candidat nu confirmă locul 

prin e-mail și nu face dovada plății taxei de confirmare, aceasta duce automat la pierderea locului, urmând ca 

locul respectiv să fie redistribuit următorului candidat de pe lista cu candidații respinși, CU CONDIȚIA SĂ 

CONFIRME LOCUL ÎN PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI. ACHITAREA TAXEI DE CONFIRMARE 

NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, ACEASTA 

DEPINZÂND DE OBȚINEREA ECHIVALĂRII ACTELOR DE STUDII DIN PARTEA CNRED ȘI 

DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE!   

       Locurile vor fi afișate pe site după următoarele criterii: 

1. Media obținută la examenul de admitere online; 

2. Media obținută după aplicarea criteriilor de departajare (în cazul candidaților cu medii egale); 

3. Ordinea alfabetică a candidaților.  

IMPORTANT!   CANDIDAȚII RESPINȘI POT PLĂTI TAXA DE CONFIRMARE ÎN PRIMA ETAPĂ 

DE CONFIRMĂRI, CHIAR DACĂ LA MOMENTUL RESPECTIV NU EXISTĂ LOCURI LIBERE, 

SUB URMĂTOAREA REZERVĂ: 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
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a) în cazul în care nu se eliberează nici un loc, taxa de confirmare nu se returnează; 

b) dacă un candidat care a achitat taxa de confirmare nu obține echivalarea diplomei de 

bacalaureat/echivalente din partea CNRED, taxa de confirmare nu se returnează.  

 

A DOUA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI 

 

XII.2. 30.09.2020 – 02.10.2020 – Candidații declarați inițial respinși, cu media peste 5 (cinci), pot să-și 

confirme locul în această a doua etapă, în vederea ocupării locurilor vacantate ca urmare a retragerii unui 

candidat admis sau a neachitării taxei de școlarizare în termenul stabilit, conform listei afișate în 30.09.2020. 

Confirmarea locului se comunică prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro, și trebuie însoțită și de dovada 

achitării taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă.  ACHITAREA TAXEI DE CONFIRMARE 

NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, ACEASTA 

DEPINZÂND DE OBȚINEREA ECHIVALĂRII ACTELOR DE STUDII DIN PARTEA CNRED ȘI 

DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE!   

 

XII.3. Candidații care nu-și confirmă locul nici în prima etapă, nici în a doua etapă de confirmări, nu au 

dreptul de a se clasifica pe locurile rămase neocupate, chiar dacă există locuri libere! 

 

 XIII. TAXE  

 XIII. 1. Taxele prevăzute pentru examenul de admitere și pentru înmatriculare 

Taxele percepute de la candidați pentru organizarea și desfășurarea examenului de admitere online la 

programele de studii cu predare în limba engleză/franceză și taxele pentru înmatriculare sunt: 

 Taxă de procesare dosar – 150 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar; 

 Taxă pentru testul de limbă susținut în cadrul universității noastre – 50 euro – prin transfer bancar; 

 Taxă de confirmare a locului obținut – 200 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar; 

 Taxă de înmatriculare de 100 lei (pentru cetățenii RO, UE, SEE, CH admiși), care se plăteşte la casieria  

universităţii, înainte de finalizarea înscrierii. 

 XIII. 2. Taxa de școlarizare – 6000 euro/an 

 Taxa de școlarizare este stabilită în euro. 

 Taxa de școlarizare NU se restituie în cazul în care candidatul admis și-a finalizat înscrierea și a semnat 

contractul de studii aferent anului universitar! 

 Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 

 Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare, 

dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege. 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
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 XIII. 3. Indiferent de cuantumul taxei de școlarizare, toţi candidaţii RO, UE, SEE și CH care doresc să 

studieze în regim financiar „cu plata taxei în valută”, la unul din programele de studii cu predare în limba 

engleză/franceză, trebuie să achite taxa de școlarizare INTEGRAL, PRIN TRANSFER BANCAR, 

ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE, ÎN PERIOADA stabilită în prezenta metodologie. Suma trebuie transferată în 

contul de mai jos iar comisioanele de transfer trebuie suportate de către candidat: 

 Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BAROC TIMISOARA 

 Adresa: Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania 

 IBAN: RO53BTRL03604202A6896600    SWIFT: BTRLRO22TMA 

  BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ”          

DIN TIMIȘOARA 

 NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI………………………………… 

 TAXĂ DE ȘCOLARIZARE 

 XIII. 4.  Plata integrală a taxei de școlarizare este o precondiţie a înscrierii oficiale a candidatului admis. 

Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi trimisă Departamentului Relații 

Internaționale prin e-mail, la adresa: admission@umft.ro, până cel târziu la data expirării termenului de plată a 

taxei de şcolarizare iar la înscriere candidații trebuie să depună la dosar acest document. 

 XIII. 5.  Neachitarea taxei de şcolarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului obținut prin 

examen şi la redistribuirea locurilor astfel vacantate. Locul va fi ocupat de următorul candidat de pe 

listă, cu condiția să fi achitat taxa de confirmare a locului. 

 XIII. 6.  Candidații care nu și-au finalizat înscrierea sau candidații care renunță la locul obținut înainte de 

finalizarea înscrierii și de semnarea contractului de studii universitare pot solicita restituirea taxei de 

școlarizare, conform Cererii de restituire a taxei de școlarizare – Anexa 7. Universitatea se obligă să restituie 

taxele în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de către Departamentul de Relații 

Internaționale. Cererile de restituire se trimit prin e-mail la adresele contab@umft.ro și international@umft.ro. 

Restituirea taxei de școlarizare în termenele stabilite în prezenta metodologie cade în exclusivitate în 

sarcina și cu răspunderea biroului de contabilitate din cadrul Departamentului de Relații 

Internaționale.  

 XIII. 7.  Informaţiile privind toate taxele, plățile/restituirile de taxe de școlarizare se pot obţine de la biroul de 

contabilitate din cadrul Departamentului de Relații Internaționale, la adresa de e-mail: contab@umft.ro   

 

 

 XIV. ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA 

 XIV. 1.  Cetăţenii români (RO), cetățenii din Uniunea Europeană (UE), țările din Spaţiul Economic European 

(SEE) și Comunitatea  Elveţiană (CH) se pot înscrie la programele de studii cu predare în limba engleză sau 

franceză dacă sunt îndeplinite TOATE condițiile de mai jos: 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:contab@umft.ro
mailto:international@umft.ro
mailto:contab@umft.ro
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a. În urma examenului de admitere online au fost declarați ”Admiși”, conform mediei obținute la 

examenul de admitere online;  

b. Obținerea echivalării şi recunoaşterii diplomei de bacalaureat/a diplomei echivalente de către 

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor; 

c. Îndeplinirea cerințelor privind competența lingvistică, menționate în capitolul IX; 

d. Confirmarea locului obținut, în termenele și condițiile prevăzute în prezenta Metodologie; 

e. Achitarea integrală a tuturor taxelor prevăzute în prezenta metodologie (taxa de procesare a 

dosarului, taxa test limbă, taxa de confirmare a locului, taxa de școlarizare, taxa de 

înmatriculare, conform Cap. XIII – TAXE) în termenele stabilite; 

f. Vizarea adeverinței medicale de către cabinetul medical al universității. 

XIV. 2. Documentele depuse de candidații RO/UE/SEE/CH admişi la programele de studii cu predare în 

limba engleză sau franceză 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 și semnată de rectorul Universităţii.  

XIV. 3. Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), 

cetăţenii RO/UE/SEE/CH admiși vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit 

pentru înscrierea studenţilor, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, Decizia 

(Ordinul) de primire la studii, în copie, însoţită de copii ale următoarelor documente: 

 Atestatul/Adeverința de echivalare a diplomei de bacalaureat / echivalentă; 

 Certificatul de competenţă lingvistică pentru 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; 

 Dovada achitării taxei de înmatriculare. 

XIV.4. Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare 

şi înmatricularea definitivă a studenţilor, cel mai târziu la data de 2 DECEMBRIE 2020, ulterior transmiterii 

de către Departamentul de Relaţii Internaţionale a dosarelor complete ale cetăţenilor RO/UE/SEE/CH admiși, 

la secretariatele facultăţilor.   

XIV.5. Cetățenii RO/UE/SEE/CH admiși la studii universitare de licență au obligația de a depune diploma de 

bacalaureat/echivalentă, în original, la secretariatul Departamentului Relații Internaționale, până cel târziu în 

ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar.  

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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XIV.6. Absolvenţii de liceu care au fost admiși dar care nu au intrat încă în posesia diplomei de 

bacalaureat/echivalentă până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă 

obligaţia să predea 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). 

XIV.7. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/echivalente, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai 

sus, duce la exmatriculare. 

XIV.8. Cetățenii RO/UE/SEE/CH admişi care nu se înscriu până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din 

oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.  

XIV.9. Înmatricularea cetățenilor RO/UE/SEE/CH declaraţi admişi în urma examenului de admitere se face 

prin decizie a rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara, în urma 

achitării taxei de şcolarizare şi a semnării contractului de studii universitare.  

 

 XV. DISPOZIȚII FINALE 

 

XV.1. Orice reglementare contrară din regulamentele/metodologiile anterioare privind admiterea candidaților 

UE/SEE/CH se abrogă. 

 XVI. ANEXE 

Anexa nr. 1 – Fișă de înscriere online (trebuie completată EXCLUSIV pe platforma universității, apoi listată, 

semnată de candidat și transmisă împreună cu actele de înscriere) 

Anexa nr. 2 –  Fişă cu datele personale  

Anexa nr. 3 – Cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/echivalente de către CNRED 

Anexa nr. 4 – Cerere de restituire dosar de înscriere la examenul de admitere online – depusă de către 

candidat 

Anexa nr.5 – Declarație retragere dosar de înscriere la examenul de admitere online – depusă de către un 

împuternicit/delegat 

Anexa nr.6 – Cerințe minimale de acces în învățământul superior din România - Lista diplomelor 

recunoscute 

Anexa nr.7 – Cerere de restituire taxă școlarizare 

 Rector,              Director Departament Relații Internaționale, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu          prof. univ. Dr. Claudia Borza             

            

                  Avizat juridic, 

                  c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  13/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E.N.C.Ș. 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, modificat și completat prin 

Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, 

- Ordinului M.E.N. nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, modificat prin Ordinul 

Ministrului Educației și Cercetării nr. 4151/24.04.2020,  

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Metodologia provizorie privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a 

cetățenilor care provin din state terțe (cetățeni care nu provin din uniunea europeană, țările din spațiul 

economic european – SEE și comunitatea elvețiană) la programe de studii în limba 

română/engleză/franceză, anul universitar 2020-2021, aprobată prin H.S. nr. 16/600/16.01.2020, 

modificată și republicată prin H. S. nr. 3/5351/07.05.2020, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Relații Internaționale, nr. 

5539/13.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606/18.05.2020.  
 

  

 Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea și republicarea Metodologiei privind admiterea și 

înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor care provin din state terțe (cetățeni care nu provin 

din Uniunea Europeană, țările din Spațiul Economic European – SEE și Comunitatea Elvețiană) la 

programele de studii în limba română/engleză/franceză, anul universitar 2020-2021, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei Centrale de admitere, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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METODOLOGIA PROVIZORIE PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA LA 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A CETĂŢENILOR CARE PROVIN DIN 

STATE TERŢE (CETĂŢENI CARE NU PROVIN DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, 

ŢĂRILE DIN SPAŢIUL ECONOMIC EUROPEAN – SEE  

ŞI COMUNITATEA ELVEŢIANĂ) 

LA PROGRAME DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ/ENGLEZĂ/FRANCEZĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

SESIUNEA IULIE – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat: Prof. univ. dr. Claudia Borza, 

Director Departament Relații Internaționale 

18.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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  PREAMBUL 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din anexa 

Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și 

de doctorat,  

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice,  

Conform Hotărârii de Senat a Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara 

din data de 07.05.2020, admiterea cetățenilor care provin din state terțe va conține și o componentă online, 

reprezentată de transmiterea dosarelor candidaților și în format electronic, respectiv prin e-mail, conform 

prezentei metodologii. 

 I. PREVEDERI GENERALE 

I. 1.   Prezenta metodologie se adresează cetățenilor străini, respectiv candidaților care provin din state terţe 

(cetăţeni care nu provin din Uniunea Europeană, Ţările din Spaţiul Economic European, SEE și Comunitatea 

Elveţiană) care doresc să studieze la programele de studii în limba română/engleză/franceză pe locurile cu 

plata taxei în valută. 

I. 2.   Prezenta metodologie este singurul material oficial referitor la organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere a candidaților străini 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. 

I. 3.  Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale 

și, în consecință, nu angajează cu nimic UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

I. 4.   Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele normative 

imperative emise până la data concursului de admitere. 

I. 5. Candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care pot surveni și de a 

proceda în consecință. 

I. 6. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, 

în format letric sau electronic. 

 II. CINE POATE CANDIDA 

 

II. 1. Pentru participarea la concursul de admitere la programele de studii cu predare în limba 

română/engleză/franceză sunt eligibili candidații: 

tel:(40)0256293389
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 care au cetăţenia unui stat terţ al Uniunii Europene, dovedită prin deţinerea unui paşaport valabil; 

 care sunt absolvenţi cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, indiferent de anul absolvirii, 

conform cerințelor minimale de acces în învățământul superior din România, menționate în Anexa 8. 

Pentru absolvenții anului școlar în curs pot fi acceptate doar adeverințe oficiale care țin loc de diplomă 

și care conțin rezultatele ce vor fi înscrise în viitoarea diplomă. 

 

 III.  PROGRAMELE DE STUDIU, CIFRA DE ȘCOLARIZARE ȘI TAXELE DE ȘCOLARIZARE 

III. 1. Candidaţii menționați mai sus pot opta pentru programele de studiu cu predare în limba română, 

engleză sau franceză (în funcție de numărul de locuri).  

III. 2. Cifra de școlarizare provizorie/facultăţi/programe de studii stabilită în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 15.01.2020, precum şi taxele de școlarizare provizorii aferente se regăsesc în tabelul 

de mai jos, după cum urmează. Această cifră poate suferi modificări în conformitate cu reglementări 

ulterioare ale MEC. 

  

Nr. FACULTATEA PROGRAM DE  

STUDIU / LIMBA 

DE PREDARE 

DURATA 

STUDIILOR 

NUMĂRUL 

DE 

LOCURI 

TAXA DE 

ȘCOLARIZARE

/AN (EURO) 

 

 

1. 

 

 

MEDICINĂ 

Medicină 

(Română) 

6 ani 25 6000 

Medicină 

(Engleză) 

6 ani 40 6000 

Medicină 

(Franceză) 

6 ani 30 6000 

 

2. 

 

MEDICINĂ 

DENTARĂ 

Medicină dentară 

(Română) 

6 ani 10 6000 

Medicină dentară 

(Engleză) 

6 ani 5 6000 

 

3. 

 

FARMACIE 

Farmacie 

(Franceză) 

5 ani 30 6000 

Farmacie 

(Română) 

5 ani 10 6000 

tel:(40)0256293389
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III. 3.  Admiterea la studii se face pe baza unui concurs de selecție de dosare, în ordinea descrescătoare a 

punctajelor obţinute pe baza criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexa 4), în 

limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare program de studiu în parte. 

 

 IV. CALENDARUL ÎNSCRIERILOR: 

 

 04.05.2020 – 17.07.2020, ora 15.30 (ora României) – completarea fișei de înscriere online, accesând 

pagina web a universității noastre (link-ul va fi afișat la o dată ulterioară), dar fără a depăşi termenul limită 

stabilit pentru înscriere; înscrierea candidaţilor, transmiterea dosarului de înscriere de către candidaţi la 

Departamentul Relații Internaționale, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către 

secretariatul Departamentului  Relații Internaționale. SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE/VALIDA DOAR 

DOSARELE CARE AU FOST PRIMITE PRIN POȘTĂ SAU CURIER LA REGISTRATURA 

UNIVERSITĂȚII SAU LA DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE PÂNĂ LA 

DATA ȘI ORA LIMITĂ DE MAI SUS. 

 20.07.2020 – 21.07.2020 – clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut conform criteriilor de 

selecţie stabilite de universitate; 

 21.07.2020 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei 

PROVIZORII cu punctajele obținute de toți candidații și rezultatele concursului de dosare; 

 21.07.2020 orele 17.00 (ora României) – 22.07.2020, orele 24.00 (ora României): candidații respinși pot 

depune contestaţii către Comisia de admitere, prin e-mail, la adresa: relint@umft.ro  

 23.07.2020, orele 09.00-12.00 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de admitere; postarea pe 

site-ul Universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei cu punctajele obținute de toți 

candidații și rezultatele concursului de dosare după soluționarea contestațiilor; 

 23.07.2020 orele 17.00 (ora României) – 26.07.2020 orele 24.00 (ora României) - PRIMA ETAPĂ DE 

CONFIRMĂRI: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe 

adresa admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea, prin transfer bancar, a 

taxei de confirmare de 200 euro, TAXA NERETURNABILĂ, iar candidații trebuie să atașeze la e-

mail-ul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă/a dovezii de plată. Dacă un candidat nu 

confirmă locul prin e-mail și nu face dovada plății taxei de confirmare aceasta duce automat la pierderea 

locului, urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului candidat de pe lista cu candidații respinși 

CARE ȘI-AU CONFIRMAT LOCUL ÎN PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI. ACHITAREA TAXEI 

DE CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, 

ACEASTA DEPINZÂND DE PRIMIREA UNEI SCRISORI DE ACCEPTARE LA STUDII, DE 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/admitere-2019_678
mailto:relint@umft.ro
mailto:admission@umft.ro
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ELIBERAREA UNEI VIZE DE STUDII ȘI DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE! 

 

IMPORTANT!   ȘI CANDIDAȚII RESPINȘI POT PLĂTI TAXA DE CONFIRMARE ÎN PRIMA 

ETAPĂ DE CONFIRMĂRI, CHIAR DACĂ LA MOMENTUL RESPECTIV NU EXISTĂ LOCURI 

LIBERE, SUB URMĂTOAREA REZERVĂ: 

a) în cazul în care nu se eliberează nici un loc, taxa de confirmare nu se returnează. 

b) dacă un candidat care a achitat taxa de confirmare nu primește Scrisoare de acceptare la studii din 

partea Ministerului Educației și Cercetării sau viză de studii, taxa de confirmare nu se returnează. 

  27.07.2020 – 28.07.2020 – verificarea de către Serviciul Financiar-contabil a transmiterii dovezii de 

plată a taxei de confirmare a locului; 

 29.07.2020 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei 

PROVIZORII cu candidații care și-au confirmat locul și cu locurile redistribuite, după următoarele 

criterii: 

1. Punctajul obținut la concursul de admitere, conform criteriilor de selecție stabilite; 

2. Punctajul obținut după aplicarea criteriilor de departajare (în cazul candidaților cu punctaje  

egale); 

3. Ordinea alfabetică a candidaților. 

 09.09.2020 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale a listei 

PROVIZORII cu candidații care și-au confirmat locul în prima etapă de confirmări și care au 

primit Scrisoare de Acceptare la Studii de la Ministerul Educației și Cercetării (cu condiția ca 

universitatea să fi primit scrisorile de acceptare la studii de la minister până la această dată), și a listei cu 

locuri VACANTE (ca urmare a retragerii unor candidați sau a neprimirii scrisorii de acceptare la studii). 

 09.09.2020 – 13.09.2020 – A DOUA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI – Candidații inițial respinși și cei care 

nu au plătit taxa de confirmare în prima etapă de confirmări pot confirma locurile care se eliberează până la 

data de 09.09.2020, prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro. ACHITAREA TAXEI DE 

CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, 

ACEASTA DEPINZÂND DE PRIMIREA UNEI SCRISORI DE ACCEPTARE LA STUDII, DE 

ELIBERAREA UNEI VIZE DE STUDII ȘI DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE. 

 13.11.2020 – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii. 

 

V. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE  

 V.1.  Dosarul de înscriere  a candidatului se va transmite în 2 EXEMPLARE PRIN POȘTĂ/CURIER ȘI 1 

EXEMPLAR PRIN E-MAIL la adresele international@umft.ro sau relint@umft.ro și  va conţine 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:admission@umft.ro
mailto:international@umft.ro
mailto:relint@umft.ro
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următoarele documente: 

a. Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat (link-ul va fi afișat la o dată 

ulterioară) – Anexa nr. 1; fișa trebuie completată exclusiv ONLINE; ulterior, aceasta trebuie să fie 

tipărită, semnată de către candidat și trimisă în dosar; 

b. Fişă cu date personale (se descarcă de la secțiunea “Documente utile”) – Anexa nr. 2; 

c. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii (se descarcă de la secțiunea “Documente 

utile - Anexa nr. 3) - 2 exemplare originale și 1 copie scanată; 

d. Diploma de bacalaureat/Diploma echivalentă – 2 copii legalizate și o copie scanată  ÎN LIMBA 

OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri legalizate/autorizate în 

limba română (supralegalizate de Ministerul de Externe și de Ambasada Română din țara în care a 

fost eliberată diploma / legalizate de un notar public / autentificate cu Apostila de la Haga – a se 

vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga); 

e. Foaia matricolă de la bacalaureat/echivalentă - 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA 

OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE A FOST EMISĂ DIPLOMA şi 2 traduceri legalizate/autorizate în 

limba română (pentru prevederi speciale privind legalizarea cu Apostila de la Haga sau 

supralegalizarea diplomelor din anumite țări, a se vedea cap.VII ”Apostila de la Haga și alte 

supralegalizări”); 

f. Adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent (care include notele 

finale obținute la examen) – 2 copii legalizate și o copie scanată  ÎN LIMBA OFICIALĂ A ȚĂRII  

UNDE A FOST EMIS DOCUMENTUL şi 2 traduceri legalizate/autorizate în limba română – 

pentru candidații care vor absolvi în 2020 (supralegalizate de Ministerul de Externe și de 

Ambasada Română din țara în care a fost eliberată adeverința / legalizate de un notar public / 

autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga). 

PENTRU ANUMITE ȚĂRI, CUM AR FI ISRAEL, ACEST TIP DE DOCUMENT NU ESTE 

ACCEPTAT; SE ACCEPTĂ DOAR DIPLOMA DE BACALAUREAT/ECHIVALENTĂ 

FINALĂ-BAGRUT); 

g. Foile matricole din TOȚI ANII DE LICEU - 2 copii legalizate și o copie scanată ÎN LIMBA 

OFICIALĂ A ȚĂRII UNDE AU FOST EMISE şi 2 traduceri legalizate/autorizate în limba română 

(supralegalizate de Ministerul de Externe și 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);  

h.  Certificatul de naştere sau echivalent - 2 copii legalizate și o copie scanată şi 2 traduceri 

legalizate/autorizate în limba română; 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/admitere-2019_678
http://www.umft.ro/admitere-2019_678
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i.  Certificatul de căsătorie - 2 copii legalizate și o copie scanată şi 2 traduceri legalizate/autorizate în 

limba română (unde este cazul); 

j.  Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la data începerii anului universitar) - 2 copii legalizate și o copie 

scanată;  

k.  Actul care atestă domiciliul stabil în străinătate - 2 copii legalizate și o copie scanată și 2 traduceri 

legalizate în limba română; 

l.  Documente oficiale însoţite de copii legalizate din care să rezulte conformitatea numelui și 

prenumelui înscris în diversele documente depuse (certificatul de naștere, actul de identitate/pasaport 

și actele de studii prezentate), dacă este cazul; 

m.  6 fotografii (format paşaport); 

n.  Adeverinţă medicală în original, copie legalizată și o copie scanată. Dacă adeverința medicală a fost 

eliberată în altă limbă decât română este necesară și o traducere legalizată/autorizată în română. 

Adeverința medicală trebuie să reflecte că: 

 candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B 

 candidatul suferă/nu suferă de boli cronice/boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu 

viitoarea profesie 

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

ştiinţelor medicale 

o. Certificatul internațional de competență lingvistică (pentru limba engleză sau franceză vă rugăm 

consultați lista certificatelor acceptate, conform capitolului VIII) – copie legalizată și copie simplă 

(xerox sau scanată) – dacă este cazul; 

p. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de 

Ministerul Educaţiei și Cercetării să organizeze an pregătitor sau certificatul de absolvire / 

adeverința de absolvire a anului pregătitor de limba română în cazul candidaţilor înscriși la 

concursul de admitere la programele de studii în limba română (a se vedea Cap. VIII - Competență 

lingvistică) – copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) – dacă este cazul; 

q. În cazul documentelor de studii emise de unități de învățământ care funcționează pe sistemul 

britanic, nu se acceptă rezultatele predictive. Universitatea acceptă doar documentele de studii 

care conțin notele finale obținute la examenul de bacalaureat/echivalent. 

r. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în state terțe care doresc să se 

înscrie la un program de studii cu plata taxei în valută, declarație din care să reiasă faptul că ei doresc 

să urmeze studii în regim financiar ,,pe cont propriu valutar”; 

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


 

            Cod  Regulament: UMFVBT-MET/DRI/39/2020  

                                                                                   Anexă la H.S. nr. 13/6022/27.05.2020 

                                                                                                                                                        Aprobat prin H.C.A. nr. 

5606/18.05.2020 

           Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

                                                                                             cod 300041, România 

         Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

                E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

 

8 

 

s. Absolvenţii de liceu, promoţia 2020, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat sau 

echivalentă până la data limită de primire a dosarelor trebuie să depună o declaraţie notarială prin 

care îşi asumă obligaţia ca, în cazul în care vor fi admiși, vor preda actele de studii în original (plus 2 

copii legalizate şi 2 traduceri legalizate în limba română) până la o dată limită stabilită în funcţie de 

ţara în care a fost emis actul de studii; 

t.  2 dosare de carton; 

u.  Dovada achitării taxei de procesare a dosarului de 150 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer 

bancar în contul următor: 

             Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BAROC TIMISOARA 

             Adresa: str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Timisoara, Romania   

 IBAN: RO53BTRL03604202A6896600 

 SWIFT: BTRLRO22TMA 

 BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN     

             TIMISOARA 

NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………… 

            TAXĂ PROCESARE DOSAR 

 

 V.2. Dosarul de candidatură cu documentele menționate mai sus trebuie trimis prin e-mail şi prin 

poştă/curier, cu confirmare de primire, pe adresa: 

Agnes Balint 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timişoara  

P-ta E. Murgu 2 

300041 Timisoara, Romania 

Tel: +40 256 434418 

Fax: +40 256 220482 

 e-mail: relint@umft.ro 

 

VI.   PREVEDERI SPECIALE 

 VI. 1. UNIVERSITATEA NU ARE NICIUN FEL DE ACORD DE COOPERARE SAU  

REPREZENTARE CU AGENȚII CARE INTERMEDIAZĂ ÎNSCRIEREA LA STUDII A 

CANDIDAȚILOR. CANDIDAŢII CARE ÎŞI DEPUN DOSARELE PRIN INTERMEDIUL 

AGENŢILOR NU BENEFICIAZĂ DE NICI UN FEL DE AVANTAJE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:relint@umft.ro
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ADMITEREA FAŢĂ DE CANDIDAŢII CARE APLICĂ PE CONT PROPRIU. CANDIDAȚII ÎȘI 

ASUMĂ ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PRIVIND ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI 

AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR DEPUSE, CHIAR DACĂ DOCUMENTELE AU FOST 

DEPUSE PRIN INTERMEDIUL UNUI AGENT/AL UNEI AGENȚII. 

 VI. 2. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este ortografiat numele 

lor pe diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu acelaşi nume şi prenume. 

Dosarele care conţin discrepanţe vor fi respinse.  

 VI. 3. Universitatea nu acceptă documente trimise prin fax, copii xerox simple, sau dosare incomplete. 

Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a persoanei/instituției care a efectuat 

legalizarea. 

 VI. 4. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii în original, la înscriere. Actele de studii originale 

rămân la facultate pe întreaga perioadă a școlarității (în conformitate cu legislația română în vigoare). 

 VI. 5. Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de înscriere 

(cap. V). Nici un alt document (CV, scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de activități 

extracurriculare, cv, etc.) nu va fi luat în considerare. 

 VI. 6. Opţiunea candidatului este limitată numai la un singur program de studii din cadrul unei facultăţi  

(Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie), opțiune care nu mai 

poate fi modificată după încheierea perioadei de înscriere la concursul de admitere. 

 VI. 7. Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere (17.07.2020) NU 

VOR FI VALIDATE, fiind declarate respinse. 

 VI. 8. IMPORTANT! În cazul în care un candidat își depune dosarul la mai multe universități din România, 

acest lucru poate duce la emiterea cu întârziere a Scrisorii de Acceptare la studii, existând riscul ca respectivul 

candidat să nu obțină viza de studii în timp util și să nu se încadreze în termenele legale de înscriere în cadrul 

universității noastre! 

 VI. 9. Pentru candidații care dețin acte de studii, respectiv diploma de bacalaureat emisă în Israel (Bagrut), 

vor fi punctate, conform criteriilor de selecție ale universității, doar materiile relevante, având minim 3 unități 

de studiu. 

 VI. 10. Candidații sunt rugați să se asigure că adresele lor de e-mail corespund cerințelor Uniunii Europene, 

astfel încât universitatea să nu întâmpine erori în cazul comunicării electronice (adresele de e-mail să fie 

acceptate la nivel internațional, de exemplu: yahoo, gmail, hotmail, etc.). În caz contrar, universitatea nu-și 

asumă răspunderea pentru nerecepționarea mesajelor electronice. 

 VI. 11. CANDIDAȚII CARE AU ABSOLVIT ANUL PREGĂTITOR SE SUPUN TUTUROR 

PREVEDERILOR PREZENTEI METODOLOGII, PRIVITOR LA TERMENE LIMITĂ, CRITERII 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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DE SELECȚIE, NUMĂRUL DE LOCURI DISPONIBILE PENTRU FIECARE PROGRAM DE 

STUDIU, TAXE, ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE. 

 

VII.  APOSTILA DE LA HAGA ȘI ALTE SUPRALEGALIZĂRI  

VII. 1.   Apostila este o ștampilă sau o formă tipărită alcătuită din 10 câmpuri numerice standard, care atestă  

semnătura (și capacitatea celui care a aplicat-o), precum și corectitudinea sigiliului / ștampilei pe documentul 

care trebuie certificat. 

VII. 2. Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin intermediul autorităţii competente desemnate de guvernul unei 

ţări care este semnatară a Convenţiei.  

VII. 3. DOCUMENTELE ELIBERATE DE ŢĂRI CARE NU SUNT SEMNATARE ALE 

CONVENŢIEI DE LA HAGA TREBUIE SĂ POARTE O SUPRALEGALIZARE (documentele care 

nu sunt supralegalizate vor fi respinse): 

a) ştampila Ministerului de Externe din ţara în care a fost emis documentul;  

       ȘI 

b)  ştampila ambasadei / consulatului României din ţara respectivă (în cazul în care România 

nu are ambasadă în țara în care a fost emisă diploma, candidații trebuie să se adreseze 

ambasadei/serviciului consular din țara cea mai apropiată). 

VII. 4. TĂRILE SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA PRIVIND APOSTILA sunt: Africa 

de Sud, Albania, Andorra, Antigua si Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaidjan, Bahamas, 

Barbados, Belize, Belarus, Bosnia-Hertzegovina, Botswana, Brunei, Cape Verde, Cipru, R. P. China,   

Columbia, Cook Islands, Republica of Coreea, Comunitatea Dominicana, Republica Dominicana, Ecuador, El 

Salvador, Fiji, Georgia, Grecia, Grenada, Honduras, India, Israel, Italia, Japonia, Kazahstan, Lituania, 

Lesotho, Liberia, Lichtenstein, F.R. Y. Macedonia, Malawi, Malta, Maroc, Insulele Marshal, Mauritius, 

Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Namibia, Niue, Noua Zeelanda, Panama, Peru, 

Portugalia, Federatia Rusa, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadine, Samoa, San Marino, Sao 

Tome & Principe, Seychelles, Spania, Surinam, Swaziland, Tonga, Trinidad Tobago, Turcia, S. U. A., 

Vanuatu, Venezuela. 

VII. 5. Pentru mai multe informaţii actualizate privind Apostila de la Haga, vă rugăm accesaţi: 

 http://www.mai.gov.ro/Info_Apostila/State%20semnatare.html   

 https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 

 

 

 

tel:(40)0256293389
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VIII. COMPETENŢA LINGVISTICĂ 

VIII. 1. Candidaţii admiși provizoriu la programele de studii în limba engleză/franceză sunt obligaţi să 

susţină un test de competență lingvistică (test de limbă) organizat de Catedra de Limbi Moderne din cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, test notat cu ”ADMIS” sau ”RESPINS”. 

Testul va fi susținut în perioada 14.09.2020-11.11.2020, în baza unei programări efectuate de Secretariatul 

Departamentului de Relații Internaționale al universității și cu condiția achitării taxei pentru testul de 

competenţă lingvistică (50 de euro) prin transfer bancar sau depunere numerar în contul menționat mai jos: 

Numele bancii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BAROC TIMISOARA 

Adresa: Str. Palanca nr.2, Piața Unirii, Timisoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600     

SWIFT: BTRLRO22TMA 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 

NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI………………………………… 

  TAXĂ TEST COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ 

 

VIII. 2. Testul va fi susținut înaintea înscrierii iar promovarea testului reprezintă o condiție eliminatorie și 

obligatorie pentru înscrierea finală a candidaților.  

VIII. 3. Următorii candidaţi NU trebuie să susţină nici un test de limbă (cu condiţia să prezinte acte 

oficiale doveditoare în copie legalizată conformă cu originalul): 

 

 Candidaţii care provin din ţări unde limba oficială coincide cu limba de predare a programului de 

studiu pentru care optează (engleză sau franceză) şi care dovedesc, cu documente şcolare, că au urmat 

cursurile în acea limbă (au absolvit studiile secundare / liceul / colegiul /studii universitare de licență 

în limba programului de studiu pentru care aplică).  

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

Programme, EB / European Baccalaureate Diploma, IGCE - International General Certificate of 

Education, GCE / General Certificate of Education – Advanced Level ) în limba programului de studiu 

pentru care au optat; 

 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: 

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

- Pearson LCCI Certificate in ESOL International  

Certificate TOEFL: 

- TOEFL iBT  

- TOEIC  

Trinity College London certificates: 

- ISE II - minimum pass in all skills 

Franceză DELF 

DALF 

TCF 

 

VIII. 4.  Candidaţii care posedă certificate internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de 

mai sus, sunt rugaţi să le depună, în copie legalizată, împreună cu actele de înscriere la concursul de 

admitere. 

VIII. 5.   Se vor lua în considerare doar certificatele internaționale de competență lingvistică, conform 

tabelului de mai sus, ale candidaților care aplică la un program de studiu în limba pentru care a fost emis 

certificatul. 

VIII. 6.  Cerințele lingvistice enumerate mai sus se aplică și candidaților care doresc să se transfere de la  o  

altă universitate. 

VIII. 7. Candidaţii înscriși la concursul de admitere la programele de studii în limba română sunt obligaţi 

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 și Cercetării. 

VIII. 8. Sunt exceptați de la obligaţia de a prezenta certificatul/adeverința de absolvire a anului 

pregătitor/certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română, la înscrierea la programe de studii cu 

predare în limba română, candidații: 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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  a) care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare 

atestând cel puţin 4 ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate şcolară acreditată, cu 

predare în limba română; 

  b) care prezintă certificate sau atestate de competenţă lingvistică de nivel minim B1, conform 

cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior 

acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de 

lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul 

Limbii Române sau de Institutul Cultural Român. 

 

IX.   DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATELE ADMITERII  

 IX. 1.  Pentru programele universitare de licență cu predare în limba română/engleză/franceză (300-360 

ECTS) admiterea candidaților din state terțe se va desfășura sub forma unui concurs de selecție de dosare și 

clasificare a candidaților, pe baza criteriilor de selecție aprobate. 

 IX. 2.  Clasificarea candidaților se va face, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza 

criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexa 4), în limita numărului de locuri 

aprobat pentru fiecare program de studiu în parte. 

 IX. 3.  Comisia de admitere va evalua dosarele, va valida și, în consecință, va acorda puncte, doar pentru 

rezultatele care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată). 

 IX. 4.   În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc se vor situa mai mulţi candidaţi cu 

același punctaj, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de: 

a. Media aritmetică a notelor obţinute la biologie pe parcursul anilor de liceu; 

b. Media aritmetică a notelor obţinute la chimie pe parcursul anilor de liceu; 

c. Media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale. 

 IX. 5.  Criteriile de selecție stabilite de universitate se vor afișa la avizierul Departamentului Relații 

Internaționale şi pe pagina web a universității. 

 IX. 6.  Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, semnate de comisia 

de admitere, vor fi publicate în data de 21.07.2020, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură, 

clasificării candidaților și introducerea notelor în sistemul informatic, pe site-ul universităţii şi la sediul 

Departamentului de Relaţii Internaţionale;  

 IX. 7.  Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Candidaţii admişi provizoriu în limita numărului de locuri repartizate; 

 Candidaţii respinşi, dacă este cazul. 

 IX. 8.  Admiterea candidaților este condiționată de: 

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


 

            Cod  Regulament: UMFVBT-MET/DRI/39/2020  

                                                                                   Anexă la H.S. nr. 13/6022/27.05.2020 

                                                                                                                                                        Aprobat prin H.C.A. nr. 

5606/18.05.2020 

           Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

                                                                                             cod 300041, România 

         Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

                E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

 

14 

 

 selecția și clasificarea candidaților în urma concursului de dosare, în ordinea punctajului obţinut, 

conform criteriilor proprii de selecţie prevăzute în Metodologia privind înscrierea în regim pe cont 

propriu valutar a cetăţenilor care provin din state terţe; 

 obţinerea unei Scrisori de Acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și 

Afaceri Europene, în conformitate cu Ordinul MEC 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; 

 promovarea unui test de competență lingvistică, eliminatoriu și obligatoriu, notat cu admis/respins, 

unde este cazul;  

 prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română, pentru programele de 

studii organizate în limba română/certificatului care atestă cunoaşterea limbii române/ dovezii că 

au studiat cel puțin 4 ani în limba română. 

IX. 9.  Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere pot fi ridicate 

fie de către candidat, conform cererii din Anexa nr. 6, fie de către o persoană delegată/împuternicită conform 

cererii din Anexa nr. 7. În cazul în care candidații respinși sau cei care renunță la locul obținut prin admitere 

solicită returnarea dosarelor prin poștă sau prin curierat rapid, aceștia trebuie să trimită un e-mail 

Departamentului de Relații Internaționale iar cheltuielile de transport vor fi suportate de către solicitant.  

IX. 10. Dosarele neridicate vor fi casate la 31.12.2021. 

 

X.  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA 

 X. 1.  Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele 

acestuia se vor transmite, după afişarea rezultatelor, prin e-mail pe adresa relint@umft.ro, între 21.07.2020, 

ora 17.00 (ora României) – 22.07.2020, ora 24.00 (ora României) . 

 X. 2.  Toate contestațiile se vor înregistra la Registratura universității, prin grija Departamentului Relații 

Internaționale. 

 X. 3.   Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei de admitere care va analiza şi 

soluţiona contestaţiile în data de 23.07.2020, orele 9.00-12.00. Decizia comisiei este definitivă şi  

va fi comunicată prin afişare, pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale. 

 X. 4.   Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma reevaluării 

dosarului, punctaj care este definitiv. 

 X. 5.  Nu se admit contestații decât cu referire la punctajul propriu obținut. 

tel:(40)0256293389
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 X. 6.   Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

 X. 7.   După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi şi 

respinşi,  pe programe de studii, liste care cuprind rezultatele după contestații. 

 X. 8.   După expirarea termenului limită menționat la X.1., nu se mai admit contestații. 

 

XI.  CONFIRMAREA LOCULUI OBŢINUT 

 

PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI 

 XI. 1.        23. 07. 2020 orele 17.00 (ora României) – 26. 07. 2020 orele 24.00 (ora României) – 

Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe adresa 

admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea, prin transfer bancar, a taxei 

de confirmare de 200 euro, TAXA NERETURNABILĂ, iar candidații trebuie să atașeze la e-mailul 

de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă/a dovezii de plată. Dacă un candidat nu confirmă 

locul prin e-mail și nu face dovada plății taxei de confirmare aceasta duce automat la pierderea locului, 

urmând ca locul respectiv să fie redistribuit următorului candidat de pe lista cu candidații respinși CARE ȘI-

AU CONFIRMAT LOCUL ÎN PRIMA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI. ACHITAREA TAXEI DE 

CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, 

ACEASTA DEPINZÂND DE PRIMIREA UNEI SCRISORI DE ACCEPTARE LA STUDII, DE 

ELIBERAREA UNEI VIZE DE STUDII ȘI DE ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE! 

IMPORTANT!    ȘI CANDIDAȚII RESPINȘI POT PLĂTI TAXA DE CONFIRMARE ÎN PRIMA 

ETAPĂ DE CONFIRMĂRI, CHIAR DACĂ LA MOMENTUL RESPECTIV NU EXISTĂ LOCURI 

LIBERE, SUB URMĂTOAREA REZERVĂ: 

a) în cazul în care nu se eliberează nici un loc, taxa de confirmare nu se returnează. 

b) dacă un candidat care a achitat taxa de confirmare nu primește Scrisoare de acceptare la studii din 

partea Ministerului Educației și Cercetării sau viză de studii, taxa de confirmare nu se returnează. 

A DOUA ETAPĂ DE CONFIRMĂRI 

 XI. 2.       09. 09. 2020 – 13. 09. 2020 – Candidații inițial respinși și cei care nu au plătit taxa de 

confirmare în prima etapă de confirmări pot confirma locurile care se eliberează până la data de 

09.09.2020, prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoțită și de 

achitarea, prin transfer bancar, a taxei de confirmare de 200 euro, TAXA NERETURNABILĂ, iar 

candidații trebuie să atașeze la e-mailul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă/a 

dovezii de plată. ACHITAREA TAXEI DE CONFIRMARE NU REPREZINTĂ O GARANȚIE 

PENTRU ADMITEREA CANDIDAȚILOR, ACEASTA DEPINZÂND DE PRIMIREA UNEI 

tel:(40)0256293389
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SCRISORI DE ACCEPTARE LA STUDII, DE ELIBERAREA UNEI VIZE DE STUDII ȘI DE 

ACHITAREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE! 

 

XII. TAXE  

XII.1.   Taxele de înscriere pentru concursul de admitere 

      Taxele percepute de la candidați pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere 

la programele de studii cu predare în limba română/engleză/franceză sunt : 

 Taxă de procesare dosar – 150 euro (nerambursabilă) - prin transfer bancar; 

 Taxă pentru testul de competență lingvistică susținut în cadrul universității noastre – 50 euro - 

prin transfer bancar; 

 Taxă de confirmare a locului obținut – 200 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar; 

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

înainte de finalizarea înmatriculării la studii. 

XII.2. Taxa de școlarizare: 

   Taxa de școlarizare este stabilită în euro. 

    Taxa de școlarizare NU se restituie în cazul în care candidatul admis și-a finalizat înscrierea și a 

semnat contractul de studii aferent anului universitar! 

  Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 

   Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii 

universitare, dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege. 

XII.3. Indiferent de cuantumul taxei de școlarizare, toţi candidaţii care doresc să studieze în regim 

financiar ”cu plata taxei în valută„ trebuie să achite taxa de școlarizare INTEGRAL, PRIN TRANSFER 

BANCAR, ÎNAINTE DE ÎNSCRIERE. Suma trebuie transferată în contul de mai jos iar comisioanele de 

transfer trebuie suportate de către candidat: 

Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BAROC TIMIȘOARA 

Adresa: Str. Palanca nr.2, Piața Unirii, Timișoara, Romania 

IBAN: RO53BTRL03604202A6896600    SWIFT: BTRLRO22TMA 

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ”  

             DIN TIMIȘOARA 

NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI………………………………… 

TAXĂ DE ȘCOLARIZARE 
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XII.4.  Plata integrală a taxei de școlarizare este o precondiţie a înscrierii oficiale a candidatului admis. 

La înscriere candidaţii admiși au obligaţia să atașeze la dosarul de înscriere dovada că au achitat integral 

taxa de școlarizare. 

XII.5.  Candidații care nu și-au finalizat înscrierea sau candidații care renunță la locul obținut înainte de 

finalizarea înscrierii și de semnarea contractului de studii universitare pot solicita restituirea taxei de 

școlarizare, conform Cererii de restituire a taxei de școlarizare – Anexa 9. Universitatea se obligă să 

restituie taxele în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii de către Departamentul de 

Relații Internaționale. Cererile de restituire se trimit prin e-mail la adresele contab@umft.ro și 

international@umft.ro. RESTITUIREA TAXEI DE ȘCOLARIZARE ÎN TERMENELE STABILITE 

ÎN PREZENTA METODOLOGIE CADE ÎN EXCLUSIVITATE ÎN SARCINA ȘI SUB 

RĂSPUNDEREA BIROULUI DE CONTABILITATE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE 

RELAȚII INTERNAȚIONALE. 

XII.6.   Informaţiile privind toate taxele, plățile/restituirile de taxe de școlarizare se pot obţine de la biroul 

de contabilitate din cadrul Departamentului de Relații Internaționale, la adresa de e-mail: contab@umft.ro   

 

XIII.   ÎNSCRIEREA ȘI ÎNMATRICULAREA 

XIII.1.   Se pot înscrie pe locurile de studii în regim pe cont propriu valutar, în limba română, engleză sau 

franceză, cetăţenii din state terţe care îndeplinesc TOATE condiţiile de mai jos: 

a. În urma concursului de dosare, au fost declarați provizoriu ”Admiși”, în conformitate cu 

criteriile proprii de selecție stabilite de universitate; 

b. Obținerea Scrisorii de Acceptare la studii valabilă, emisă de Ministerul Educației și Cercetării; 

c. Îndeplinirea cerințelor privind competența lingvistică, menționate în capitolul VIII; 

d. Confirmarea locului obținut prin concursul de dosare, în termenele și condițiile prevăzute în 

prezenta Metodologie; 

e. Achitarea integrală a tuturor taxelor prevăzute în prezenta metodologie (taxa de procesare a 

dosarului, taxa de confirmare a locului, taxa de școlarizare, taxa de înmatriculare, conform 

Cap. XII – TAXE) în termenele stabilite; 

f. Obținerea vizei de studii (D-SD) valabilă de la Ambasada / Consulatul României din ţara de 

origine – unde este cazul; 

g. Vizarea adeverinței medicale de către cabinetul medical al universității; 

h. Depunerea actelor de studii în original. 
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XIII. 2. Documentele depuse de cetățenii străini admişi la programele de studii în limba 

română/engleză/franceză 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 și semnată de rectorul Universităţii.  

 XIII. 3. Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare), 

cetățenii străini admişi vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit pentru 

înscrierea studenţilor, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, decizia 

(ordinul) de primire la studii (în copie), însoţită de copii ale următoarelor documente: 

 Scrisoarea de Acceptare la studii emisă de Ministerul Educației și Cercetării; 

 Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română / engleză / franceză; 

 Acte oficiale doveditoare (în copie legalizată) din care să rezulte exceptarea de la susținerea testului de 

limbă, unde este cazul; 

 Dovada achitării taxei de școlarizare (integral), vizată de Serviciul Financiar-Contabil al universităţii; 

 Dovada achitării taxei de înmatriculare. 

 XIII. 4. Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de 

înmatriculare şi înmatricularea definitivă a cetățenilor străini admiși, cel mai târziu la data de 2 decembrie 

a anului universitar în curs, ulterior transmiterii dosarelor complete ale cetăţenilor străini admiși, de către 

Departamentul de Relaţii Internaţionale, la secretariatele facultăţilor.   

XIII. 5. Cetățenii străini admiși la studii universitare de licență au obligația de a preda diploma de 

bacalaureat/echivalentă, în original, la Departamentul de Relații Internaționale, până cel târziu în ultima zi 

stabilită pentru înscrierea în anul universitar.  

XIII. 6.  Absolvenţii de liceu admiși, care nu au intrat încă în posesia diplomei de bacalaureat/echivalentă 

până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia de a preda la 

universitate 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). 

XIII. 7. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai sus 

duce la exmatriculare. 

XIII. 8.  Cetățenii străini 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.  

XIII .9.  Înmatricularea cetățenilor străini 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.  
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XIV. DISPOZIȚII FINALE 

 XIV. 1. După evaluarea dosarelor conform reglementărilor legale în vigoare, UMFVBT comunică MEC- 

DGRIAE, prin grija Departamentului Relații Internaționale, lista persoanelor propuse pentru eliberarea 

Scrisorii de Acceptare la studii, însoțită de o copie a dosarului candidatului. 

 XIV. 2.  Numărul de candidați admiși se va încadra în numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi pe 

fiecare program de studiu, conform reglementărilor în vigoare. 

 XIV. 3.  După analiza dosarelor, MEC emite Scrisorile de Acceptare pentru candidații eligibili, scrisori pe   

care le va transmite universității. Universitatea trimite copii scanate ale scrisorilor de acceptare la studii 

candidaților. 

XV. ANEXE  

   Anexa nr. 1 – Fișă de înscriere online 

   Anexa nr. 2 – Fişă cu date personale  

   Anexa nr. 3 –  Cerere pentru eliberarea Scrisorii de Acceptare la Studii de către Ministerul Educației și    

      Cercetării 

   Anexa nr. 4 – Criteriile proprii de selecţie stabilite de universitate 

   Anexa nr. 5 – Criterii departajare candidați care au obținut același punctaj în urma criteriilor  de selecție 

   Anexa nr. 6 – Cerere de restituire dosar de înscriere la concursul de admitere – de către candidat 

    Anexa nr.7 – Declarație de ridicare dosar de înscriere la concursul de admitere – de către un     

delegat/împuternicit 

   Anexa nr. 8 – Cerințe minimale de acces în învățământul superior din România 

   Anexa nr. 9 – Cerere de restituire a taxei de școlarizare 

       

 Rector,     Director Departament Relații Internaționale, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu         prof. univ. dr. Claudia Borza 

                 

     Avizat juridic, 

     c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  14/6022/27.05.2020 
 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E.N.C.Ș. 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, modificat și completat prin Ordinul MEC nr. 

5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, 

- Ordinul M.E.N. nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a 

cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, modificat prin Ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării nr. 4151/24.04.2020,  

- Ordinul 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, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Metodologia provizorie privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor 

români de pretutindeni la programe de studii în limba română, an universitar 2020-2021, aprobată aprobată prin 

H.S. nr. 17/600/16.01.2020, modificată și republicată prin H. S. nr. 4/5351/07.05.2020, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Relații Internaționale, nr. 5539/13.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606/18.05.2020.  

 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea și republicarea Metodologiei privind admiterea și înscrierea 

la studii universitare de licență a cetățenilor români de pretutindeni la programe de studii în limba română, an 

universitar 2020-2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei Centrale de admitere, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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METODOLOGIA PROVIZORIE PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA 

LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ A CETĂŢENILOR ROMÂNI 

DE PRETUTINDENI LA PROGRAME DE STUDII ÎN LIMBA ROMÂNĂ 

ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

SESIUNEA IULIE 2020 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat: Prof. univ. dr. Claudia Borza, 

Director Departament Relații Internaționale 

  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare:   

Data retragerii:   
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PREAMBUL 

 

În conformitate cu Ordinul nr. 4205 din 06.05.2020 privind modificarea unor prevederi din 

anexa Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de 

licență, de master și de doctorat, 

În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, 

Conform Hotărârii de Senat a Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din 

Timișoara din data de 07.05.2020, admiterea cetățenilor romani de pretutindeni va conține și o 

componentă online, reprezentată de transmiterea dosarelor candidaților și în format electronic, 

respectiv prin e-mail, conform prezentei metodologii. 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII 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 aprobă prezenta metodologie 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la ciclul de studii universitare de 

licenţă 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.  
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I.4. 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 Timişoara, la ciclul de studii universitare de licenţă, și se 

completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior. 

I.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.  

I.6. Consiliul de Administraţie are dreptul de a compatibiliza această metodologie cu actele 

normative imperative emise până la data concursului de admitere. 

I.7. Candidații au obligația de a se informa periodic asupra tuturor modificărilor care pot surveni 

și de a proceda în consecință. 

I.8. Orice comunicare între universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se 

desfăşoară în scris, în format letric sau electronic. 

CAPITOLUL II. PROGRAMELE DE STUDIU ȘI CIFRA DE ȘCOLARIZARE  

II.1. 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, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe baza criteriilor de 

selecţie proprii stabilite de universitate, la următoarele programe de studii, cu numărul 

provizoriu aferent de locuri, conform tabelului de mai jos. Această cifră poate suferi modificări în 

conformitate cu reglementări ulterioare ale MEC. 

Nr. 
 

FACULTATEA PROGRAM DE  STUDIU  

 

DURATA 

STUDIILOR 

ȚARA/NUMĂRUL DE LOCURI* 

 

1. 

 

MEDICINĂ 

 

Medicină (Română) 

 

6 ani 

Serbia 15 

Ungaria 2 

Moldova 2 

Diaspora 1 

            TOTAL  20 locuri, dintre care 15 cu bursă**, 5 fără bursă** 

 

2. 

 

  MEDICINĂ          

   DENTARĂ 

 

Medicină dentară 

(Română) 

 

6 ani 

Serbia 5 

Ungaria 1 

Moldova 1 

Diaspora 1 

             TOTAL 8 locuri, dintre care 5 cu bursă**, 3 fără bursă** 

 

3. 

 

 

  FARMACIE 

 

Farmacie (Română) 

 

5 ani 

 

 

Serbia 15 

Ungaria 1 

Moldova 2 

Diasporă  1 

             TOTAL 19 locuri, dintre care 15 cu bursă**, 4 fără bursă** 
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 *ROMÂNII DE PRETUTINDENI ABSOLVENȚI AI ANULUI PREGĂTITOR 

CANDIDEAZĂ PE ACELEAȘI LOCURI CU CEILALȚI CANDIDAȚI, SUPUNÂNDU-SE 

ACELORAȘI CRITERII DE SELECȚIE!!!!! 

 ** LOCURILE CU BURSĂ SAU FĂRĂ BURSĂ VOR FI ACORDATE ÎN FUNCȚIE DE 

PUNCTAJUL OBȚINUT DE CANDIDAȚI LA CONCURSUL DE ADMITERE, CONFORM 

CRITERIILOR DE SELECȚIE APROBATE DE UNIVERSITATE! 

 

CAPITOLUL III. DESFĂȘURAREA ADMITERII (CALENDAR, DOCUMENTE 

NECESARE, PROCEDURĂ, ETAPE) 

 

III.1. CALENDARUL ÎNSCRIERILOR 

 

 04.05.2020 – 17.07.2020 - completarea fișei de înscriere online, accesând pagina web a 

universității noastre (linkul va fi afișat la o dată ulterioară), dar fără a depăşi termenul limită 

stabilit pentru înscriere; înscrierea candidaţilor, transmiterea (prin poștă sau curier) dosarului de 

înscriere de către candidaţi la Departamentul Relații Internaționale, verificarea conţinutului 

dosarului şi validarea înscrierii de către secretariatul Departamentului  Relații Internaționale. 

DOSARELE PRIMITE DUPĂ ACEASTĂ DATĂ NU VOR MAI FI LUATE ÎN 

CONSIDERARE/VALIDATE. SE VOR LUA ÎN CONSIDERARE DOAR DOSARELE 

CARE AU FOST PRIMITE LA REGISTRATURA UNIVERSITĂȚII SAU CARE AU 

FOST PREDATE DE CURIER LA DEPARTAMENTUL DE RELAȚII 

INTERNAȚIONALE PÂNĂ LA DATA ȘI ORA LIMITĂ DE MAI SUS; 

 20.07.2020 – 21.07.2020 – clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut pe baza 

criteriilor de selecţie stabilite de universitate, conform anexei 4; 

 21.07.2020 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii 

Internaţionale a listei PROVIZORII cu punctajele obținute de toți candidații și rezultatele 

concursului de dosare; 

 21.07.2020 orele 17.00 (ora României) – 22.07.2020, orele 24.00 (ora României): 

candidații respinși pot depune contestaţii către Comisia centrală de admitere, prin e-mail, la 

adresa: relint@umft.ro; 

 23.07.2020, orele 09.00-12.00 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia centrală de 

admitere; postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale 

a listei cu punctajele obținute de toți candidații și rezultatele concursului de dosare după 

soluționarea contestațiilor; 

 23.07.2020 – 26.07.2020 – candidaţii declaraţi ,,Admişi” provizoriu au obligaţia de a 

confirma locul prin e-mail, pe adresa relint@umft.ro, cu atașarea copiei scanate a formularului 

de confirmare a locului de studii (Anexa 6), 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; 

 29.07.2020 – postarea pe site-ul universităţii şi la sediul Departamentului de Relaţii 

Internaţionale a listei PROVIZORII cu candidații care și-au confirmat locul și cu locurile 

redistribuite, după următoarele criterii: 
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- Punctajul obținut la concursul de admitere, conform criteriilor de selecție stabilite; 

- Punctajul obținut după aplicarea criteriilor de departajare (în cazul candidaților cu 

punctaje egale); 

- Ordinea alfabetică a candidaților. 

 13.11.2020  – data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii. 

 

III.2.  DOSARUL DE CANDIDATURĂ CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:  

 Dosarul de înscriere  a candidatului se va transmite în 2 EXEMPLARE PRIN 

POȘTĂ/CURIER ȘI 1 EXEMPLAR PRIN E-MAIL la adresele international@umft.ro sau 

relint@umft.ro și  va conţine următoarele documente : 

a) Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat; fișa poate fi accesată 

pe pagina (linkul va fi afișat la o dată ulterioară)  – Anexa nr. 1; fișa se completează 

exclusiv în platforma online, Anexa nr. 1 servind doar ca model orientativ; 

b) Fişă cu date personale (Anexa nr. 2); 

c) Cerere de înscriere la concursul de admitere (Anexa nr. 3) – 2 exemplare originale și 

1 copie scanată; 

d) Diploma de bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții 

anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - 

2 copii legalizate și o copie scanată  în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma 

și 2 traduceri legalizate în limba română (legalizate de un notar public);  

e) Foaia matricolă pentru studiile liceale absolvite pentru toți anii de liceu - 2 copii 

legalizate și o copie scanată  în limba oficială a țării unde au fost emise şi 2 traduceri 

legalizate în limba română (legalizate de un notar public);  

f) Adeverință care să ateste că candidatul a studiat cel puțin 4 ani consecutivi ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ 

g) Certificatul de naștere - 2 copii legalizate și o copie scanată  şi 2 traduceri legalizate în 

limba română;  

h) Pașaportul, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care 

optează candidatul – 2 copii legalizate și o copie scanată  şi 2 traduceri legalizate în limba 

română; 

i) Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – 2 copii legalizate și o copie scanată  și 2 

traduceri legalizate în limba română 

j) Certificatul de căsătorie, după caz – 2 copii legalizate și o copie scanată  şi 2 traduceri 

legalizate în limba română; 

k) Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de loc de studii cu finanţare 

de la bugetul statului român (bursă sau scutire de taxe şcolare) pentru nivelul de studii 

solicitat; 

l) Declaraţie notarială conform căreia candidatul nu are rezidenţa/domiciliul stabil pe 

teritoriul României – 2 exemplare originale și 1 copie scanată;  

m) Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a 

identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei nr. 9, din 

prezenta metodologie - 2 exemplare originale și 1 copie scanată;  

n) Certificatul de competență lingvistică pentru limba română/Dovada competenței 

lingvistice pentru limba română/Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă 

română – 2 copii legalizate și o copie scanată 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:international@umft.ro
mailto:relint@umft.ro
http://www.umft.ro/admitere-2019_678
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o) Adeverința medicală în original, copie legalizată și copie scanată. 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. 

Dosarul de candidatură cu documentele menționate mai sus poate fi trimis prin 

curier/poştă, cu confirmare de primire, pe adresa: 

Agnes Balint 

Şef Birou Relaţii Internaţionale 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babes” din Timişoara  

Piața Eftimie Murgu nr. 2 

300041 Timisoara, Romania 
Tel: +40 256 434418 /  +40256 220482 

 

III.3.  PROCEDURA DE ADMITERE INCLUDE URMĂTOARELE ETAPE:  

 

III.3.1. Metodologia de admitere se publică pe site-ul universității (www.umft.ro); 

III.3.2. Dosarul de candidatură trebuie transmis prin curier sau prin poștă (cu confirmare de 

primire)  și prin e-mail la universitate, în perioada 04.05.2020 - 17.07.2020;  

III.3.3. Candidații vor fi admiși în urma concursului de dosare, pe baza criteriilor proprii de 

selecție stabilite și aprobate de UMFVBT, menționate în Anexa nr. 4, parte integrantă din 

prezenta Metodologie;  

III.3.4. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Ministerul Afacerilor Externe 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.3.5. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a-și confirma locul, prin transmiterea 

formularului din Anexa nr.6 din prezenta metodologie, la adresa de e-mail relint@umft.ro ; 

III.3.6. În baza autonomiei universitare, locurile alocate iniţial pe ţări, care au rămas neocupate 

în urma organizării concursului de admitere, pot fi redistribuite în funcţie de numărul de candidaţi 

înscrişi la concurs. 

III.3.7.  Listele candidaților admiși, însoțite de dosarele de candidatură ale acestora vor fi 

înaintate de UMFVBT către Ministerul Educației și Cercetării – Direcția Generală Relații 

Internaționale și Afaceri Europene, în termen de 10 zile calendaristice de la finalizarea 

concursului de admitere, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare candidat 

admis; 

III.3.8. 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 în urma concursului de admitere. 
 

tel:(40)0256293389
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III.4. DESFĂȘURAREA ȘI REZULTATELE ADMITERII 

 

III.4.1.  Pentru programele universitare de licență cu predare în limba română (300-360 ECTS) 

admiterea candidaților români de pretutindeni se va desfășura sub forma unui concurs de selecție 

de dosare și clasificare a candidaților, pe baza criteriilor de selecție. 
III.4.2.  Clasificarea candidaților se va face, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute pe 

baza criteriilor de selecţie proprii stabilite de universitate (a se vedea Anexa 4), în limita 

numărului de locuri aprobat pentru fiecare program de studiu în parte. 
III.4.3.  Comisia de admitere va evalua dosarele, va valida și, în consecință, va acorda puncte, 

doar pentru rezultatele care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată). 
III.4.4.  În cazul în care, după clasificarea candidaților, pe ultimul loc se vor situa mai mulţi 

candidaţi cu același punctaj, aceştia vor fi departajaţi în funcţie de: 
a. Nota obținută la biologie la examenul de bacalaureat; 

b. Nota obținută la chimie la examenul de bacalaureat; 

c. Media aritmetică a mediilor anilor de studii liceale. 

III.4.5.  Criteriile de selecție stabilite de universitate se vor afișa la avizierul Departamentului 

Relații Internaționale şi pe pagina web a universității. 

III.4.6.  Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, semnate 

de comisia de admitere, vor fi publicate în data de 21.07.2020, după finalizarea evaluării 

dosarelor de candidatură, clasificării candidaților și introducerea notelor în sistemul informatic, 

pe site-ul universităţii  şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;   

III.4.7.  Listele conţin următoarele categorii de informaţii: 

 Candidaţii admişi provizoriu în limita numărului de locuri repartizate; 

 Candidaţii respinşi, dacă este cazul.  

III.4.8.  Admiterea candidaților este condiționată de: 

 selecția și clasificarea candidaților în urma concursului de dosare, în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut, conform criteriilor proprii de selecţie prevăzute în 

prezenta metodologie; 

 obţinerea aprobării de școlarizare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii 

Internaţionale și Afaceri Europene, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, la 

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

evaluării dosarului de înscriere și a procesului de selecție a candidaților; 

 prezentarea dovezii de absolvire a anului pregătitor pentru limba română/certificatului 

care atestă cunoaşterea limbii române/ dovezii că au studiat cel puțin 4 ani în limba 

română; 

 obținerea vizei de studii/prezentarea permisului de ședere – unde este cazul. 

III.4.9.  Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere pot 

fi ridicate fie de către candidat, conform cererii din Anexa nr. 7, fie de către o persoană 

delegată/împuternicită conform cererii din Anexa nr. 8. În cazul în care candidații respinși sau cei 

care renunță la locul obținut prin admitere solicită returnarea dosarelor prin poștă sau prin curierat 

rapid, aceștia trebuie să trimită un e-mail Departamentului de Relații Internaționale iar cheltuielile 

de transport vor fi suportate de către solicitant. 

III.4.10. Dosarele neridicate vor fi casate începând cu 31.12.2021. 
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CAPITOLUL IV.  PREVEDERI SPECIALE 

 

IV.1. UNIVERSITATEA NU ARE NICIUN FEL DE ACORD DE COOPERARE SAU  

REPREZENTARE CU AGENȚII CARE INTERMEDIAZĂ ÎNSCRIEREA LA STUDII A 

CANDIDAȚILOR! CANDIDAŢII CARE ÎŞI DEPUN DOSARELE PRIN INTERMEDIUL 

AGENŢILOR NU BENEFICIAZĂ DE NICI UN FEL DE AVANTAJE ÎN CEEA CE 

PRIVEȘTE ADMITEREA FAŢĂ DE CANDIDAŢII CARE APLICĂ PE CONT 

PROPRIU! CANDIDAȚII ÎȘI ASUMĂ ÎNTREAGA RĂSPUNDERE PRIVIND 

ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI AUTENTICITATEA DOCUMENTELOR 

DEPUSE, CHIAR DACĂ DOCUMENTELE AU FOST DEPUSE PRIN INTERMEDIUL 

UNUI AGENT/AL UNEI AGENȚII! 

 

IV.2. În baza autonomiei universitare și pentru a evita eventuale neconformități cu documentele 

originale, universitatea noastră NU acceptă documente trimise prin fax, copii xerox simple sau 

dosare incomplete. Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a 

persoanei/instituției care a efectuat legalizarea. 

IV.3. Candidaţii sunt rugaţi să se asigure că nu există discrepanţe în modul în care este 

ortografiat numele lor pe diversele documente depuse. Toate documentele trebuie emise exact cu 

acelaşi nume şi prenume. Dosarele care conţin discrepanţe vor fi respinse.  

IV.4.   Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii în original, la înscriere. Actele de studii 

originale rămân la facultate pe întreaga perioadă a școlarității (în conformitate cu legislația 

română în vigoare). 

IV.5.  Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de 

înscriere. Nici un alt document (CV, scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de 

activități extracurriculare, cv, etc.) nu va fi luat în considerare. 

IV.6.  Opţiunea candidatului este limitată numai la un singur program de studii din cadrul unei 

facultăţi  (Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară şi Facultatea de Farmacie), 

opțiune care nu mai poate fi modificată după încheierea perioadei de înscriere la concursul de 

admitere. 

IV.7.   Dosarele incomplete și necompletate până la termenul limită de primire a dosarelor 
(17.07.2020) NU VOR FI VALIDATE, fiind declarate respinse. 

IV.8.   IMPORTANT! În cazul în care un candidat își depune dosarul la mai multe 

universități din România, acest lucru poate duce la emiterea cu întârziere a aprobării de 

școlarizare la studii, existând riscul ca respectivul candidat să nu se încadreze în termenele 

legale de înscriere în cadrul universității noastre! 
IV.9.  Candidații sunt rugați să se asigure că adresele lor de e-mail corespund cerințelor Uniunii 

Europene, astfel încât universitatea să nu întâmpine erori în cazul comunicării electronice 

(adresele de e-mail să fie acceptate la nivel internațional, de exemplu: yahoo, gmail, hotmail, 

etc.). În caz contrar, universitatea nu-și asumă răspunderea pentru nerecepționarea mesajelor 

electronice. 

IV.10. 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. 
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CAPITOLUL V.  COMPETENȚA LINGVISTICĂ 

 

V.1.  Românii de pretutindeni care nu cunosc limba română pot opta pentru frecventarea anului 

pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru mai multe 

informații, candidații sunt rugați să contacteze universitățile care organizează an pregătitor. 

IMPORTANT! ÎN VEDEREA ADMITERII ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII NOASTRE, 

ROMÂNII DE PRETUTINDENI ABSOLVENȚI DE AN PREGĂTITOR SE SUPUN 

TUTUROR PREVEDERILOR PREZENTEI METODOLOGII, PRIVITOR LA 

TERMENE LIMITĂ, CRITERII DE SELECȚIE, NUMĂRUL DE LOCURI 

DISPONIBILE PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDIU, DOCUMENTE 

NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE! 
V.2.  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), definit 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, prin 

lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român. 

V.3.  Sunt exceptate de la obligaţia de a prezenta rezultatul evaluării competenţelor de limba 

română, la înscrierea la programe de studii cu predare în limba română, candidații care prezintă 

acte de studii româneşti (diplome și certificate) sau acte de studii, situaţii şcolare atestând cel 

puţin patru ani de studii consecutivi urmaţi în limba română, într-o unitate/instituţie de 

învăţământ din sistemul naţional din România sau străinătate.  

   

CAPITOLUL VI.  DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR ŞI SOLUŢIONAREA ACESTORA 

VI.1. Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la 

rezultatele acestuia se vor transmite, după afişarea rezultatelor, prin e-mail pe adresa 

relint@umft.ro, între 21.07.2020, ora 17.00 (ora României) – 22.07.2020, ora 24.00 (ora 

României). 
VI.2. Toate contestațiile se vor înregistra la Registratura universității, prin grija Departamentului 

Relații Internaționale. 

VI.3.   Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de 

admitere care va analiza şi soluţiona contestaţiile în data de 23.07.2020, orele 9.00-12.00. Decizia 

comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, pe site-ul universităţii şi la sediul 

Departamentului de Relaţii Internaţionale. 

VI.4. Dacă se constată diferenţe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma 

reevaluării dosarului, punctaj care este definitiv. 

VI.5. Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 

VI.6. După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu candidaţii admişi 

şi respinşi,  pe programe de studii, liste care cuprind rezultatele după contestații.   

VI.7.  După expirarea termenului limită menționat la VI.1, nu se mai admit contestații. 
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CAPITOLUL VII. ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI PE LOCURILE 

CU TAXĂ ÎN LEI 

 

VII. 1. Românii de pretutindeni au dreptul de a studia în regim financiar ”cu taxă în lei” cu 

condiția participării și promovării concursului de admitere susținut în aceleași condiții cu 

cetățenii români, în limita locurilor disponibile conform Regulamentului de admitere la studii 

universitare de licență. 

VII. 2. Candidații de la punctul VII. 1., admiși în regim financiar ”cu taxă în lei”, nu au dreptul la 

reclasificare pe parcursul anilor de studii, statutul lor financiar rămânând neschimbat.  

 

CAPITOLUL VIII. DISPOZIŢII FINALE 

 

VIII. 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.  

Important! În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute mai sus precum și la propunerea 

instituţiilor de învăţământ superior, MEC poate retrage finanţarea pentru persoana în 

cauză.  

VIII. 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 MEC, 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;  

VIII. 3.  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, culturale și religioase 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;  

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;  

tel:(40)0256293389
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c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de 

orice entitate prevăzută de această lege.  

VIII. 4. 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.  

VIII. 5. 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.  

VIII. 6.  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.   

VIII. 7. Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.        

      

 

 

 Rector,           Director Departament Relații Internaționale, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu        prof. univ. dr. Claudia Borza 

                 

     Avizat juridic, 

     c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 

 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  15/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Procedura operațională privind circuitul documentelor în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 19/2191/22.02.2018,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606 din data de 18.05.2020.  
 

 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Procedurii operaționale 

privind circuitul documentelor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Toate departamentele/compartimentele şi serviciile universităţii, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 
 

 

 

 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat: Secretariatul general,  

Direcția Resurse Umane 
14.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare 

21.05.2020  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul 

ediției procedurii operaționale 

 

Elemente privind 

responsabilii/ 

operațiunea  

Numele și prenumele  Funcția  Data  Semnătura  

1  2  3  4  5  

1.1.1  Elaborat  Sașa Mitrovici Director Resurse Umane  14.05.2020  

1.1.2.  Elaborat  Daniela-Aurora Tănase  Secretar Șef Universitate 14.05.2020  

  Larisa Liliana Geamănu Secretar Șef univ. adjunct 14.05.2020  

1.2.  Verificat  Cristian-Ioan Hinț Consilier juridic  18.05.2020  

1.3.1 

.  
Aprobat  

Prof.univ.dr. Octavian 

Marius Crețu 

Rector (Consiliul de  

Administrație)  
18.05.2020  

1.3.2 

.  
Aprobat  Prof.univ.dr. Marius Craina 

Președintele Senatului 

(Senatul universitar)  
27.05.2020  

 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale 

 

Ediția sau, după caz, revizia 

în cadrul ediției  
Componenta revizuită  Modalitatea reviziei  

Data de la care se 

aplică prevederile 

ediției sau reviziei  

ediției  

1  2  3  4  

2.1.  Ediția I   x  x  x  

2.2.  Revizia 1  x  x  x  

2.3.   Ediția a II-a  Întreaga procedură  HCA, HS  22.02.2018  

2.4.   Revizia 1     

2.5.  Ediția a III-a Întreaga procedură  HCA, HS  27.05.2020 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției 

procedurii operaționale  

 

Scopul 

difuzării  

Exemplar 

nr.  

 

Compartiment 
Funcția  Nume și prenume  Data primirii  Semnătura  

1  2  3 4  5  6  7  

3.1.  aplicare  1. Rectorat Rector  
Prof.univ.dr.  

Octavian-Marius Crețu   
  

3.2.  aplicare  2. Prorectorat Prorector  Toți prorectorii    

3.3.  aplicare  3. Senatul universitar 
Președintele 

Senatului  

Prof.univ.dr.  

Marius Craina 
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3.4.  aplicare  4. 
Facultatea de 

Medicină 
Decan  

Conf.univ.dr. 

Romulus-Bogdan 

Timar 

  

3.5.  aplicare  5. 
Facultatea de 

Medicină Dentară 
Decan  

Prof.univ.dr.  

Meda-Lavinia 

Negruțiu 

  

3.6.  aplicare  6. 
Facultatea de 

Farmacie 
Decan  

Prof.univ.dr.  

Codruța-Marinela 

Șoica 

  

3.7.  aplicare  7. CSUD 
Director  

CSUD  

Prof.univ.dr. Cristina-

Adriana Dehelean 
  

3.8.  aplicare  10. 
Facultatea de 

Medicină 
Toți directorii de departament   

3.9.  aplicare  11. 
Facultatea de 

Medicină Dentară 
Toți directorii de departament   

3.10.  aplicare  12. 
Facultatea de 

Farmacie 
Toți directorii de departament   

3.11.   13. Rectorat 
Toți conducătorii structurilor direct  

subordonate rectorului sau prorectorilor 
  

3.12.  aplicare   14. 
Direcția generală 

administrativă 

Director 

General 

Administrativ 

Prof. Filip Fiat     

3.13.  aplicare  15. 
Direcția generală 

administrativă 

Toți conducătorii structurilor direct  

subordonate directorului general 

administrativ 

  

3.14.  aplicare  17. 
Secretariat general 

universitate 

Secretar Șef 

universitate  
Daniela-Aurora Tănase   

3.15.  aplicare  18. 
Secretariat 

Medicină 
Secretar Șef  Ienea Dorina    

3.16.  aplicare  19. 
Secretariat Medicină 

Dentară 
Secretar Șef  Ilie Andreea   

3.17.  aplicare  20. Secretariat Farmacie Secretar Șef  Achim Eleonora    

3.18.  aplicare  21. 
Registratura generală 

a UMFVBT 
Secretar  Lia Santa    

3.19.  aplicare  22. 
Compartimentul 

protecția datelor 
    

3.20.  
aplicare + 

evidență + audit  
23. 

Compartimentul 

Audit public intern 
Auditor  Dobrișan Dumitru    

3.21.  
aplicare + 

arhivare  
24. Arhivă Arhivar 

Popescu Roxana-

Isabela 
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4. Scopul procedurii operaționale 

4.1. Procedura operațională are scopul de a stabili un cadru general și unitar pentru primirea, înregistrarea și 

păstrarea evidenței tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, a celor ieșite și pentru 

clasarea acestora în vederea arhivării, la nivelul UMFVBT și al fiecărui compartiment din structura 

organizatorică;  

4.2. Stabilește modul de realizare a activității privind circuitul documentelor între Registratura UMFVBT și 

compartimentele specifice UMFVBT, prin intermediul persoanelor desemnate cu atribuții în domeniu;  

4.3. Dă asigurări cu privire la existența documentației adecvate derulării activității;  

4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe manager, în luarea 

deciziei. 

 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale 

5.1. Prezenta procedură privește primirea, înregistrarea, gestionarea, ieșirea și clasarea în vederea arhivării a 

documentelor produse și/sau gestionate de UMFVBT;  

5.2. Procedura se aplică de către toate structurile organizatorice din cadrul UMFVBT;  

5.3. Principalele activități în derularea prezentei proceduri sunt: primirea și înregistrarea documentelor, 

înaintarea documentelor spre soluționare, ieșirea acestora și clasarea lor în vederea arhivării;  

5.4. Toate compartimentele universității sunt implicate în aplicarea acestei proceduri.  

 

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale 

6.1. Reglementări internaționale, standarde internaționale:  

• SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”;  

• SR EN ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular”;  

• SR EN ISO 9004:2010, „Conducerea unei organizații către un succes durabil. O abordare bazată pe 

managementul calității”.  

6.2. Legislație primară:  

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea 

ordinului secretarului general al guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului 

intern/managerial al entităților publice;  

• Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea codului controlului 

intern/managerial al entităților publice;  

• Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;  

• Lege nr. 233/2002 pentru aprobarea ordonanței guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor;  

• Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;  

• Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 prin care au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;  

• Legea arhivelor naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronica.  

• Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de 

conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996 
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6.3. Legislație secundară:  

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare   

• Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

• Regulamentul Intern al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

• Regulamentul de Organizare și Funcționare al  UMFVBT;   

 

7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională 

7.1. Definiții ale termenilor  

Nr 

crt 

 

Termenul  Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul  

1.  
Procedura 

operațională  

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de 

lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la 

aspectul procesual  

2.  

Ediție a unei 

proceduri 

operaționale  

Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobată și 

difuzată  

3.  
Revizia în cadrul 

unei ediții  

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia 

sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au 

fost aprobate și difuzate  

4.  
Compartiment/ 

structură  

rectorat/direcție 

generală/prorectorat/facultate/direcție/departament/serviciu/birou/compartiment/discip 

lină/ oficiu  

5.  

Conducătorul 

compartimentului/ 

structurii  

Rector, Prorector, Director CSUD,Director DRI,  Director General, Director, Decan, 

Șef Serviciu, Secretar Șef, Șef Birou, Șef Disciplină  

6.  Petiție  

cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă 

electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa 

autorităților șiinstituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate  

ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor șisocietățilornaționale, 

societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, 

denumite în continuare autoritățișiinstituții publice; 

7.  Document  
orice act, text scris sau tipărit, generat sau gestionat direct de către o persoană fizică, 

un compartiment, serviciu și/sau direcție din  cadrul UMFVBT;  

8.  
Circuitul 

documentelor  

drumul pe care îl parcurg documentele din momentul emiterii sau intrării lor în 

instituție până la arhivarea acestora;  

7.2. Abrevieri ale termenilor  

Nr. 

crt.  
Abrevierea  Termenul abreviat  

1.  P.O.  Procedura operațională  

2.  E  Elaborare  
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3.  V  Verificare  

4.  A  Aprobare  

5.  Ap.  Aplicare  

6.  Ah.  Arhivare  

7.   UMFVBT  Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara  
 

8. Descrierea procedurii operaționale  
 

8.1. Generalități  

8.1.1. În cadrul UMFVBT, corespondența înregistrată, transmisă, soluționată, expediată și clasată în vederea 

arhivării vizează următoarele categorii de documente: 

 Documente externe– primitela UMFVBT de la instituții/persoane juridice/persoane fizice sau trimise 

de UMFVBT către instituții/persoane juridice/persoanelor fizice (adrese, scrisori, oferte, contracte, 

facturi, extras de cont, avize, adeverințe, etc); 

 Documente interne–emise de structurile organizatorice ale UMFVBT și care circulă în interiorul 

universității (note interne, regulamente, hotărâri, proceduri, decizii, acte primare cu privire la activitatea 

universității etc). 

8.1.2. Corespondența adresată UMFVBT, prin poștă, servicii de curierat sau direct de la cetățeni, precum și 

toate actele întocmite de structurile organizatorice proprii, se înregistrează în Registrul general de intrare-ieșire 

și evidență a documentelor curente și al petițiilor.  

8.1.3. La nivelul structurilor organizatorice ale universității, se întocmește, în mod obligatoriu, un registru 

propriu de intrări – ieșiriși evidență a documentelor curente, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 5, în care 

se vor înregistra documentele primite spre rezolvare/soluționare/avizare sau arhivare, respectiv documentele 

întocmite/elaborate/avizate. 

8.1.4. Registratura Generală a UMFVBT are sediul în clădirea principală a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, la adresa: Piața Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara, județul Timiș, parter, 

camera 1.  

8.1.5. Programul de lucru al Registraturii Generale a UMFVBT este următorul: de luni până vineri, între orele 

7.30 – 15.30. În situații excepționale, Registratura Generală a UMFVBT poate funcționa și în zilele de sărbători 

legale ori declarate zile nelucrătoare sau peste durata normală a timpului de lucru, program special care se 

aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administrație și se recompensează cu timp liber corespunzător,  potrivit 

legii. În situația în care există urgențe, se vor face derogări de la programul de lucru pentru înregistrarea 

documentelor respective.  

8.1.6. În sfera de atribuții a Registraturii Generale a UMFVBT sunt cuprinse în principal următoarele:  

a) realizează  activitatea de primire și înregistrare a documentelor/petițiilor; 

b) realizează activitatea de transmitere/repartizare a documentelor în cadrul universității, în funcție de 

subiectul/conținutul documentului, sau către alte instituții sau persoane în a căror sferă de competență intră 

problematica din cuprinsul lor;  

c) asigură evidența documentelor/petițiilor repartizate pe compartimentele din UMFVBT; 

d) întocmește documentația necesară și asigură expedierea, prin Poșta Militară, Poșta Română sau prin 

serviciile de curierat, a întregii corespondențe a structurilor din cadrul UMFVBT;  

8.1.7. În cadrul Registraturii generale a UMFVBT sunt ținute următoarele documente, în format letric:  

a) Registrul general de intrare-ieșire și evidență a documentelor curente și a petițiilor(Anexa nr. 4);  

b) Borderou- scrisori recomandate– document tipizat (Anexa nr. 15), 

c) Borderou - scrisori neclasificate – document tipizat (Anexa nr.16) 

d) Condică de corespondență (Anexa nr. 17) 

 

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


  Cod: UMFVBT- PO.SGU/41/2020 
  Anexă la H.S. nr. 15/6022/27.05.2020  

    Aprobare H.C.A. nr.5606/18.05.2020  
      Adr.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, 

                                                                                                                                      cod 300041, România  
  Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

  E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 
 

7 

 

8.2. Primirea și înregistrarea documentelor interne și externe 

8.2.1. Prin intermediul Registraturii generale, fiecare act/document primit sau creat în cadrul instituției, se 

înregistrează primind un singur număr de înregistrare, într-un registru general, fără ca numărul respectiv să se 

repete. 

8.2.2. Primirea documentelor se poate face prin poștă, fax, curieri, direct de la petiționari, prin poșta 

electronică, sau la adresa de e-mail: registratura@umft.ro 

8.2.3. În cazul cererilor sau altor acte prezentate direct de petiționari/studenți, se comunică pe loc acestora 

din urmă, numărul de înregistrare. 

8.2.4. Documentele și petițiile în care nu se precizează datele de identificare ale expeditorului/petiționarului, 

(nume și prenume, denumire pentru societăți, adresa de domiciliu sau corespondență) sunt considerate anonime. 

Acestea nu se vor lua în considerare și vor fi clasate cu mențiunea “clasat”.  

8.2.5. Înregistrarea documentelor începe la 1 ianuarie și se încheie în data de 31 decembrie a fiecărui an.  

8.2.6. Toate documentele vor fi înregistrate în ziua în care au fost primite, cronologic, în ordinea primirii lor.  

8.2.7. Este interzisă: 

- ante-datareadocumentelor neînregistrate; 

- înregistrarea documentelor/petițiilor prin telefon; 

- circulația actelor neînregistrate. 

8.2.8. În cazul în care un document este transmis în mod direct unei structuri organizatorice din cadrul 

UMFVBT, electronic, în format fizic sau prin fax, aceasta are obligația ca, în aceeași zi în care primește 

documentul, să îl înregistreze, la Registratura Generală,care va da un număr de înregistrare documentului. 

8.2.9. Documentele interne care circulă între structurile organizatorice din cadrul UMFVBT se înregistrează, 

în mod obligatoriu, la Registratura Generală a UMFVBT ca și celelalte documente, în registrul de intrări-ieșiri, 

menționându-se, în rubrica de intrări,denumirea și indicativul structurii organizatorice de unde provine 

documentul. 

8.2.10. Adresele/Documentele și petițiile adresate UMFVBT, de același petent sau aceeași instituție prin 

intermediul mai multor forme de adresare (e-mail, poștă, fax etc.), la date calendaristice diferite și care au același 

subiect, vor primi același număr de înregistrare, fiind notată data la care a fost primit fiecare document în parte, 

petentul/instituția urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate 

petițiile/documentele primite cu același subiect. 

8.2.11. În cazul actelor care conțin date cu caracter personal sau confidențial, Registratura aplică parafa cu 

numărul de înregistrare pe plic, urmând a fi distribuite către structurile/persoanele cărora le sunt adresate, pentru 

deschidere și repartizare. Ulterior, Registratura generală completează în registru datele necesare. 

8.2.12. La înregistrarea documentelor în Registrul de intrări-ieșiri din cadrul Registraturii Generale a 

UMFVBT, se vor preciza următoarele elemente:  

Secțiunea intrări:  

- numărul de înregistrare; 

- data înregistrării; 

- expeditorul/emitentul documentului; 

- numărul și data documentului, date de expeditor/emitent; 

- numărul de pagini al documentului; 

- numărul anexelor; 

- conținutul documentului în rezumat,  

- compartimentul căruia i s-a repartizat, cu menționarea indicativului/destinatarul; 

- mențiuni/observații. 

Secțiunea ieșiri: 

- compartimentul căruia i s-a repartizat/destinatarul; 

- data expedierii; 

- destinatarul documentului; 
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- numărul de pagini al documentului; 

- numărul anexelor; 

- numărul de înregistrare al documentului, la care se conexează și indicarea observațiilor. 
 

8.3. Circuitul documentelor externe 

8.3.1. Analizarea conținutului documentului și repartizarea acestuia 

 

8.3.1.1. După primirea și înregistrarea documentelor, acestea se transmit de către Registratura generală, în 

aceeași zi sau cel mai târziu până la ora 9.00 a zilei următoare înregistrării lor, conducerii instituției sau după 

caz, departamentelor/compartimentelor/serviciilor cărora le sunt adresate. 

8.3.1.2. Documentele care sunt adresate conducerii universității, vor fi predate de către Registratura generală, 

de două ori pe zi, la orele 8,30 și 12,30, către Șef Cabinet Rectorat. 

8.3.1.3. Adresele/documentele înregistrate și transmise conducerii universității, vor fi analizate și repartizate 

deRector, împreună cu secretarulșef al universității, după caz, prin Registratura instituției, persoanelor/ 

compartimentelor, pe baza competenței acestora, spre soluționare, aplicând rezoluția în partea superioară a 

fiecărui document. 

8.3.1.4. Întreaga corespondență, cu rezoluția înscrisă pe document, este reluată de Registratura generalăși 

distribuită, respectiv predată departamentelor/compartimentelor/persoanelor, în ordinea indicată în rezoluție. 

8.3.1.5. Distribuirea corespondenței de către Registratura generală către fiecare departament/compartiment se 

face utilizând indicativul numeric al departamentului/compartimentului, stabilite pentru fiecare compartiment 

din structura organizatorică, conform Anexei nr. 2, prin înscrierea acestuia în colțul din dreapta sus al fiecărui 

act sau document, pe baza unei condici de corespondență, cu indicarea persoanei, datei și a documentelor 

predate, fără a se admite radieri sau ștersături. Confirmarea primirii se face prin semnătură, după verificare.  

8.3.1.6. Structura organizatorică în a cărei competență intră documentul, îl va înregistra în registrul propriu. 

8.3.1.7. Dacă documentul a fost repartizat și înregistrat în mod eronat la o altă structură organizatorică din 

cadrul UMFVBT, aceasta din urmă are obligația, ca în ziua primirii, sau cel târziu în ziua următoare până la ora 

9.00, să returneze documentul Registraturii Generale a UMFVBT.  

8.3.1.8. În cazul în care acest termen nu este respectat, structura organizatorică care a primit documentul greșit 

repartizat, își asumă responsabilitatea soluționării acestuia.   

8.3.1.9. În cazul în care aspectele sesizate prin petiție/document necesită o cercetare mai amănunțită, 

conducătorul structurii organizatorice poate prelungi termenul de soluționare  a petițiilor, conform prevederilor 

legale în vigoare. 
 

8.3.2. Soluționarea și expedierea documentelor externe 
 

8.3.2.1. Structura organizatorică în a cărei competență intră documentul, va formula răspunsul, conform 

prevederilor legale în vigoare, cu respectarea termenului de redactare și expediere a răspunsului la 

petiție/document. 

8.3.2.2. Răspunsul se redactează cu antet unic, de către toate structurile organizatorice din cadrul UMFVBT, 

conform Anexei 1.  

8.3.2.3. În vederea formulării răspunsului la document, conducătorii 

departamentelor/compartimentelor/serviciilor, pot repartiza documentul, salariaților din subordine, în funcție 

de competențe, cu rezoluție privind modalitatea optimă și termenul de rezolvare, în conformitate cu prevederile 

legale.   

8.3.2.4. Răspunsurile, semnate de persoana responsabilă care are funcție de conducere și/sau persoana care 

întocmește răspunsul, împreună cu documentul inițial, se prezintă spre semnare în vederea însușirii pe cale 

ierarhică, în două exemplare.  
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8.3.2.5. Răspunsurile formulate vor avea numărul de înregistrare din Registrul de intrare - ieșire al Registraturii 

Generale, adăugând litera „R” la finalul numărului de înregistrare și data la care s-a formulat și trimis răspunsul. 

8.3.2.6. Data ieșirii răspunsului formulat de către structura organizatorică a universității se va consemna în  

registrul propriu de evidență a documentelor curente. 

8.3.2.7. După semnarea corespondenței de către persoana/persoanele competente, aceasta se predă, la 

registratura generală, pentru expediere. 

8.3.2.8. Personalul de la registratura generalăcompletează coloanele pentru „ieșire” din registru, după care, pe 

actul ce se expediază aplică ștampilapeste semnătura conducătorului instituției, dacă este cazul. 

8.3.2.9. Un exemplar al documentului expediat se înapoiază serviciului/departamentului/compartimentului care 

l-a întocmit, care-l păstrează până la soluționarea definitivă și clasarea întregiilucrări.  

8.3.2.10. Răspunsurile formulate se transmit în original prin poștă, poștă militară, servicii de curierat sau 

se predau, după caz, direct petiționarului, sub semnătură de primire.   

8.3.2.11. Expedierea răspunsurilor prin e-mail se va face numai atunci când:  

 petiționarul solicită acest lucru;  

 când petiția a fost transmisă prin poșta electronică, nu conține date de identificare și obiectul acesteia 

face referire la un aspect teoretic;  

 când petiția a fost transmisă prin e-mail iar petentul domiciliază în afara teritoriului României. 

8.3.2.12. Fiecare structură organizatorică care a participat la soluționarea unui document sau a unei petiții are 

obligația de a arhiva toate documentele ce rezultă în urma acesteia, respectiv:  

 adresele/documentele/petițiile;  

 răspunsul formulat;  

 adresele de redirecționare și înștiințare.  

8.3.2.13. După rezolvarea unui document, la nivelul compartimentului de activitate actele se clasează în dosare, 

pe probleme și se păstrează până la predarea la arhivă, conform nomenclatorului arhivistic al universității. 

 

8.4. Circuitul documentelor interne 

8.4.1. Toate actele/documentele întocmite de structurile organizatorice propriiși destinate circuitului intern, se 

înregistrează atât într-un registru propriu de intrări – ieșiri și evidență a documentelor curente, in format letric 

sau electronic, cât și în Registrul general de intrare-ieșire și evidență a documentelor curente și al petițiilor. 

8.4.2. Circulația documentelor interne, la etapele întocmirii lor, se organizează în acord cu regulile generale 

de circulație a documentelor de ieșire, iar la etapa de executare (utilizare) – cu cele privinddocumentele de 

intrare. 

8.4.3. Următoarele structuri organizatorice vor avea și alte registre decât cel prevăzut la pct. 8.4.1. (registru de 

intrări – ieșiriși pentru evidența documentelor curente), în care se înregistrează documentele care nu mai 

necesită înregistrarea la Registratura Generală a UMFVBT, după cum urmează: 

8.4.3.1. Direcția Resurse Umane va avea: 

 Registru pentru deciziile referitoare la modificările contractelor individuale de muncă și la comisiile 

pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (Anexa nr. 8); 

 Registru pentru Actele adiționale la Contractele individuale de muncă (Anexa nr. 9); 

 Două registre generale de evidență a salariaților: unul pentru contractele individuale de muncă încheiate 

cu durată determinată și unul pentru contractele individuale de muncă încheiate cu durată nedeterminată 

(Anexa nr.10); 

 Registrul dosarelor de concurs pentru posturile scoase la concurs pe perioadă determinată (Anexa 

nr.11); 

 Registrul dosarelor de concurs pentru posturile scoase la concurs pe perioadă nedeterminată (Anexa nr. 

12). 

8.4.3.2. Secretariatul General al Universității va avea: 
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 Registre privind ședințele Senatului Universitar, astfel. 

a. Registru procesele verbale, în format letric; 

b. Registru hotărâri, în format electronic – Anexa nr. 6. 

 Registre privind ședințele Consiliului de Administrație, astfel: 

a. Registru procesele verbale, în format letric; 

b. Registru hotărâri, în format electronic – Anexa nr. 7 

8.4.4. Direcția Generală Administrativăva avea un Registru în care se înregistrează Referatele de necesitate, 

în format letric. (Anexa nr. 13) 

8.4.5. Oficiul juridicva  avea unRegistru al deciziilor Rectorului, în format letric(Anexa nr. 14). 

8.4.6. Biroul Acte studii va avea un Registru de evidență a actelor de studii, în format letric(Anexa nr. 18). 
 

8.5. Tipuri de documente interneși circuitul acestora 

8.5.1. Documentele care necesită aprobarea Consiliului de Administrație sau al Senatului Universitar: 

− Se depun la Registratura Generală a UMFVBT, cu semnătura și ștampila (dacă este cazul) emitentului; 

− Registratura Generală a UMFVBT transmite documentul/documentele prorectorului de 

resort/structurilororganizatorice, după caz, pentru aviz; 

− Prorectorul de resort/structura organizatorică înregistrează documentul/documentele în propriul registru de 

evidență a documentelor curente; după aplicarea avizului favorabil sau nefavorabil, completează în registrul 

propriu data ieșirii documentului șiîl transmite, prin registratura generală,Secretariatului general al 

universității pentru a fi luat în evidență și înaintat spre avizare/aprobare Consiliului de Administrație sau/și 

Senatului Universitar. 

8.5.2. Hotărârile Consiliului de Administrație/Hotărârile Senatului Universitar 

- Documentele de tip Hotărâri ale Consiliului de Administrație/Hotărâri ale Senatului universitar, după 

înregistrarea în registrele speciale, se transmit, în copie, structurilor organizatorice din lista de distribuire, prin 

Registratura generală. 

- Originalele se păstrează și se arhivează, conform Nomenclatorului arhivistic al universității. 

8.5.3. Deciziile Rectorului 

- Se întocmesc în două exemplare, în original, se înregistrează în registrul specialși se transmit, prin 

registratura generală, astfel: un original persoanei/structurii organizatorice vizateși, în copie, celorlalte 

persoane/compartimente din lista de distribuire. Un original se păstrează și se arhivează la Oficiul juridic, 

conform nomenclatorului arhivistic al universității. 

8.5.4. Referatele de necesitate 

- Referatele de necesitate, completate și semnate de solicitant,se depun la Direcția Generală Administrativă; 

- După înregistrarea în registrul special, în funcție de tipul referatului (achiziționare/reparație), Direcția 

Generală Administrativă asigură obținerea avizelor și/sau semnăturilor din partea Directorului General, a 

Serviciului Financiar Contabil, Prorectoratul Științific,după caz, și a Rectorului. 

- Referatul de necesitate va fi pus în aplicare de către Direcția Tehnică, în funcție de tipul referatului; 

- Referatul de necesitate prin care se solicită achiziționarea unui produs/serviciu în valută, va fi transmis 

Secretariatului general al universității pentru a fi luat în evidență și înaintat spre aprobare Consiliul de 

Administrație. 

- Referatul de necesitate prin care se solicită achiziționarea unui produs/serviciu în valută sau lei, în baza listei 

de investiții, va fi transmis Secretariatului general al universității pentru a fi luat în evidență și înaintat spre 

aprobare Consiliul de Administrație. 

8.5.5. Cerere de concediu de odihnă, cerere de concediu fără salariu, alte cereri de zile libere plătite sau 

neplătite:  

- Se depun la Registratura Generală a UMFVBT, cu semnătura solicitantului, persoanei care înlocuiește 

solicitantul (după caz) și a superiorului ierarhic direct (conform machetei cererii);  

- Registratura Generală a UMFVBT le transmite la Decanat, pentru avizul Decanului Facultății;  
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- Decanatul Facultății le transmite la Direcția Resurse Umane, pentru aviz;  

- Direcția Resurse Umane le transmite la Rectorat sau la Secretariatului general al universității, pentru a fi 

luate în evidență și înaintate spre aprobare Consiliul de Administrație, după caz.  

8.5.6. Cerere de deplasare în interesul serviciului:  

8.5.6.1. Cererile de deplasare pentru care se solicită decontarea cheltuielilor (transport, cazare, diurnă, taxă 

participare manifestare științifică, taxă publicare lucrare științifică etc.): 

- Solicitantul depune cererea la Registratura generală a UMFVBT pentru înregistrare, după obținerea 

semnăturilor din partea înlocuitorului, șefului de disciplină, directorului de departament, respectiv obținerea 

avizelor din partea Serviciul Financiar-Contabil, Departamentului de cercetare și management al granturilorși 

a Departamentului Relații Internaționale. 

- Registratura generală a UMFVBT transmite cererea Decanatului facultății, spre avizare, și o copie a acesteia 

Direcției Resurse Umane, pentru luare prealabilă în evidență; 

- După obținerea avizelor necesare, Registratura generală a UMFVBTtransmite cererea de deplasare la 

Secretariatului general al universității pentru a fi luată în evidență și înaintată spre aprobare Consiliului de 

administrație; 

- După aprobarea Consiliului de Administrație, Registratura Generală a UMFVBT transmite cererea de 

deplasare Direcției Resurse Umane, pentru prelucrare. 

8.5.6.2. Cererile de deplasare pentru care nu se solicită decontarea cheltuielilor (transport, cazare, diurnă, 

taxă participare manifestare științifică, taxă publicare lucrare științifică etc.): 

- Solicitantul depune cererea la Registratura generală a UMFVBT pentru înregistrare, după obținerea 

semnăturilor din partea înlocuitorului, șefului de disciplină, directorului de departament. 

- Registratura generală a UMFVBT transmite cererea Decanatului facultății, spre avizare, și o copie a acesteia 

Direcției Resurse Umane, pentru luare prealabilă în evidență; 

- După obținerea avizelor necesare, Registratura generală a UMFVBT transmite cererea de deplasare 

Secretariatului general al universității pentru a fi luată în evidență și înaintată spre aprobare Consiliului de 

administrație; 

- După aprobarea Consiliului de Administrație, Registratura Generală a UMFVBT transmite cererea de 

deplasare Direcției Resurse Umane, pentru prelucrare. 

8.5.7. Solicitări legate de activitatea didactică:  

- Solicitantul depune solicitarea la Registratura Generală a UMFVBT, împreună cu avizele necesare (șef 

disciplină, director de departament, după caz);  

- Registratura Generală a UMFVBTtransmite solicitarea la decanat, pentru soluționare;  

8.5.8. Solicitări legate de activitatea administrativă (adeverințe de angajat, documente din dosarul de personal, 

alte documente justificative):  

- Solicitarea se depune la Registratura Generală a UMFVBT;  

- Registratura universității transmite solicitarea la Direcția Resurse Umane care va soluționa solicitarea în 

termenele prevăzute de legislația în vigoare.  

8.5.9. Contracte de cercetare, anexe la contracte de cercetare, acte adiționale la contracte de cercetare etc.  

- Se depune întreaga documentație la Departamentul de cercetare și management al granturilor, pentru 

verificare;  

- Departamentul de cercetare și management al granturilor transmite documentația la Rectorat, spre aprobare 

sau la Secretariatului general al universității pentru a fi luată în evidență și înaintată spre aprobare Consiliului 

de administrație, cu respectarea procedurii de înregistrare a documentelor.  

8.5.10. Cererile de scoatere la concurs a posturilor contractuale vacante:  

- Se depun la Registratura Generală a UMFVBT, împreună cu avizul superiorului ierarhic și cu documentația 

necesară;  

- Registratura Generală a UMFVBTtransmite toată documentația Direcției Resurse Umane, pentru avizare;  
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- Direcția Resurse Umane transmite documentația Secretariatului general al universității, pentru a fi luat în 

evidență și înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație;  

8.5.11. Alte solicitări, declarații sau petiții legate de activitatea profesională din cadrul UMFVBT  

- se depun la Registratura Generală a UMFVBT:  

- Registratura Generală a UMFVBTtransmite documentația compartimentului de resort pentru soluționare.  

 

8.5.12. Regulamente, metodologii și proceduri elaborate la nivel de universitate 

- Toate regulamentele, metodologiile și procedurile operaționale, aprobate de Consiliul de Administrație și 

Senatul universitar, vor avea un număr de identificare (cod), stabilit după următorul algoritm:UMFVBT – Tipul 

documentului (REG/MET/PO) – Indicativul structurii organizatorice elaboratoare – nr. de ordine (nr/anul), cu 

respectarea modelului stabilit în Anexa nr. 3. 

- Numărul de ordine se va aloca, centralizat, la nivel de universitate, de către Compartimentul Control Intern 

Managerial. 
 

8.6. Dispoziții finale  

8.6.1. Fiecare structură organizatorică din cadrul UMFVBT este obligată să înregistreze documentele în 

conformitate cu prezenta procedură.  

8.6.2. Petițiile vor fi depuse doar la Registratura Generală a UMFVBT, cu scopul de a realiza un circuit de 

evidență și soluționare în termenele și condițiile stabilite lege. 

 

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității 

Nr. 

crt.  
Compartimentul (postul)/acțiunea (operațiunea)  Resursa umană implicată 

0.  0  1  

1.  
Înregistrarea documentelor la Registratura Generală  a 

UMFVBT  
Personalul din cadrul Registraturii UMFVBT 

2.  Repartizarea documentelor  
Personalul din cadrul Registraturii Generale a 

UMFVBT 

3.  Soluționarea documentelor  Întregul personal al UMFVBT 

4.  
Expedierea documentelor prin poștă, poșta militară sau 

servicii de curierat  

Personalul din cadrul Registraturii Generale a 

UMFVBT 

5.  Expedierea documentelor fax sau e-mail  Cabinet Rectorat 

6.  
Arhivarea documentelor în cadrul compartimentelor 

careemit răspunsuri la documentele înregistrate 
Personalul care întocmește documentul 

7.  Arhivarea documentelor în cadrul Arhivei UMFVBT  Personalul din cadrul Arhivei UMFVBT 

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 

Nr. anexă 
Denumirea 

anexei 
Elaborator Aprobă 

N
u

m
ă

r 
d

e 

ex
em

p
la

re
 

 

Difuzare 

Arhivare 

A
lt

e 
el

em
en

te
 

L
o

c 

P
er

io
a
d

ă
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.  
Model antet + imagine de 

fundal  

Serviciul 

Comunicare și 

Media Digitală 

 

CA și Senat  
1  

Toate 

compartimentele 
Arhivă  

10 

ani  
 

2.  
Acronimele/Indicativele 

structurilor organizatorice ale 

UMFVBT 

Direcția Resurse 

Umane 
CA și Senat 1  

Toate 

compartimentele 
Arhivă  

10 

ani  
 

3.  
Model coperta Regulamente, 

metodologii și proceduri 

Comisia 

permanentă a 

Senatului pentru 

revizuirea 

regulamentelor și a 

cartei universitare 

CA și Senat 1  
Toate 

compartimentele 
Arhivă  

10 

ani  
 

4.  

Model Registrul general de 

intrare-ieșire și evidență a 

documentelor curente și al 

petițiilor 

Registratura 

Generală a 

UMFVBT 

 

CA și Senat  
1  

Registratura 

Generală a 

UMFVBT 

Arhivă  
10 

ani  
 

5.  

Model Registrul de intrare-

ieșire a documentelor curente 

din cadrul structurilor 

organizatorice ale 

universității 

Secretariat General 

al Universității 

 

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Toate 

compartimentele 
Arhivă  

10 

ani  
 

6.  

Model Registrul evidență 

Hotărâri ale Senatului 

universitar 

Secretariat General 

al Universității 

 

 

 

CA și Senat  
1  

Cabinet 

Președinte Senat 
Arhivă  P  

7.  

Model Registrul evidență 

Hotărâri ale Consiliului de 

Administrație 

Secretariat General 

al Universității 

 

 

 

CA și Senat  
1  

Secretariat 

general 
Arhivă  P  

8.  

Model Registru de evidență 

pentru deciziile referitoare la 

modificările contractelor 

individuale de muncă și 

referitoare la comisiile pentru 

ocuparea posturilor 

contractuale vacante 

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Direcția Resurse 

Umane 
Arhivă  P  

9.  

Model Registru de evidență 

pentru Actele adiționale la 

Contractele individuale de 

muncă 

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Direcția Resurse 

Umane 
Arhivă  P  

10.  
Model Registru general de 

evidență a salariaților  

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Direcția Resurse 

Umane 
Arhivă  P  

11.  

Model Registru dosare de 

concurs pentru posturile 

scoase la concurs pe perioadă 

determinată; 

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Direcția Resurse 

Umane 
Arhivă  P  

12.  

Model Registru dosare de 

concurs pentru posturile 

scoase la concurs pe perioadă 

nedeterminată 

Direcția Resurse 

Umane 

 

CA și Senat  
1  

Direcția Resurse 

Umane 
Arhivă  P  

13.  
Model Registru Referate de 

necesitate 

Direcția Generală 

administrativă 

 

CA și Senat  
1  

Direcția 

Generală 

administrativă 

Arhivă  P  
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14.  
Model Registru Decizii ale 

Rectorului 
Oficiul juridic CA și Senat 1  Oficiul juridic Arhivă P  

15.  
Borderou - scrisori 

recomandate – document 

tipizat  

Registratură   Registratură    

16.  
Borderou  - scrisori 

neclasificate  
Registratură   Registratură    

17.  Condică de corespondență  Registratură   Registratură    

18.  
Registru de evidență a actelor 

de studii. 
Birou Acte Studii CA și Senat 1  

Birou Acte 

Studii 
Arhivă P  

 

11. Cuprins 

Numărul 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaționale  

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale  Pagina  

 Coperta  1 

1.  
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale  
2 

2.  Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale  2 

3.  
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, 

revizia din cadrul ediției procedurii operaționale  
2 

4.  Scopul procedurii operaționale  4 

5.  Domeniul de aplicare a procedurii operaționale  4 

6.  Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurate 4 

7.  Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională  5 

8.  Descrierea procedurii operaționale  6 

9.  Responsabilități și răspunderi în derularea activității  12 

10.  Anexe, înregistrări, arhivări  12 

11.  Cuprins  14 
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Anexa nr. 1 
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Anexa nr. 2 

Acronimele/Indicativele structurilor organizatorice ale UMFVBT care vor fi folosite la emiterea 

documentelor/adreselor:  

  - Rector/Rectorat  - RUMFT; 

  - Senatul Universitar - SUMFT; 

- Prorectoratul didactic  - PRD; 

  - Prorectoratul cercetare științifică  - PCS; 

- Prorectoratul pentru studiile postuniversitare și rezidențiat  - PPR; 

- Prorectoratul pentru problemele social-administrative – PSA 

- Prorectoratul Dezvoltarea Academică - PDA; 

- Facultatea de Medicină, inclusiv Secretariatul Facultății de Medicină - DFM; 

- Facultatea de Medicină Dentară, inclusiv Secretariatul Facultății de Medicină Dentară- DFMD; 

- Facultatea de Farmacie,inclusiv Secretariatul Facultății de Farmacie - DFF; 

- Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, inclusiv Secretariatul Școală Doctorală- CSUD; 

  - Direcția Generală Administrativă - DGA; 

  - Direcția Social-Administrativă -DSA; 

  - Direcția Tehnică -DT; 

  - Direcția Resurse Umane -DRU; 

  - Secretariatul General al Universității - SGU; 

  - Serviciul Financiar-Contabil -SFC; 

  - Departamentul de Relații Internaționale - DRI; 

 - Departamentul Dezvoltare -DZV; 

 - Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor -CMG; 

 - Serviciul Marketing - MRK; 

 - Serviciul Comunicare și Media digitală -CMD; 

 - Serviciul Antreprenoriat, Administrare website și platforme de e-learning -AAPE; 

 - Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice -DSCS; 

 - Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară - DADC; 

 - Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale - DEACE 

 - Oficiul juridic -OJ; 

 - Serviciul Bibliotecă - BBL; 

 - Serviciul PSI- PSI; 

 - Serviciul IT - SIT; 

 - Serviciul Aprovizionare și Achiziții Publice- SAAP; 

 - Secretariat Acte Studii- SAS; 

 - Arhivă - ARH; 

 - Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră - CCOC; 

 - Compartimentul Audit Public Intern - API; 

 - Compartimentul protecția datelor- CPD; 

 - Compartimentul Control Intern Managerial - CIM; 

 - Editura Victor Babeș - EVB; 
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Anexa nr. 3 

Cod  Regulament: UMFVBT- MET./DRI/6/S 

Aprobat prin HCA nr.  

Aprobat  prin H.S. nr.  

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

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

 

 
 

Denumirea regulamentului/metodologiei/procedurii 

 ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ŞI 

FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat:........................   

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a cartei universitare 

  

Data intrării în vigoare:   

Data retragerii:   
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Anexa nr. 4 

 

Registrul general de intrare-ieșire și evidență a documentelor curente și al petițiilor 

INTRĂRI IEȘIRI 

Nr.  de 

înreg. 

Data 

înreg

. 

Expe

ditor/

Emite

nt 

Nr. de 

înreg. al 

expeditor

ului/ 

emitentul

ui și data 

Nr 

pag. 

Nr. 

anexe 

Conținutul pe 

scurt al 

documentului 

Compartime

ntul căruia i 

s-a 

repartizat 

documentul 

Data 

expedi

erii 

Dest. 

Nr. 

pag

. 

Nr. 

ane

exe 

Nr. de 

înregistrare 

la care se 

conexează 

documentul 

și indicarea 

observațiilor  

 

Anexa nr. 5 

Model Registrul de intrare-ieșire a documentelor curente din cadrul structurilor organizatorice ale universității 

Nr. 

crt. 

Data Nr. de înreg. 

al 

documentului 

din Registrul 

general al 

universității 

De unde 

provine 

documentul 

Conținut pe 

scurt al 

documentului 

Data 

ieșirii 

Compartimentul 

căruia i s-a 

repartizat 

documentul 

Mențiuni 

        

 

Anexa nr. 6 

Model Registru Hotărâri ale Consiliului de Administrație 

 

Nr. 

crt. 
Numărul  Hotărârii/Data ședinței 

Conținutul hotărârii 

   

 

Anexa nr. 7 

Model Registru Hotărâri ale Senatului universitar 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Data 

ședinței 

Felul 

ședinței 

(O/E) 

Nr. prezenți/ 

invitați 
Ordinea de zi Numărul hotărârii 

Conținutul 

hotărârii 
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Anexa nr. 8 

Model Registru de evidență pentru deciziile referitoare la modificările contractelor individuale de muncă și la 

comisiile pentru ocuparea posturilor contractuale vacante 

 

Nr. de înregistrare /Data  Tip decizie/Conținut Persoana(ele) căruia se adresează  

   

   

 

Anexa nr. 9 

Model Registru de evidență pentru Actele adiționale la Contractele individuale de muncă 

Nr. de înregistrare /Data Tip act adițional (ce 

element al CIM se 

modifică) 

Număr CIM care se 

modifică 

Persoana(ele) căruia se 

adresează 

    

    

 

Anexa nr. 10 

Model Registru general de evidență a salariaților  

Nr. matricol  

(Nr. CIM) 

/Data  
 

Numele și 

prenumele 

salariatului 

Contractul individual de muncă 

  Data 

începeriiactivității  
 

Data încetării 

activității 

(Decizie 

nr./dată )  
 

Funcția/salariul  
 

Acte 

adiționale  
 

      

      

 

Anexa nr. 11 

Model Registru dosare de concurs pentru posturile scoase la concurs pe perioadă determinată 

 

Nr. crt. 
 

Număr de 

înregistrare DRU și 

data 
 

Nume și prenume 
 

Postul și poziția pentru 

care candidează 
 

Disciplină, 

Departament, 

Facultate 
 

     

     

 

Anexa nr. 12 

Model Registru dosare de concurs pentru posturile scoase la concurs pe perioadă nedeterminată 
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Nr. 

crt. 
 

Număr de 

înregistrar

e DRU și 

data 
 

Nume 

și 

prenum

e 

Postul și 

poziția 

pentru 

care 

candidea

ză 
 

Disciplină, 

Departament, 

Facultate 
 

Număr 

dosare/ 

biblioraftu

ri 
 

Număr 

total de 

pagini 
 

Semnătura 

candidatului 
 

        

        

 

Anexa nr. 13 

Model Registru Referate de necesitate 

Nr. de înreg. Data de înreg. De unde provine 

documentul 

Conținut pe scurt al 

documentului 

Destinația 

documentului 

     

 

Anexa nr. 14 

Model Registru Decizii ale Rectorului 

Nr. de înreg. Data de înreg. De unde provine 

documentul 

Conținut pe scurt al 

documentului 

Compartimentul căruia i 

s-a repartizat documentul 

     

 

Anexa nr. 15 

Borderou - scrisori recomandate – document tipizat 

Instituția 

Sediul 

Borderou pentru         mandate 

corespondenta 

Prezentate în scris 

Borderoul nr. .... de ...... prezentate 

La oficiul PTTR  .................. 

Ziua ..... luna ........anul 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea sau 

numele 

destinatarului 

Localitatea Scopul 

emiterii 

sumei 

Indicații 

speciale 

Valoare Taxe Numere de 

prezentare 

     greutate lei  

0 1 2 3 4 5 6 7 

        
 

Anexa nr. 16 

Borderou  - scrisori neclasificate 

...........................        --------------------- 
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Expeditor         Destinatar 
 

Borderou nr. 

Ziua ......, luna ......, anul 

Nr. crt. Expeditorul Destinatarul Nr. de 

înregistrare al 

corespondenței 

și nr. anexelor 

Semnătură Ora 

      

      
 

Anexa nr. 17 

Condică de corespondență 

Data predării actului 

Anul ..... 

Ziua ..... Luna 

Numărul actului Destinatarul sau 

serviciul căruia i se 

predă actul 

Semnătura de primire 

    
 

Anexa nr. 18 

Registru de evidență a actelor de studii 
Nr. 

Crt. 

Seria și 

numărul 

formular

ului 

actului 

de studii 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

TITULARUL

UI 

Locul și 

data 

nașterii 

Prenume

le 

părinților 

Anul și 

sesiunea 

examenului 

final(absolvir

e,diplomă, 

licență etc.) 

Instituți

a de 

învățăm

ânt 

superio

r la care 

s-a 

desfășu

rat 

examen

ul final 

Domeni

ul, 

specializ

area etc. 

Media 

(nota) la 

examen

ul final 

Data 

eliberării 

actului de 

studii 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  16/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de licență aferent promoției 

anului universitar 2019-2020, aprobat prin H. S. nr. 8/3519/26.02.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia și procedura de lucru antiplagiat privind verificarea 

lucrărilor de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-l prof. univ. dr. Sorin Ursoniu, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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METODOLOGIA ȘI PROCEDURA DE LUCRU 

ANTIPLAGIAT  

PRIVIND  VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE 

LICENȚĂ  

ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

 

 
 

 

 

 

 Data  Semnătură 

Elaborat: 

 Prof.univ.dr.med. Sorin Ursoniu 

  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului 

pentru revizuirea regulamentelor și a cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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METODOLOGIE ANTIPLAGIAT 

 

Art. 1. Prezenta metodologie s-a elaborat în baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

examenului de licență aferent promoției anului universitar 2019-2020 (anexă la H. S. nr. 

8/3519/26.02.2020, aprobat prin H.C.A. nr. 1793/11.02.2020), conform căruia: 

,, Art. 7. (7) Procedura de lucru, documentele tip precum și perioadele în care lucrările de licență 

pot fi verificate din punct de vedere al originalității conținutului cu ajutorul programului antiplagiat 

al universității stabilite de un prodecan al facultății împreună cu administratorul sistemului 

antiplagiat, vor fi aduse la cunoștința studenților, în timp util, de către decanatele facultăților, prin 

afișare la avizierul facultății și pe site-ul universității.  

(8) Documentele care se obțin în urma verificării originalității conținutului cu ajutorul programului 

antiplagiat al universității, semnate și înregistrate, se vor depune de către studenți la decanatul 

facultății înainte de susținerea lucrării de licență, până cel târziu în data de 15.07.2020. ” 

 

Art. 2. Lucrările de licență, ce urmează a fi verificate cu softul antiplagiat utilizat de Universitate, 

vor fi trimise pe e-mail în format Word fără bibliografie până cel târziu în data de 13.07.2020 

pentru toate programele de studii din cadrul facultăților de Medicină, Medicină Dentară și  Farmacie 

la următoarele adrese: 

- Facultatea de Medicină: evb@umft.ro 

- Facultatea de Farmacie: licente.farmacie@gmail.com 

- Facultatea de Medicină Dentară: licentemd2@gmail.com 

 

Art. 3. Lucrările se verifică în forma completă, finală, de maximum două ori. 

 În e-mail, la subiect, se va menționa numele candidatului la examenul de licență. 

 Pentru a evita aglomerarea din ultimele zile, lucrările de licență vor fi trimise din timp, cu 

respectarea termenelor prevăzute în prezenta metodologie. 

 

Art. 4. Pentru a limita cât mai mult posibil contactul personal în actualele împrejurări create de 

răspândirea pandemiei de coronavirus, vă aducem la cunoștință următoarele: 

 

- Anexa nr. 1 la Regulamentul antiplagiat / PROCES VERBAL DE CONTROL AL 

ORIGINALITĂȚII LUCRĂRII nu se mai emite de către persoana care verifică lucrarea. 

Documentul se va înlocui cu RAPORTUL DE SIMILITUDINE (în format PDF) primit de către 

student pe e-mail de la unitatea organizațională care a verificat lucrarea și care va fi tipărit de autorul 

lucrării de licență; 

 

- Anexa nr. 2 la Regulamentul antiplagiat/Avizul îndrumătorului privind admiterea lucrării în 

vederea susținerii va fi descărcat de către student de pe link-ul 

http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/3358/aviz_indrumator.pdf și va fi 

semnat de către coordonatorul lucrării de licență, după ce ia la cunoștință de Raportul (Complet) de 

Similitudine generat de către Sistemul Antiplagiat pentru lucrare, trimis de către student. 
 

Art. 5. Raportul de similitudine, respectiv raportul complet de similitudine (.pdf și .html) conțin 

toate datele necesare pentru stabilirea originalității lucrării de către coordonatorul lucrării de licență, 

singurul în măsură să efectueze o analiză exactă a împrumuturilor sesizate de sistemul Antiplagiat. 

 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
mailto:evb@umft.ro
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Interpretarea Raportului de Similitudine 

Art. 6. Raportul de Similitudine trebuie să fie întotdeauna analizat de către coordonatorul lucrării de 

licență. Se va avea în vedere și dacă apare un număr prea mare de potențiale împrumuturi provenind 

dintr-o singură sursă. 
 

Art. 7. Valoarea Coeficientului de Similitudine 1 determină ce procent din document conține fraze de 

5 cuvinte sau mai lungi, găsite în baza de date mamă, a altor universități afiliate sau surse de pe 

Internet. Coeficientul de Similitudine 1 nu trebuie, în mod normal, să depășească 50%. 
 

Art. 8. Valoarea Coeficientului de Similitudine 2 determină ce procent din document conține fraze de 

25 de cuvinte sau mai lungi, găsite în bazele menționate mai sus. Coeficientul de Similitudine 2 nu 

trebuie, în mod normal, să depășească 5%. 
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PROCEDURĂ DE LUCRU ANTIPLAGIAT  

- Anexa nr. 1 la Regulamentul antiplagiat / PROCES VERBAL DE CONTROL AL 

ORIGINALITĂȚII LUCRĂRII nu se mai emite de către persoana care verifică lucrarea. 

Documentul se va înlocui cu RAPORTUL DE SIMILITUDINE (în format PDF) primit de către 

student pe e-mail de la unitatea organizațională care a verificat lucrarea și care va fi tipărit de autorul 

lucrării de licență; 

 

- Anexa nr. 2 la Regulamentul antiplagiat/Avizul îndrumătorului privind admiterea lucrării în 

vederea susținerii va fi descărcat de către student de pe link-ul 

http://www.umft.ro/data_files/documente-atasate-sectiuni/3358/aviz_indrumator.pdf și va fi 

semnat de către coordonatorul lucrării de licență, după ce ia la cunoștință de Raportul (Complet) de 

Similitudine generat. 

 

Pentru a face o interpretare exactă a Raportului de Similitudine, trebuie realizate 

următoarele operațiuni: 

a) este necesar să se verifice valoarea Coeficienților de Similitudine (este considerată suspicioasă 

depășirea pragului de 50% pentru Coeficientul de Similitudine 1 și 5% pentru Coeficientul de 

Similitudine 2), 

b) este necesar să se analizeze lista cu “ Cele mai lungi fragmente identificate ca fiind similare” 

(sunt considerate suspicioase fragmentele cu un număr de cuvinte mai mare de 200, de aceea 

necesită o verificare atentă; dacă acest fel de fragmente există, ele trebuie găsite, prin folosirea 

linkului “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă aceste fragmente sunt citate), 

c) derulați lista cu “Documente care conțin fragmente similare”, luând în vedere mai ales 

documentele care cuprind fragmente care depășesc limita Coeficientului de Similitudine 2 (acestea 

sunt însemnate cu litere îngroșate). În cazul în care apar astfel de documente, mai ales dacă se află la 

începutul listei, trebuie folosit linkul “marchează fragmentul” și trebuie verificat dacă acestea sunt 

fraze scurte împrăștiate pe întregul document (în acest caz putem să le considerăm ca împrumuturi 

întâmplătoare), sau sunt fragmente lungi de text care sunt învecinate și separate doar prin fraze 

scurte (acest fel de situație va trezi bănuieli), 

d) în cazul în care apar orice fel de bănuieli, Raportul de Similitudine trebuie să fie supus unei 

analize exacte, care se bazează, în afară de folosirea funcțiilor Raportului de Similitudine prezentate 

în punctele 1-3, pe analiza exactă a cuprinsului documentului, ținându-se cont de însemnarea 

fragmentelor, care au fost descoperite de către sistem în alte texte.” 

 

 În cazul în care coordonatorul lucrării de licență constată depășirea acestor praguri în Raportul 

de Similitudine, va fi necesară refacerea de către candidat a fragmentelor identificate cu probleme 

sub supervizarea coordonatorului. Lucrarea va fi apoi retrimisă în vederea generării Raportului 

Complet de Similitudine. Dacă și ulterior se constată persistența problemelor, lucrarea și rapoartele 

aferente vor fi trimise spre analiză directorului programului antiplagiat din UMF „Victor Babeș” 

Timișoara pe adresa sursoniu@umft.ro. 

 
Timișoara,      Prof.univ.dr.med. SORIN URSONIU 

20.05.2020        Director program antiplagiat 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  17/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Solicitarea Prorectoratului social – administrativ, nr. 5456/11.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606 din data de 18.05.2020.  
 

 

   Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul de cămin privind organizarea și funcționarea 

cazărilor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectoratul pentru probleme social administrative, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Socială - Administrativă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  18/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, decan al Facultății de Farmacie, nr. 

5579/15.05.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606 din data de 18.05.2020.  
 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă cuantumul taxei de școlarizare la valoarea de 5500 de lei pe an de 

studiu, pentru programul de studii universitare de licență ,,Cosmetică medicală și tehnologia produsului 

cosmetic”, (180 de credite transferabile), Facultatea de Farmacie, din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.   

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
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REGULAMENT DE CĂMIN PRIVIND 
ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA 

CAZĂRILOR   LA 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI 
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 

 

 

 Data Semnătură 

Elaborat: Prorector pentru problem social- 

administrative 

Prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu 

11.05.2020  

Vizat Oficiul juridic   

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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CAPITOLUL I.  ASPECTE GENERALE  

 

          Art. 1 Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara dispune de 8 camine 

studentesti, cu un numar total de 2500 de locuri de cazare la norma sanitara 2, 3, 4 persoane/camera, 

din care 6 camine cu un numar de 1820 de locuri, amplasate in complexul studentesc si 2 camine cu un 

numar de 680 de locuri amplasate langa Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din 

Timisoara.  

 

          Art. 2 Caminele Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara sunt 

destinate cazarii studentilor medicinisti in perioada desfasurarii anului universitar (conform planului de 

invatamant, inclusiv a practicii de vara); medicilor rezidenti de peste hotare – bursieri ai Statului 

Roman, in limita locurilor disponibile; medicilor rezidenti si masteranzilor de cetatenie romana, in 

limita locurilor disponibile (la norma sanitara >2). UMFVBT nu acorda locuri de cazare doctoranzilor.  

In cazul in care studentii repartizati pe liste nu se prezinta la incheierea contractelor de 

inchiriere in termenele stabilite, pe locurile ramase libere vor fi repartizati studenti de la alte universitati 

din Timisoara. Numarul de locuri disponibile va fi comunicat in scris catre celelalte institutii de 

invatamant superior din Timisoara, cu solicitarea de a trimite (in termenele fixate) lista nominala cu 

studentii care vor fi cazati in caminele UMFVBT. 

                   In restul timpului, caminele vor avea un regim propus de Directia General Administrativa si 

aprobat de catre Consiliul de Administratie al UMFVBT, pentru a da posibilitatea efectuarii de reparatii 

curente si acordarea de concedii personalului angajat la camine.  

                   SSMT, TDSA, LSFT au prioritate in a utiliza camerele de protocol si un anumit nr. de 

camere pentru studentii implicati in realizarea schimburilor studentesti (romani si straini).  

                   In perioada vacantei de vara, camerele disponibile se pot inchiria, la tarifele propuse de 

Directia Generala si aprobate de Consiliul de Administratie al UMFVBT. Pot fi cazati in perioada 

vacantei de vara, tinand cont de eliminarea restrictiilor de circulatie impuse populatiei de catre 

autoritati, urmatorii: 

- Studenti UMFVBT care efectueaza practica de vara; 

- Studenti UMFVBT angajati pe perioada vacantei de vara; 

- Studenti UMFVBT, anii terminali, pana la sustinerea lucrarilor de licenta; 

- Candidati inscrisi la examenul de admitere, impreuna cu insotitori (rude de gradul I); 

- Studenti implicati in actiunile UMFVBT sau ale organizatiilor studentesti legale din UMFVBT, 

desfasurate sub egida UMFVBT. 

- Rezidentii cazati si in timpul anului universitar. 

 

          Art. 3 Fiecare camin are o schema cu personalul angajat, conform normelor stabilite, compusa 

din administrator, personal de intretinere tehnica, ingrijitoare si personal de paza.    

          

          Art. 4 Caminele sunt subordonate Directiei General Administrative, prin Directia Social 

Administrativa, si sunt coordonate de catre aceasta.  

 

          Art. 5 In fiecare camin se constituie si functioneaza cate un comitet studentesc avand menirea de 

a reprezenta interesele studentilor cazati in caminul respectiv, in raporturile cu personalul angajat al 

UMFVBT, ce are raspunderi in administrarea caminelor, inclusiv prin conlucrarea directa cu acest 

tel:(40)0256293389
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personal la rezolvarea diverselor probleme. Desemnarea Presedintilor de camin se va face de catre 

Biroul Executiv al SSMT.  

 

          Art. 6 Comitetul de camin va fi format din: Presedinte de camin, cate un sef de palier pentru 

fiecare dintre etajele caminului si un administrator de retea internet. Componenta comitetului de camin 

poate fi modificata oricand pe parcursul unui an universitar numai de catre SSMT (Biroul Executiv) la 

solicitarea studentilor din camin.  

             Activitatile din camin se vor desfasura numai cu aprobarea Directiei Social Administrative, a 

administratorului de camin si a presedintelui de camin. 

 

CAPITOLUL II  

          REPARTIZAREA (CAZAREA) STUDENTILOR IN CAMINE  

 

          Art. 7 Pot fi cazati in camine studentii romani care nu au domiciliul stabil in Timisoara si 

studentii straini care urmeaza diverse forme de studiu in cadrul Universitatii noastre. In mod 

exceptional, cu aprobarea Comisiei de cazare a UMFVBT, se pot caza si studentii cu domiciliul stabil 

in Timisoara care au situatii sociale, medicale deosebite, situatii validate de comisiile de specialitate din 

cadrul facultatilor.  

 

          Art. 8 Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara asigura cazarea 

studentilor in limita locurilor de care dispune. In caminele de garsoniere repartizarea se va face cu 

avizul Comisiei de cazare a UMFVBT in functie de criteriile stabilite de acest regulament.  

 

          Art. 9 a) Repartizarea locurilor de cazare in camine pentru studenti incepe odata cu precazarea, 

care se va efectua la sfarsitul anului universitar in curs pentru anul universitar urmator. Criteriile de 

precazare se regasesc in Anexa 1 care face parte integral din acest Regulament. 

        b)  Precazarea reprezinta dreptul studentului de a-si pastra acelasi loc de cazare pe urmatorul an 

universitar si eventualele sale optiuni pentru alte camine sau camere, optiuni ce vor fi analizate si 

rezolvate de catre comisia de cazare, in functie de posibilitati, conform criteriilor de precazare si cazare. 

         c) La precazari se va tine cont de studentii care au fost exclusi din camin definitiv, acestia 

nemaiavand dreptul de a se caza in caminele UMFVBT.  

         d) Studentii admisi in anul I la UMFVBT, care doresc cazare, vor completa o cerere tip, la 

secretariatele UMFVBT, in momentul confirmarii locului, 

e) Studenții/masteranzii vor completa, odata cu cererea de cazare și Nota de informare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Anexei 5, parte integrantă a acestui regulament. 

 

          Art. 10  a) Studentii se cazeaza, conform repartitiilor afisate pe liste (sau Dispozitiei de cazare) si 

pe baza cartii de identitate.  

          b) Listele de cazare vor fi afisate de catre Comisia de cazare, la avizierul UMFVBT si pe siteul 

UMFVBT. 

          c) Comisia de cazare este formata din: Prorectorul (Prodecanul) cu probleme sociale, Directorul 

General, Directorul Social Administrativ si  reprezentantii studentilor din UMFVBT. 
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           Art. 11 Cazarea propriu-zisa se face inainte de inceperea anului universitar, conform listelor de 

cazare, personal, pe baza cartii de identitate. Administratorul de imobil urmeaza sa efectueze pentru 

fiecare student Contractul de inchiriere ( conform Anexei 2, care face parte integral din acest 

Regulament), trecerea in Cartea de imobil, iar Presedintele de camin se va ocupa ulterior de Viza de 

flotant. 

 

          Art. 12 Pentru studentii altor universitati repartitia se face de catre Comisia de cazare, pe baza 

listelor transmise de catre institutiile de invatamant superior. 

 

          Art. 13  a). Locul de cazare se preia individual de catre fiecare student, cu intocmirea in mod 

obligatoriu a Contractului de inchiriere, semnat de catre administratorul caminului si studentul 

respectiv.  

       b). Presedintele de camin va fi prezent cu 10 zile, iar Comitetul de camin cu o zi inainte de 

inceperea cazarii pentru preluarea spatiilor comune, intocmindu-se un Proces Verbal cu inventarul 

respectiv, intre presedinte si administratorul de camin.  

       c). Studentii cazati in camine raspund de conservarea starii caminelor, a tuturor valorilor aferente 

acestora, conform actelor de predare-primire pe care le-au semnat.  

       d). Studentii cazati raspund de vizitatorii lor si de posibilele deteriorari ale camerelor, mobilierului 

sau furturi, cauzate de acestia. 

 

 

CAPITOLUL III  

DREPTURILE SI OBLIGATIILE STUDENTILOR CAZATI IN CAMIN,  ALE 

PERSONALULUI ANGAJAT SI ALE PRESEDINTELUI DE CAMIN 

 

           Art. 14  

        (1). 

       a). Studentii cazati, la data expirarii sau rezilierii contractului,  sunt obligati, in ziua respectiva, sa 

elibereze locul ocupat, facand lichidarea la administratorul de camin. La fel, si studentii care renunta la 

locul inchiriat sau au fost exclusi din camin sunt obligati sa-si faca lichidarea din camin.  

       b). Prin lichidare se intelege predarea inventarului preluat prin contract, achitarea tuturor datoriilor 

fata de administratie, pana in momentul respectiv, precum si predarea cheii camerei si a cartelei de 

acces in camin care se va efectua in prezenta administratorului si a Presedintelui de camin.  

       c). Cu ocazia lichidarii, administratorul impreuna cu Presedintele de camin (care intra in atributii 

dupa sesiune) vor prelua inventarul de la studenti si vor verifica starea in care se gaseste.  

       d). Studentii au obligatia sa-si lase camerele si anexele curate. In camerele in care sunt pereti 

deteriorati, geamuri sparte, alte stricaciuni, administratorul nu va opera lichidarea pana la remedierea 

acestora sau recuperarea contravalorii pagubelor produse.  

        e). In cazul in care locatarii unei camere nu pleaca toti deodata, studentilor care pleaca mai 

devreme li se poate face lichidarea, iar cei ramasi in camera raspund de bunurile ramase in inventar. In 

acest caz, predarea camerei se face de catre cei care pleaca ultimii.  

        f)  Studentii anilor I-V vor fi cazati pentru efectuarea practicii de vara (luna iulie – studentii vor 

prezenta adeverinte semnate de medicul coordonator) la tarifele practicate in cursul anului universitar.  
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        g). Pe perioada vacantelor studentesti, locatorul nu isi asuma raspunderea asigurarii securitatii 

obiectelor personale ale colocatarilor, in cazul in care acestea raman in camere. 

   (2).  

        a) In perioada vacantei de vara,  camerele pot fi utilizate in regim hotelier, la propunerea Directiei 

General Administrative si cu aprobarea Consiliului Administrativ UMFT.  

        b) Studentii depun cerere in vederea obtinerii unui loc de cazare pe perioada vacantei de vara, 

respectiv a practicii de vara, in care sa fie specificata motivatia si perioada pe care doresc sa fie cazati, 

alaturi de o copie a cartii de identitate si a carnetului de student. Studentii care au locuit in camine pe 

perioada anului universitar vor avea avizul administratorului de camin (in care au locuit) – „fara datorii 

si fara abateri”.  

        c) Cererile vor fi inregistrate intr-un registru al cererilor de cazare pe perioada vacantei de vara, la 

administratia caminului care ramane deschis. Studentii care fac practica sau lucreaza pe timpul verii si 

doresc sa beneficieze de un loc de cazare, au obligatia de a atasa cererii o adeverinta de la institutia 

unde se desfasoara stagiul de practica, respectiv de la locul de munca, atestand calitatea acestora de 

practicanti, respectiv angajati.  

         d) Organizatiile studentesti trebuie sa emita adverinte care sa ateste faptul ca vor desfasura pe 

perioada verii activitati sub egida UMFVBT, ce necesita implicarea studentului, adeverinta care trebuie 

atasata cererii.  

         e) Studentilor, respectiv candidatilor la admitere li se vor intocmi contracte de inchiriere (conform 

Anexei 3, care face parte integral din acest Regulament). 

         f) Toti studentii cazati pe perioada vacantei de vara, in baza cererilor mai sus mentionate, vor fi 

inregistrati, la administratia caminului in care vor fi cazati, intr-un Registru privind evidenta cazarilor 

pe aceasta perioada (conform Anexei 4, care face parte integral din acest Regulament). In acest registru 

vor fi inscrise data intrarii, data iesirii, cartela de acces in camin, precum si taxele incasate (conform 

tarifelor stabilite cu aprobarea CA). 

 

        Art. 15  

      a). Presedintelui de camin si Coordonatorului Departamentului Social al SSMT li se va aloca o 

camera in caminul respectiv, scutita de taxe (cheltuielile aferente vor fi achitate din venituri proprii ale 

U.M.F., respectiv inchirieri spatii). Camera respectiva va fi stabilita de comun acord cu Directia Social 

Administrativa.  

      b). Presedintele de camin, impreuna cu comitetul de camin, gestioneaza si intretine salile de lectura.  

 

        Art. 16 Administratorul de camin are obligatia sa urmareasca pastrarea bunurilor materiale pe care 

le are in gestiune, inclusiv cladirea caminului, si de a observa starea de curatenie, ocazie cu care poate 

sa faca unele propuneri pentru remedierea aspectelor negative observate. In caz de necesitate se poate 

intra in camera in care au aparut evenimente ce pot produce daune (incendii, inundatii, reparatii, 

interventii, control).  

 

        Art. 17 In cazul stricaciunilor sau distrugerilor de bunuri materiale provocate de catre studenti, 

remedierea acestora se face de catre studentul sau studentii in cauza prin repararea sau inlocuirea 

bunurilor degradate.  

Acolo unde faptuitorii nu au fost identificati, in functie de locul unde s-a intamplat fapta sau faptele 

(spatiile comune de pe palier), imputatiile se fac locatarilor respectivi de pe palier.  
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        Art. 18 Personalul de intretinere, respectiv ingrijitoarele au obligatia sa asigure curatenia tuturor 

incaperilor de folosinta comuna (grupurile sanitare, coridoarele, salile de lectura, casa scarilor, 

magazii), in jurul caminelor si alte locuri indicate de catre administratorul de camin. Meseriasii 

coordonati de catre administratori sau atelierul zonal de intretinere sunt obligati sa execute lucrarile de 

intretinere a instalatiilor si a altor bunuri in camin, cu exceptia stricaciunilor provocate de catre locatari 

pentru care se va stabili de urgenta regimul de reparatii. Meseriasii au obligatia sa verifice caietul cu 

reclamatii, prezent la poarta fiecarui camin, si sa rezolve cererile in timp util. 

 

        Art. 19 In vederea prevenirii unor eventuale evenimente si avand in vedere persoanele straine care 

intra in camin, portarii au obligatia de a legitima aceste persoane si de a le mentiona in registrul de 

intrare. In acest caz, toti locatarii din caminul respectiv sunt obligati sa prezinte buletinul cu viza de 

flotant la cererea portarului.  

 

        Art. 20  

     Studentii cazati in camin au obligatia de a avea o conduita normala, civilizata si demna, de a pastra 

linistea si ordinea publica.  

     Organizarea de petreceri in camine este interzisa. 

 

        Art. 21 Studentul cazat in camin cu contract de inchiriere are dreptul de a solicita in scris 

administratorului de camin efectuarea unor lucrari de intretinere si reparatii in camera in care locuieste 

sau in incaperile de folosinta comuna. Administratia are obligatia de a rezolva in timp util solicitarea 

studentului, in caz contrar pagubele survenite dupa data la care studentul a facut solicitarea nu-i vor 

putea fi imputate. Fac exceptie cazurile cand se constata ca stricaciunea a aparut din vina unuia sau a 

mai multor studenti, caz in care reparatiile se suporta de catre studentii in cauza, conform prezentului 

Regulament. 

  

        Art. 22 Studentul cazat in camin are dreptul de a beneficia efectiv de locul inchiriat, numai el 

insusi, cat timp nu renunta la acest loc. In caz de renuntare, studentul isi face lichidarea conform 

contractului.  

 

        Art. 23 Studentul care ocupa fictiv un loc in camin cu scopul de a-l pune la dispozitia altor 

persoane va fi sanctionat prin excludere din camin conform art. 37.  

 

        Art. 24 Studentii cazati in camin au dreptul de a sesiza existenta unor aspecte negative privind 

activitatea in camin care ingreuneaza convietuirea in comun si de a propune masuri pentru 

imbunatatirea acestora. Sesizarile si propunerile se vor nota in registrul care se va pune la dispozitia 

studentilor in acest scop de catre administratorul caminului.  

 

        Art. 25 Studentii cazati in camine au, conditionat de acordul colegilor lor de camera, dreptul de a 

primi in vizita persoane pe care le cunosc. Orice vizita va fi anuntata la administratia sau poarta 

caminului, pentru a fi luata in evidenta. 
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Art. 26  

     Personalul angajat al caminului are obligatia de a sesiza administratorul si Presedintele de camin 

asupra distrugerilor provocate de studenti, in vederea remedierii acestora de catre persoanele in cauza.  

     Presedintele de camin este obligat sa anunte Directia Administrativa in legatura cu daunele si 

scandalurile produse si sa incerce sa depisteze autorii. 

  

        Art. 27 Plecarea studentilor din camin fara a-si face lichidarea legala se sanctioneaza penal 

conform clauzelor stabilite prin contractul de inchiriere incheiat. Debitele ce rezulta vor fi urmarite pe 

cale legala.  

 

        Art. 28 Energia electrica se va plati separat de catre student conform contorizarii. 

         

        Art. 29 Accesul in camin dupa orele 23 este permis doar dupa legitimarea de catre portar (buletin 

cu viza de flotant pentru studentii cazati sau orice act legal de identitate pentru persoanele care nu 

locuiesc in camin), conform art. 19. Portarul trebuie sa mentioneze in Registrul de intrare: ora de 

intrare, numele si datele persoanei legitimate, nr. de persoane care o insotesc si camera la care merg.  

 

        Art. 30 Se interzice lipirea de diferite inscrisuri in afara locurilor special amenajate de catre 

administratia caminului. Se interzice aruncarea pe geam a hartiilor, cartoanelor, pungilor cu apa sau a 

altor obiecte, care creeaza un aspect neplacut in jurul caminului sau care pericliteaza integritatea fizica 

a persoanelor care circula pe alei. Nerespectarea acestor interdictii atrage dupa sine remedierea 

pagubelor si sanctiuni conform art. 37. 

  

        Art. 31 Pentru prevenirea producerii de accidente se interzice: folosirea oricaror consumatori 

electrici improvizati; respectiv introducerea si folosirea buteliilor de gaz in camine. 

 

        Art. 32 Se interzice efectuarea de modificari la instalatia electrica. Se interzice efectuarea de 

modificari la mobilierul existent in dotare sau alte modificari interioare fara aprobarea administratorului 

de imobil.  

 

        Art. 33 Instalarea de antene pe acoperisurile si peretii caminelor se va face numai de catre 

persoanele autorizate din cadrul Directiei Tehnice. Se interzice categoric circulatia pe terasele 

caminului, in vederea prevenirii deteriorarii instalatiilor existente.  

 

        Art. 34 Se interzice detinerea in camere a animalelor (pisici, caini, pasari etc.)  

 

 

CAPITOLUL IV       

   DISPOZITII REFERITOARE LA SANCTIUNI  

 

        Art. 35 Pentru abaterile soldate cu pagube materiale, pe langa obligatia celor care au comis fapta 

de a efectua remedierea stricaciunilor, acestora li se va aplica o sanctiune prevazuta in prezentul capitol, 

conform articolului 37.  
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        Art. 36 Abaterile savarsite de catre cei care locuiesc in camin se vor consemna intr-un referat de 

catre administratorul caminului sau Presedintele de camin. Referatul va fi inaintat Directiei Social 

Administrative, stabilindu-se sanctiunea in functie de gravitatea faptelor comise. Sanctiunea se 

regaseste in Contractul de inchiriere sau este stabilita de Comisia de Cazare la momentul respectiv. 

 

        Art. 37 In functie de gravitatea abaterilor savarsite prin nerespectarea regulamentului de camin, se 

pot aplica: AVERTISMENT, TAXA DE PENALIZARE, EXCLUDEREA PE PERIOADA 

DETERMINATA DIN CAMIN, EXCLUDEREA DEFINITIVA DIN TOATE CAMINELE 

Universitatii de Medicina si Farmacie din Timisoara, conform Contractului de inchiriere sau hotararii 

Comisiei de Cazare la momentul respectiv. 

 

 

CAPITOLUL V      

 CRITERII DE CAZARE 

 

     Art. 38 In urma precazarilor, optiunile studentilor vor fi solutionate, in limita locurilor disponibile, 

in ordinea inversa a anilor de studiu (an 6, 5, 4 etc.), tinand cont de punctajul obtinut, conform 

Criteriilor de precazare. 

 

     Art. 39 In cazul fratilor, ambii studenti la UMFVBT, li se va acorda cazare in aceeasi camera, in 

functie de fiecare caz in parte si tinand cont de anul de studiu. 

                  Rudele de gradul II (frati/surori), respectiv sot/sotie, ale studentului la UMFT, studenti la 

alta facultate, pot primi cazare in limita locurilor disponibile, tinand cont de prioritatea studentilor la 

medicina, precazati,  pentru caminele de norma sanitara 2. 

                 In caminele de garsoniere au prioritate la cazare studentii casatoriti (ambii studenti UMFT) 

ce au prezentat actele in timp util (pana cel tarziu cu 2 saptamani inaintea inceperii cazarilor). In cazul 

in care raman locuri disponibile, acestea vor fi ocupate de studentii de an terminal.   

 

     Art. 40 Ordinea in care se solutioneaza cererile de cazare in cadrul Caminelor UMFT este 

urmatoarea: 

a) studentii cu precazare 

b) studentii de anul I  

c) studentii ce au depus cerere pentru cazare, dar nu au locuit in Caminele UMFT la momentul 

precazarilor. 

 

       Art. 41 Cererile studentilor cu probleme sociale (handicap, orfani, probleme medicale grave) vor fi 

analizate de Comisia de cazare in colaborare cu comisiile de specialitate ale facultatilor respective. 

 

       Art. 42 Intreaga responsabilitate a intocmirii listelor nominale cu studentii altor institutii de 

invatamant superior, cazati conform art.12, este a institutiei solicitante. 
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CAPITOLUL VI  

 DISPOZITII FINALE  

 

        Art. 43 Prezentul regulament se aplica incepand cu data aprobarii sale de catre Consiliul de 

Administratie al Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara.  

 

         Art. 44 Prezentul regulament va fi adus la cunostinta personalului angajat al caminului si a celor 

ce se cazeaza in camin.  

 Una dintre conditiile de cazare, ce va fi specificata in contractul de inchiriere, va fi respectarea 

de catre cel care se cazeaza a regulamentului de camin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

        PRORECTOR PENTRU PROBLEME ADMINISTRATIV SOCIALE 

Prof.univ.dr. Dumitrascu Victor 
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Anexa 1 la Regulamentul de camin 

 

Criterii de precazare pentru anul universitar 2020/2021 
 

1. Studentii si rezidentii U.M.F. Victor Babes Timisoara, cazati in caminele institutiei, au dreptul 

de precazare pentru anul universitar 2020/2021 pe locurile in care au fost cazati in anul 

universitar actual, cu posibilitatea de    a-si exprima optiunea pentru o alta camera, respectiv 

camin. Precazarea este obligatorie pentru distribuirea locurilor de cazare. Studentii isi vor 

completa datele cerute in formularul de precazare. Perioada si modalitatea de precazare va fi 

stabilita si comunicata de catre Comisia de cazare in functie de perioada starii de urgenta/ de 

alerta tinand cont de eliminarea restrictiilor privind adunarile publice. 

2. Studentii U.M.F.Victor Babes Timisoara, care nu isi vor face precazarea in perioada stabilita isi 

vor pierde dreptul de cazare in caminele U.M.F.Victor Babes Timisoara pentru anul universitar 

2020/2021. 

3. Studentii, care nu au respectat obligatiile contractului de camin, nu vor fi cazati in functie de 

optiune ci vor fi distribuiti aleator pe locurile ramase libere sau isi vor pierde dreptul de cazare, 

in functie de gravitatea faptei. 

4. La data precazarii, studentul nu trebuie sa fie restantier la plata taxelor de camin (in caz contrar 

se anuleaza precazarea). 

5. Studentul trebuie sa completeze personal formularul pentru precazare. 

6. Nu au dreptul sa isi faca precazare studentii altor universitati, cazati in caminele 

U.M.F.Victor Babes Timisoara. Exceptie fac rudele de gradul I (frati, surori) si studentii 

casatoriti, care vor atasa la formular, in perioada  stabilita, o copie dupa actul de identitate, 

copie dupa carnetul de student si dovada care sa ateste gradul de rudenie; solicitarea lor va fi 

solutionata in limita locurilor disponibile. 

7. Criterii de punctaj pentru repartizarea studentilor in camin cu N.S. 2 : 

 

a) Pot opta pentru loc in caminele de 2 persoane (camin 10, 18, 24) studentii care au obtinut pe 

primul semestru al anului universitar 2019 – 2020 media generala 8,50  indiferent de anul de 

studiu. Optiunile de precazare vor fi respectate in limita locurilor disponibile. 

 

b) Metodologia de calcul a punctajului este urmatoarea: 

- Pentru anul terminal se acorda 10 puncte 

- Pentru fiecare an de studiu promovat se acorda 5 puncte 

- Pentru fiecare 5 sutimi peste media 8,50 se acorda 1 punct 

- In cazul in care mai multi studenti obtin punctaj egal departajarea se face pe baza mediei 

generale obtinute pe semestrul I al anului universitar 2019-2020. 
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Anexa 2 la Regulamentul de camin 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 

NR ..................ÎNCHEIAT AZI................. 

PĂRTILE CONTRACTANTE 

 

          Între UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA, cu sediul în Piaţa 

Eftimie Murgu Nr.2 , titular al dreptului de administrare a căminelor studenteşti cu destinaţia de locuintă, proprietate de stat, 

în calitate de locator – reprezentat prin administratorul 

căminului.................................................................................................................... ........................................ 

şi .................................................................................fiul(ca) lui................................. şi a........................ ....... 

.............................student(ă) la Facultatea.....................................................anul.............................................. 

cu domiciliu stabil în localitatea..............................................strada....................................... ........bl............... 

sc.......ap.........judeţul..................., posesor al CI(BI) seria........, nr. ...................., eliberat de.........................., la data de 

.............................., CNP ......................................., tel. .........................., 

la data de .....................................în calitate de locatar( chiriaş ) a intervenit prezentul contract de închiriere. 

 

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art.1 Obiectul contractului îl constitue darea în folosinţă pe parcursul anului universitar 2020-2021 a unei suprafeţe locative 

(loc) cu destinaţie de locuinţă în căminul....................camera..............., situat la 

adresa......................................................................................................................,  a instalatiilor şi spaţiilor comune aferente, 

precum şi a inventarului prevăzut în procesele verbale de predare - primire, anexe la prezentul contract. 

 

TERMENUL 

 

Art.2 Termenul de închiriere este pe toată durata anului universitar, dupa care studentul va preda camera administratorului 

pe bază de proces verbal de predare - primire. 

 

TARIF DE CAZARE 

 

Art.3 Tariful de cazare reprezintă costurile pentru fiecare loc de cazare şi funcţie de subvenţia repartizată de Ministerul 

Educaţiei Nationale. 

Consiliul de Administratie din UMFT aproba tariful de cazare propus de Directia General Administrativa pentru fiecare 

cămin în parte, în funcţie de consumurile şi cheltuielile aferente din perioada anterioară. 

 

PLATA 

 

Art.4 Plata taxei de cazare  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% pe zi pentru fiecare zi de intarziere, excepţie făcând prima lună de cazare, când plata se face odată cu 

semnarea contractului. La incheierea contractului, in luna septembrie, se achita taxa de cazare si pentru luna octombrie. 

 In caz de neplata a tarifului de cazare pana in penultima zi lucratoare din luna (prima zi fiind cea de calcul cu 

penalitati) se va proceda la rezilierea de drept a contractului, fara drept de cazare in anul urmator. 

 La rezilierea contractului de cazare, la solicitarea studentului, sumele achitate in plus se restituie in baza unei 

cereri, semnata de administratorul de camin. Termenul de solutionare si restituire este de 7 zile lucratoare de la data 

aprobarii cererii. 

 

Art.5 Energia electrica se va plati separat de catre student la tarifele corespunzatoare pietii, indiferent de forma de 

scolarizare (buget, taxa, bursieri,etc). 

 Plata energiei electrice se face in perioada 20 – 30 a lunii in curs, pentru luna anterioara. Dupa aceasta data se 

aplica penalitati de 0,5% pe zi pentru fiecare zi de intarziere. 

In ultima zi lucratoare din luna NU se fac incasari. 
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OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE 

 

Art.6  Locatorul are obligaţia :    
1. Să predea camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului în starea corespunzătoare folosinţei 

pentru destinaţia de locuinţă pe bază de proces verbal de predare-primire. 

2. Să asigure execuţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii necesare utilizării corespunzătoarea spaţiilor de 

folosinţă comună căminului. 

3. Să asigure permanent efectuarea curăţeniei în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, săli de 

lectură, scări, grupuri sanitare comune, ghene de gunoi) şi în spaţiile exterioare aferente căminului, cât şi 

evacuarea zilnică a rezidurilor menajere. 

4. Să interzică orice modificare a spaţiului oferit spre închiriere, cu instalaţiile aferente, subînchirierea spaţiului 

respectiv sau folosirea lui în alte scopuri. 

5. Să verifice modul în care locatarul (chiriaşul) foloseşte şi întreţine suprafaţa locativă închiriată , inventarul dat 

spre folosinţă în spaţiile comune ale căminului. 

6. Să recupereze imediat de la data constatării lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din camere şi din 

spaţiile de folosinţă comună ale căminului, prin încasarea contravalorii şi a manoperei de instalare. 

7. Să perceapă taxele conform prezentului contract de câte ori este cazul. 

8. Să asigure paza la intrarea în cămin, respectarea normelor igienico-sanitare şi a normelor de pază contra 

incendiilor. 

9. Să elibereze cartele de acces in camin şi să înlesneasca obţinerea vizei de flotant pe toată durata contractului 

de închiriere. 

 

Art.7 Locatarul (chiriaşul) se obligă : 

 

1. Să preia camera cu dotările aferente specifice în obiectul contractului în stare corespunzătoare folosinţei 

pentru destinaţia de locuinţă pe bază de proces verbal de predare - primire! şi să respecte prevederile “ 

Regulamentului de camin “ . 

2. Sa predea administratorului în maxim 24 ore, o cheie de rezervă, în cazul în care a fost înlocuită yala, pentru 

ca locatorul să poată interveni în situaţii extreme ( inundaţii, incendii,etc). 

3. Să achite tariful fixat pentru cazarea în cămin, respectiv energia electrica, în termenele fixate la articolele 4 si 

5 ale prezentului contract. 

4. Să folosească în mod corespunzător bunurile din inventarul căminului, instalaţiile electrice şi sanitare puse la 

dispoziţie. 

5. Să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit, să asigure evacuarea zilnică a gunoiului menajer din cameră. 

6. Să păstreze liniştea în orele de odihnă ( h 13-16 şi 24-08 ) şi în perioadele de studii (sesiuni de examene h 22-

08 ) şi să aibă un comportament civilizat faţă de ceilalţi locatari, administraţie,şef de cămin. 

7. Să permită accesul persoanelor angajate din partea UMFT, a reprezentanţilor studenţilor (şef de cămin, şef de 

palier – conform Regulamentului de cămin ) cu sarcini concrete (reparaţii, intervenţii), sau pentru a efectua 

controlul în camere în vederea constatării modului de respectare a prevederilor prezentului contract. 

8. La expirarea contractului să restituie bunurile preluate în starea în care le-a primit, cu obligatia de a elibera 

camera de toate lucrurile personale. 

9. Să nu efectueze nici o modificare în spaţiul oferit şi a instalaţiilor aferente, în spaţiile de folosinţă comună şi să 

nu schimbe scopul acestora. 

10. Să nu subânchirieze spaţiul primit în folosinţă, cu destinţia locuinţă, unor persoane fizice sau juridice. 

11. Să răspundă material pentru pagubele produse : 

- din spaţiul propriu de locuit din camera repartizată 

- în spaţiile comune când a fost identificat autorul 

                      În cazul neidentificării autorului care a produs paguba în spaţiile comune, răspunderea      

                  materială va fi repartizată tuturor persoanelor cazate pe nivelul respectiv. 

12. Să respecte normele de acces în cămin , normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor. 

13. Să nu lipească afişe şi anunţuri decât în locuri special amenajate. 
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14. Să nu folosească camera, spaţiile de folosinţă comună a căminului pentru activităţi comerciale. 

15. Să nu folosească aparatele electrice cu un consum de energie electrică mai mare decât normele stabilite de 

către instituţia de  învăţământ ( reşouri improvizate, aeroterme, etc.) conform Normelor Generale de Prevenire 

a incendiilor în spaţiile de locuit (conform Ord.712,OG 60/97 şi MG 678/98). 

16. Este interzisă introducerea şi folosirea buteliilor şi aparatelor de ardere. 

17. Să anunţe administraţia în cazul în care nu mai vrea să locuiască în cămin, efectuând lichidarea la zi ( din ziua 

respectivă încetând obligaţiile contractuale ). 

18. Să suporte plata taxelor prevăzute în prezentul contract în cazul nerespectării acestuia. 

19. Este interzis traficul şi consumul de stupefiante, halucinogene si etnobotanice în incinta căminului. 

20. Este interzisă deţinerea, uzul şi folosinţa a armelor albe şi de foc. 

21. Să nu consume băuturi alcoolice în incinta căminului. 

22. Să respecte recomandările administratorului, şefului de palier, şefului de cămin şi portarului de serviciu în 

cazurile conflictuale. 

23. Este interzis fumatul in incinta caminului. 

24. Este interzis uscatul rufelor în afara camerei pe geam. 

25. Este interzis accesul si tinerea animalelor in camin. 

26. Să anunţe administraţia (portar) de orice vizită a persoanelor din exteriorul caminului (acestea neavand dreptul 

de a ramane peste noapte ). 

27. Să înştiinţeze administraţia căminului (prin notificarea in registrul de sesizari de la poarta caminului) despre 

reparaţiile necesare în camerele de locuit şi în spaţiile de folosinţă comună. Este interzisă intervenţia personală 

necalificată pentru remedierea acestora. 

28. Este interzisa instrainarea cartelelor de acces in camin. 

29. Sa depuna actele pentru obtinerea vizei de flotant. 

30. Colectarea selectiva a gunoiului. 

 

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 

Art.8 Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale din partea locatarului, locatorul 

(reprezentat prin administrator) procedează astfel : 

1. În cazul aliniatelor 2,4,5,6,7,12,13,14,21,22,24,25,26, ale art.7, se avertizează, în scris, locatarul ( cu aducerea 

la cunoştinţa şefului de cămin)  

2. În cazul aliniatelor 2,4,5,6,7,12,13,14,21,22,24,25,26, ale art.7, la a doua abatere, locatarului în cauză i se va 

rezilia contractul. 

3. Poluarea sonoră reclamată atrage un avertisment. Al doilea avertisment conduce la excluderea din cămin. 

4. În cazul aliniatelor 15,16, ale art.7 , locatarului i se aplica o taxă de penalizare de 50 lei, pentru care se va 

elibera chitanţă . la a doua abatere in sensul acesta  i se va rezilia contractul. 

5. În cazul  art.7, alin. 23 locatarului i se aplica o taxă de penalizare de 50 lei,  pentru care se va elibera chitanţă, 

iar la următoarea abatere in sensul acesta i se va rezilia contractul. 

6. În cazul aliniatelor 3,11,17,18,19,20,29, ale art.7, contractul cu locatarul va fi reziliat. 

7. În cazul aliniatelor 8,9,10,28, ale art.7 contractul cu locatarul va fi reziliat obligând la plata pagubelor, 

locatarul pierzând dreptul de cazare în căminele UMFT pe toată perioada efectuării studiilor. 

8. În cazul art. 2, locatarul pierde dreptul de cazare în căminele UMFT pe toată perioada efectuării studiilor, în 

cazul studenţilor absolvenţi nu li se vor mai elibera documentele aferente absolvirii. 

9. Studenţii care înstrăinează locul de cazare, sau folosesc BI (CI) pentru a caza alte persoane, vor fi 

exmatriculaţi din facultate şi vor fi traşi la răspundere contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

10. În cazul în care un bun material al locatorului este distrus sau furat şi autorul nu este identificat, paguba va fi 

suportată de către toţi studenţii din camera, de pe palier sau din cămin, suma fiind stabilită de către Direcţia 

General Administrativa conform valorii din devizul de lucrări. 

11. In cazul pierderii cartelei de acces in camin se va aplica o taxa de penalizare in valoare de 10 lei. 

12. In cazul nerespectarii art.7, alin.30, se aplica o taxa de penalizare de 50 lei, la a doua abatere in sensul acesta i 

se va rezilia contractul. 
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Art.9 In caz de nerezolvare, conform regulamentului, a cazurilor de nerespectare a obligatiilor contractuale, acestea se vor 

reglementa pe cale juridică în baza legislaţiei în vigoare. 

 

Art.10 Prezentul contract este in acord cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului de ordine interioară al 

căminului şi se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Art. 11 La predarea camerei se restituie integral bunurile primite pe bază de inventar, după cum urmează:  

 

1. Pături Starea buc. 

2. Cearceaf pat Starea buc. 

3. Cearceaf plic Starea buc. 

4. Pernă Starea buc. 

5. Faţă pernă Starea buc. 

6. Draperii Starea buc. 

7. Coş reziduri Starea buc. 

8. Făraş Starea buc. 

9. Chei Starea buc. 

10. Paturi Starea buc. 

11. Mese Starea buc. 

12. Scaune Starea buc. 

13. Etajere Starea buc. 

14. Saltele Starea  buc. 

15. Cuiere Starea buc. 

16. Garnişe Starea buc. 

17. Becuri Starea buc. 

    

    

    

 

 

 

          SUBSEMNATUL...........................................................................................DECLAR PE PROPRIA 

RĂSPUNDERE CĂ EFECTUEZ STUDIILE UNIVERSITARE LA FACULTATEA .......................................................              

ŞI SUNT /  NU SUNT STUDENT (Ă) CU TAXĂ. 

 

 

 

 

 

 

     

             LOCATOR                                                                             LOCATAR (Chiriaş)  

             Administrator                                                                               Student 

 

 

 

 

 

 

 

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


 Cod Regulament: UMFVBT- REG/PSA/43/2020 

Aprobat HCA nr. 5606/18.05.2020 

                                                                                   Anexă la H.S. nr. 18/6022/27.05.2020 

  Adr.:P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,  

                                                                                             cod 300041, România 

         Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626 

                    E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

 15 

 

Anexa 3 la Regulamentul de camin 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE 
NR.______  încheiat azi:____ /___ 2020 / CĂMIN ______ 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE : 
Între UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara 

Piata Eftimie Murgu nr 2, în calitate de titular  al dreptului de proprietate a căminelor studenţeşti, reprezentată în  prezentul 
context prin delegare de catre administrator_________________________________, în  calitate de LOCATOR 

şi____________________________________, fiul(ca) lui_________________şi a _________________ cu domiciliul stabil 
în localitatea____________________________ str.___________________ nr.___ bl.___ sc.___ et.__ ap.__ 
jud.__________________________telefon mobil ________________________ posesor al C.I. seria ____ 
nr._____________  eliberat de poliţia_________________________ la data de_______________ 
C.N.P.___________________________  în calitate de LOCATAR (chiriaş) a intervenit prezentul contract de închiriere.   

 

 OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie darea în folosinţă pe parcursul vacanţei de vară 2020 a unei suprafeţe locative (loc) 

cu destinaţia de locuinţă în căminul_______ camera_______, a instalaţiilor şi spaţiilor comune aferente precum şi a 
inventarului prevăzut în procesele verbale de predare-primire. 
 

               TARIFUL DE CAZARE  
Art. 2. Tarifele de cazare percepute sunt cele aprobate de Consiliului de Administraţie. 

  

Această hotarâre nu se aplică studenţilor care sunt în stagiu de practică. În acest caz tariful fiind cel din cursul 
anului universitar. 
    

                PLATA  
Art. 3. Plata tarifului de cazare se face astfel: pentru lunile iulie şi august la incheierea contractului, la căminul în 
care locuieşte, iar pentru luna septembrie între 03-10 ale lunii. 
 

 OBLIGAŢIILE   PĂRŢILOR CONTRACTANTE  
Art. 4. Locatorul are obligaţia: 

1. să predea camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului în stare corespunzătoare folosinţei, pentru 
destinaţia de locuinţă, pe bază de proces verbal de predare-primire; 

2. să asigure permanent efectuarea curăţeniei în spaţiile de folosinţă comune ale căminului cât şi evacuarea zilnică a 
reziduurilor menajere; 

3. să elibereze cartelă de acces în cămin şi cheie cameră;     
4. să interzică orice modificare a spaţiului oferit cu instalaţiile aferente, subînchirierea spatiului respectiv sau folosirea 

lui în alte scopuri; 
5. să recupereze imediat şi la data constatării, lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din cameră şi din spaţiile de 

folosinţă comună ale căminului prin încasarea contravalorii lor şi a manoperei de instalare;                                                                                       
Art. 5. Locatarul (chiriaşul) se obligă : 

1. să respecte prevederile Regulamentului de cămin privind organizarea si funcţionarea cazărilor la UMFVBT; 
2. să preia camera cu dotările aferente specificate în obiectul contractului în stare corespunzătoare folosinţei pentru 

destinaţia de locuinţă, pe bază de proces verbal de predare-primire; 
3. să achite tariful fixat pentru cazarea în cămin, în termenul menţionat la art. 3; 
4. să asigure ordinea şi curăţenia în spaţiul primit şi în jurul căminului; 
5. să permită accesul persoanelor angajate în cadrul UMFVBT cu sarcini concrete pentru a efectua controlul în 

cameră; să permită accesul firmei de dezinsecţie în cameră; 
6. să anunţe administraţia în cazul în care nu mai doreşte să locuiască în cămin şi să restituie, la expirarea 

contractului, bunurile preluate în starea corespunzătoare; 
7. să nu efectueze nici o modificare în spaţiul oferit; 
8. să nu subînchirieze şi să nu permită utilizarea de către alte persoane a spaţiului primit în folosinţă, să nu cazeze 

persoane străine; 
9. să nu lipească afişe şi anunţuri decât în locurile special amenajate (aviziere); 
10. să răspundă material de lipsurile şi deteriorările produse bunurilor din camera proprie sau învecinată (după caz) şi 

din spaţiile de folosinţa comună ale căminului; 
11. să nu folosească aparate cu un consum de energie electrică ridicat; 
12. să nu prepare  hrana  în camerele pentru locuit şi să nu utilizeze butelii şi aparate de ardere în cămin; 
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13. să nu folosească mijloace improvizate de încălzire şi alte improvizaţii electrice; 
14. să nu folosească camera pentru activităţi comerciale; 
15. să respecte normele de acces în cămin, normele igienico-sanitare şi cele de pază contra incendiilor; 
16. să nu consume băuturi alcoolice în incinta căminului; să respecte prevederile  Legii nr. 349 / 21.06.2002 prin care se 

interzice fumatul în cămin; să nu introducă sau să păstreze animale în cămin. 
 

          RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ: 
Art.6.   Pentru nerespectarea obligaţiilor din prezentul contract locatarii vor fi exclusi din cămin. 

          
 
 

    LOCATOR          LOCATAR 
Administrator,             (Chiriaş),     

 
   _________________________                 _____________________________            
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Anexa 4 la Regulamentul de camin  

 

Registru privind evidenta cazarilor pe perioada de vara  

 

 

Nr.contract Camera Numele si prenumele Intrare Iesire Iulie August Septembrie Nr. cartela En. electrica 
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Anexa nr. 5 

 

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara prelucrează în condiții de siguranță datele 

personale furnizate1.  

 

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării fără a avea caracter exhaustiv: nume, 

prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele 

de stare civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, situația militară, 

asigurări de sănătate și sociale, date bancare, situația medicală, informații cu privire la studiile 

efectuate/absolvite, note/medii obținute pe parcursul studiilor, respectiv adresa de email, număr de telefon în 

vederea îmbunătățirii procesului de comunicare.  

 

Datele sunt prelucrate în scopul încheierii și executării contractelor şi raporturilor juridice specifice 

procesului de cazare în spațiile/căminele UMFVBT, pentru activitățile necesare în vederea îndeplinirii scopului 

pentru care universitatea a fost creată - educație și cercetare, fiind folosite și pentru analize, prelucrări statistice 

și arhivare, conform prevederilor legale.  

 

Subsemnatul/a ___________________________________________, domiciliat(ă) în județul 

____________________, localitatea _______________, str. _______________, nr. ______, Bloc _______, 

scara ______, etaj _____, ap. _____, identificat(ă) prin C.I. seria ______, nr. ________________, 

student/masterand al UMFVBT, Facultatea ____________________, programul de studii de licență/masterat, 

programul de studii ______________________________,  

 

am luat la cunoştință că Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va prelucra, prin 

orice mijloace, datele mele cu caracter personal, pentru îndeplinirea obligațiilor legale şi contractuale privind 

cazarea studenților/ studenților masteranzi în spațiile/căminele UMFVBT, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulație a acestor date.  

 

 

Data,  

 

 

Semnătură, 

                                                 
1 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulație a acestor date „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor 

cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 

colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ştergerea sau 

distrugerea. 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  19/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe, completat și republicat prin  

H.S. nr. 6/13724/11.09.2019, 

- H.S. nr. 18/6022/27.05.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5056 din data de 23.04.2020.  
 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului privind 

cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Biroul Acte Studii, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale,  

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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REGULAMENTUL PRIVIND CUANTUMUL 

TAXELOR DE  ȘCOLARIZARE ȘI ALTE 

TAXE ÎN CADRUL 

UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 
 

 

 

 
 

 Data Semnătură 

Elaborat: 

Secretariatul General al Universității 

Serviciul Financiar-Contabil 

20.04.2020  

Vizat Oficiul juridic 23.04.2020  

Vizat Comisia permanentă a Senatului 

pentru revizuirea regulamentelor și a 

cartei universitare 

  

Data intrării în vigoare: 27.05.2020  

Data retragerii:   
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Art. 1 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, OUG nr. 194/2002 și Cartei Universitare, în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual de Guvern, și 

cu taxă. 
 

Art. 2 

O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur 

program de masterat și pentru un singur program de doctorat. 
 

Art. 3 

(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, cuantumul taxei de școlarizare se aprobă anual de către 

Senatul Universității, prin regulamentele proprii de admitere, și se aduce la cunoștința studenților, 

respectiv studenților masteranzi/doctoranzi înainte de începerea noului an universitar, în termenul 

prevăzut de lege. 

(2) Cuantumul taxelor de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar. 

(3) Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare, 

dacă nu intervin situații de depășire a duratei de școlarizare prevăzute în lege. 

 

Art. 4  

(1) Studenții înmatriculați la toate ciclurile de studii universitare din Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, precum și medicii înscriși la specializare, au obligația de a plăti 

taxele de școlarizare, în condițiile stabilite de prezentul Regulament, de contractul de studii, precum și de 

reglementările interne ale Universității. 

(2) Contractul de studii reglementează obligațiile financiare ale studentului, aprobate de Senatul 

universitar și stipulate in Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe, precum și în alte regulamente și 

metodologii proprii. Modelul Contractului de studii, respectiv al Actului adițional la Contractul de studii, 

se aprobă anual de Senatul universitar, anterior începerii anului universitar, fiind vizat pentru legalitate, 

respectiv pentru control financiar preventiv, de către Compartimentul juridic al universității și Serviciul 

financiar-contabil. 

(3) În cazul depășirii duratei de școlarizare prevăzute de lege, ca urmare a repetenției, a reluării studiilor 

în caz de întrerupere, sau a reînmatriculării după exmatriculare sau retragere, se încheie un nou contract 

de studii universitare, în condițiile stabilite de universitate la data încheierii contractului, cuantumul taxei 

de școlarizare fiind stabilit la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie 

studentul. 

(4) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, în cazul prelungirii 

duratei programului de studii universitare de doctorat, cu 1-2 ani, se suportă de către studentul-doctorand. 

Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 1. 
 

Art. 5  

(1) Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 1. 

(2) Cuantumul taxelor percepute pentru înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor 

forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ și pentru activități neincluse în 

planul de învățământ, precum și alte taxe, este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului 

Regulament, Anexa nr. 2. 

(3) Debitele privind taxele de școlarizare în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de referință 

euro/leu din data de 1 august a anului în curs, cu valabilitate până la data de 31 iulie a anului următor. 
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Art. 6  

(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, în primul an de studiu (la înmatriculare) taxa de 

școlarizare se achită integral  în perioada stabilită prin metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de 

școlarizare în termenul stabilit de conducerea Universității va duce la pierderea locului obținut. 

(2) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita taxa de 

școlarizare, după cum urmează: 

a.  integral, în prima lună a anului universitar, la nivelul cuantumului taxei de școlarizare 

stabilite în Anexa 1, 

b.  în două tranșe egale, în prima lună a fiecărui semestru, la nivelul cuantumului taxei de 

școlarizare stabilite în Anexa 1, la care se adaugă un procent de 10% din valoarea totală a 

taxei de școlarizare  (5% în semestrul 1 și 5% în semestrul 2) 

Art. 7  

(1) După trecerea termenului de o lună, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de 

școlarizare, pe baza evidențelor contabile, Universitatea are dreptul de a exmatricula studenții, studenții 

masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul stabilit. 

(2) Reînmatricularea se face în anul universitar următor, cu achitarea taxelor de școlarizare aferente 

anului de studiu în care se reînmatriculează și plata unei taxe de reînmatriculare. 

(3) În cazul exmatriculării studenților, studenților masteranzi și studenților-doctoranzi, Universitatea este 

îndreptățită la recuperarea debitelor acumulate de către student până la data exmatriculării și/sau a unor 

daune materiale.  
 

Art. 8  

(1) Plata taxelor de școlarizare stabilite în lei se efectuează la casieria universității sau prin virament 

bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA: 

RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de studii – 

numele și prenumele studentului, anul de studiu, programul de studiu ”. 

(2) Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii se efectuează în condițiile prevăzute de 

Regulamentul/metodologiile de admitere. 

(3) Plata taxelor de școlarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenții înscriși la programele de studii 

cu predare în limbi străine, precum și pentru studenții din state terțe, care nu sunt membre ale Uniunii 

Europene, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, se efectuează, prin virament bancar, în 

contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenția 

Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni 

obligatorii: „taxa de studii – numele și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de 

studii”. 
 

Art. 9  

(1) Taxa de școlarizare pentru anul complementar se plătește proporțional cu numărul de credite restante, 

dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de școlarizare aferente anului 

de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înțeleg toate creditele restante din interiorul 

ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar. 

(2) La reluarea studiilor, taxa de școlarizare pentru studenții care se înscriu în an complementar și cei care 

au întrerupt studiile, se plătește la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie 

studentul,  în conformitate cu noul contract. 

(3) Studenților străini, cetățeni non-UE, care studiază pe cont propriu valutar, nu li se aplică prevederile 

prezentului Regulament, taxa de școlarizare aferentă anului complementar fiind la nivelul taxei anului de 

studiu în care se înscrie studentul, în cuantumul stabilit de Senatul universitar în prezentul Regulament.  

(4)  În cazul în care studenții străini, cetățeni non-UE, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu, 

aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în valută, aferentă anului de studiu pe care îl repetă. 

(5) În cazul în care studenții români de pretutindeni, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu, 

aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în lei, aferentă anului de studiu pe care îl repetă, în aceleași 
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condiții cu cetățenii români. 
 

Art. 10  

(1) Studenții repetenți care nu au obținut numărul de credite necesare promovării din motive medicale vor 

urma anul complementar fără obligații financiare, dacă în anul întreruperii studiilor din motive medicale 

au plătit integral taxa de studiu. 

(2) Pentru aceasta, studenții vor prezenta acte medicale doveditoare, care vor fi analizate de către decanat 

și de Consiliul de Administrație al Universității, conform prevederilor Regulamentului de organizare și 

desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare de licență. 
 

Art. 11  

Pentru prezentarea la examenele disciplinelor cu credite transferabile restante, studenții plătesc taxa 

stabilită de Senatul universitar prin prezentul Regulament. 
 

Art. 12  

(1) Studenții care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de școlarizare a anului 

complementar, integral. 

(2) Obținerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de școlarizare 

aferentă acelui an. 
 

Art. 13  

(1) Studentul care solicită retragerea/întreruperea studiilor universitare are obligația de a achita taxa de 

școlarizare integral pentru anul în curs.  

(2) În caz de retragere, întrerupere a studiilor universitare sau exmatriculare, taxa de școlarizare achitată 

pe anul în curs nu se restituie. 

(3) În cazul studenților înscriși în anul I care au semnat contractul de studii, dar care se retrag/întrerup 

studiile universitare, înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, taxa de școlarizare se restituie, la 

cererea scrisă a studentului, de la data aprobării acesteia în Consiliul de Administrație al Universității. 

(4) Pentru restituirea taxei de școlarizare, studentul va depune la Serviciului Financiar-Contabil, Birou 

Taxe studenți, prin Registratura Universității, o cerere conform Anexei nr. 3 din prezentul Regulament. 

Serviciul Financiar-contabil va efectua restituirea taxei de școlarizare în termen de 30 de zile de la data 

înregistrării cererii. 

(5) În cazul exmatriculării, cu excepția situațiilor de exmatriculare pentru neînscriere, taxa de școlarizare 

achitată pentru anul în curs nu se restituie. 

(6) Studentului-doctorand nu i se restituie taxele achitate în cazul retragerii de la studii, al exmatriculării 

sau al mobilităților la alte instituții organizatoare de studii universitare de doctorat. 

 

Art. 14  

(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara percepe de la candidați, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea 

admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul universitar, prin metodologia proprie de admitere. 

(2) Scutirea de la plata acestor taxe de înscriere la concursurile de admitere sau reducerea lor se aprobă de 

Senatul universitar, prin prezentul regulament, respectiv prin metodologia proprie de admitere, pentru: 

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

 b) orfanii de ambii părinți; 

 c) candidații proveniți din casele de copii sau plasament familial; 

 d) copiii personalului angajat în UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara; 

 e)  alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere sau a rectorului Universității. 
 

Art. 15  

La admiterea în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru fiecare 

ciclu și program de studii universitare, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor 
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aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene li se aplică aceleași condiții 

prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.  
 

Art. 16  

Prezentarea absolvenților la examenul de finalizare a studiilor, în sesiuni ulterioare celor organizate 

pentru promoția din care aceștia fac parte, se poate face cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor 

++aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar prin prezentul Regulament. 

 

Art.17.   

(1) Prezentul Regulament, modificat și aprobat în ședința Senatului universitar din data de 

27.05.2020, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale O. G. nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 1/2010, se aplică tuturor 

studenților Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, înscriși la toate ciclurile 

de studii universitare, precum și la cursuri postuniversitare și de rezidențiat.  

(2) La data prezentei, se abrogă Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare şi alte taxe 

din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, aprobat și republicat prin  

prin Hotărârea Senatului nr. 6/13724/11.09.2019. 

 
 

Rector, 

    

Prof. univ. dr. Marius Octavian Crețu  Secretar șef Universitate, 

  dr. Daniela Aurora Tănase 

   

 

Contabil-șef,  Reprezentant studenți, 

Ec. Maria Mihaela Stepan  Lieb Katharina 

 

   

  Vizat Oficiul juridic, 

  c.j. dr. Codrina Mihaela Levai 
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ANEXA NR. 11 

la 

REGULAMENTUL PRIVIND CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ALTE TAXE 

 
 

Anul înmatriculării STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI 

360 CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ – 180 ȘI 240 

CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT STUDII UNIVERSITARE 

DE DOCTORAT 

STUDII DE 

REZIDENȚIAT 

 

NON-UE   Programe 

de studii cu 

predare în 

limba 

română 

 

RO+UE  

Programe de 

studii cu 

predare în 

limbă străină  

Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE 

Până în anul 
universitar 2011-

2012, inclusiv 

5300 ron/an 

 

4000 euro/an 320 euro/ lună 2210 ron/an 320 euro/lună 4000 ron/an 320 euro/ 

lună 

7000 ron/anul I; 

2210 ron /anii 

II-IV 

320 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2012-2013 
5300 ron/an 

 

4000 euro/an 320 euro/lună 3530 ron/an 

 

320 euro/lună 4000 ron/an 320 euro/ 

lună 

7000 Lei/anul I; 

2210 ron/anii II-

IV 

320 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2014-2015 
6620 ron/an 

 

 

4500 euro/an 400 euro/lună 4855 ron/an 

 

400 euro/lună 4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

400 euro/ 

Lună 

3000 euro/an – Laseri ... 

2210 ron /an2 400 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

2015-2016 

6620 ron/an 

 

 

4500 euro/an 

5000 euro/an 3 

400 euro/lună 

500 euro/lună 4 

2210 ron/an5 

4855 ron/an 

6620 ron /an6 

 

400 euro/lună 

 

500 euro/lună 7 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

400 euro/ 

Lună 

3000 euro/an – Laseri ... 

2210 ron/an 400 euro/ 

lună 

340 euro/ lună 

 

 

2016-2017 

7000 ron/an 

 

 

4500  euro/an  

5000 euro/an8 

 

500 euro/lună 

 

 

2500 ron/an9 

5000 ron/an 

7000 ron /an10 

500 euro/lună 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

500 euro/ 

lună 

 

 

2500 ron/an 500  euro/ 

lună 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an (Medicină 

dentară)11 

                                                 
1 Completată, modificată și republicată conform HCA nr.1471/06.02.2018, respectiv H.S nr. 17/2191/22.02.2018.  
2 Conform pct. 12 din HCA nr. 2072/06.03.2014  
3 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română), cu sesiune de admitere în luna septembrie,  conform pct. 9 din HCA. nr. 909/29.01.2015 și H.S  nr. 1/2245/24.02.2015 
4 Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE la programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015 
5 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină, conform pct. 8 din  HCA nr. 3437/23.04.2014 și H.S. nr. 4/4729/04.06.2014, respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul 

Facultății de Farmacie, conform pct. 4 din HCA nr. 285/13.01,2015 și H.S. nr. 4/910/29.01.2015.  
6 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 10 din HCA nr. 909/29.01.2015 
7 Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015 
8 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română-locurile pentru candidaţii europeni, sesiunea admitere iulie) 
9 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină,  respeciv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.  
10 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform H.S. 4/4789/05.05.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018. 
11 Taxe de studii de rezidențiat pentru cetățenii non UE, conform H.S nr. 4/515/18.01.2016 
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Anul înmatriculării STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI 

360 CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ – 180 ȘI 240 

CREDITE ECTS 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT STUDII UNIVERSITARE 

DE DOCTORAT 

STUDII DE 

REZIDENȚIAT 

 

NON-UE   Programe 

de studii cu 

predare în 

limba 

română 

 

RO+UE  

Programe de 

studii cu 

predare în 

limbă străină  

Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE RO+UE Non-UE 

2017-2018 7000 ron/an 5000  euro/an12  

6000 euro/an13 

5000 euro/an 

6000 euro/an13 

2500 ron/an14 

5000 ron/an 

7000 ron /an10 

3150 ron /an15 

5000 euro/an 

5500 euro/an16 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

5000 euro/an (domeniul 

Medicină, respectiv 

Farmacie) 

 

2500 ron/an 5000 euro/an 

(Medicină)  

5500 euro/an 

(Medicină 

Dentară) 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an 

(Medicină dentară) 16 

2018-2019 8200 ron/an 5000  euro/an  

6000 euro/an 

5000 euro/an 

6000 euro/an 

3000 ron/an14 

5500 ron/an 

8200 ron /an10 

3650 ron /an15 

5000 euro/an 

5500 euro/an16 

 

 

4000 ron/an 

3000 euro/an – 

Laseri ... 

5000 euro/an (domeniul 

Medicină, respectiv 

Farmacie) 

 

2500 ron/an 5000 euro/an 

(Medicină)  

5500 euro/an 

(Medicină 

Dentară) 

5000 euro/ an (Medicină 

și Farmacie) 

6000 euro/an 

(Medicină dentară) 

2019-2020 8200 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an 3000 ron/an14 

5500 ron/an 

8200 ron /an10 

3650 ron /an15 

6000 euro/an 4000 ron/an 3000 

euro/an – Laseri 

... 

6000 euro/an 5000 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an (Medicină 

și Farmacie) 

7000 euro/an 

(Medicină dentară)17 

începând cu anul 

2020-2021 
8200 ron/an 6000 euro/an 6000 euro/an 3000 ron/an14 

3650 ron /an15 

5500 ron/an18 

6000 euro/an 2500 ron/an19 

10000 ron/an20 

programul 

Laseri 

 

6000 euro/an 3000 ron/an21 

4000 ron/an22 

5000 ron/an23 

6000 euro/an 6000 euro/an (Medicină 

și Farmacie) 

7000 euro/an 

(Medicină dentară) 

 

* Admiterea la aceste programe de studii universitare de licență este organizată de Departamentul Relații Internaționale al Universității.

                                                 
12 Taxă de școlarizare pentru programele de studii din cadrul Facultăților de Medicină și Farmacie conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016.  
13 Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară, conform pct. 5 din HCA nr.2500/22.02.2017, respectiv H.S nr.3/2595/23.02.2017   
14 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină,  respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.  
15 Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Deva din cadrul Facultății de Medicină, conform H.S. nr. 4/16946/24.11.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018  
16 Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016 
17 Taxe de școlarizare aprobate prin HCA nr. 5933/10.04.2019 și HS nr. 5/8080/29.05.2019, 
18 Taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare de licență AMG  și Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA nr. 515/15.01.2020 și H.S. nr. 18/600/16.01.2020 
19 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.4971/15.04.2020 din și H.S. nr. 5/4579/29.04.2020 
20 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.20377/03.12.2019 
21 Taxe de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020 
22 Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul prelungirii duratei programului de studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020  
23 Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul reînmatriculării, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020 
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ANEXA NR. 2 

 

TAXE PENTRU DEPĂȘIREA DURATEI DE ȘCOLARIZARE PREVĂZUTE ÎN LEGE, 

ÎNMATRICULĂRI, REÎNMATRICULĂRI, REPETAREA EXAMENELOR ȘI A ALTOR 

FORME DE VERIFICARE, CARE DEPĂȘESC PREVEDERILE PLANULUI DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI PENTRU ACTIVITĂȚI NEINCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT, 

PRECUM ȘI ALTE TAXE  

 

 

NR. 

CRT. 

SITUAȚII DIVERSE CUANTUMUL 

TAXEI  

în lei 

CUANTUMUL 

TAXEI 

în valută 

MENȚIUNI 

1.  PROGRAMA 

ANALITICĂ 

200 lei 45 euro PENTRU 

STUDENȚI/ABSOLVENȚI 

2.  SITUAȚIE ȘCOLARĂ 

PENTRU UZ 

PERSONAL  

50 lei/an de studiu 10 euro/an de studiu PENTRU STUDENTI 

3.  ELIBERARE 

DUPLICAT CARNET 

DE STUDENT 

50 lei 10 euro PENTRU STUDENȚI 

4.  PROCESARE ACTE 

STUDII NERIDICATE 

ÎN TERMEN DE 24 DE 

LUNI DE LA 

SUSȚINEREA 

EXAMENULUI DE 

FINALIZARE A 

STUDIILOR SAU DE 

LA ÎNCETAREA 

RAPORTURILOR CU 

UNIVERSITATEA 

200 lei 45 euro PENTRU ABSOLVENTI / 

FOȘTI STUDENȚI / 

CANDIDAȚI LA 

EXAMENELE DE 

ADMITERE 

5.  ADEVERINȚE 

PENTRU MINISTERUL 

JUSTIȚIEI 

100 lei 20 euro PENTRU OBȚINEREA 

CETĂȚENIEI ROMÂNE 

6.  TAXĂ DE ÎNSCRIERE 

LA CONCURSUL DE 

ADMITERE PENTRU 

STUDII 

UNIVERSITARE DE 

LICENȚĂ, MASTER, 

DOCTORAT 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de 

admitere 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de  

admitere 

PENTRU CANDIDAȚI 

7.  TAXĂ PROCESARE 

DOSAR ADMITERE  

STUDENȚI STRĂINI 

- 200 euro PENTRU CANDIDAȚII UE, 

SEE, CH SI CANDIDATI 

STATE TERTE 

8.  TAXĂ DE 

ÎNMATRICULARE 

(CONFIRMARE) - 

LICENȚĂ, MASTER, 

DOCTORAT  

Conform 

Metodologiilor 

proprii de 

admitere 

Conform 

Metodologiilor 

proprii de  

admitere 

PENTRU STUDENȚI  

9.  REÎNMATRICULARE 300 lei 65 euro PENTRU STUDENȚI 
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10.  REDOBÂNDIREA 

CALITĂȚII DE 

STUDENT, MEDIC LA 

SPECIALIZARE, 

DOCTORAT 

200 lei 45 euro PENTRU TOȚI STUDENȚII, 

inclusiv MASTERANZI ȘI 

DOCTORANZI 

11.  TAXĂ PENTRU 

STUDENȚII CARE 

SOLICITĂ 

MOBILITATE  LA 

ALTE UNIVERSITĂȚI 

500 lei 105 euro PENTRU STUDENȚI 

12.  EXAMENE DE 

DIFERENȚĂ pentru 

studenții care vin de la 

alte Universități la UMF 

„Victor Babeș” 

Timișoara. 

200 lei / examen 45 euro / examen PENTRU STUDENȚII  

13.  ECHIVALĂRI DE 

STUDII 

 

300 lei  65 euro PENTRU STUDENȚI  

14.  TAXĂ TEST LIMBĂ 

ROMÂNĂ DE LA 

SFÂRȘITUL ANULUI II 

(test eliminatoriu) 

200 lei 45 euro PENTRU STUDENȚI  

15.  TESTUL DE LIMBĂ 

STRĂINĂ, SUSȚINUT 

LA ADMITEREA 

PENTRU STUDIILE 

UNIVERSITARE 

ORGANIZATE ÎNTR-O 

LIMBĂ STRĂINĂ 

- 50 euro PENTRU CANDIDAȚI 

16.  RECUPERĂRI 

ABSENȚE LP/STAGII 

50 lei / absență 10 euro / absență PENTRU STUDENȚI 

17.  EXAMENE CREDITE 

TRANSFERABILE 

(pentru anii anteriori) 

200 lei/prezentare 

examen 

45 euro/ prezentare 

examen 

PENTRU STUDENȚI 

18.  REEXAMINĂRI  50 lei 10 euro PENTRU STUDENȚI 

19.  EXAMEN DE 

FINALIZARE STUDII 

(licență și disertație), 

susținut în  sesiuni 

ulterioare celor 

organizate pentru 

promoția din care 

studenții fac parte  

300 lei 65 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

ROMÂNI, UE, SEE ȘI 

ELVEȚIA  

PENTRU ABSOLVENȚI 

STRĂINI (NON-UE) 

20.  ADEVERINȚE DE 

AUTENTICITATE 

(pentru MEN, Prefectură, 

Monitorul Oficial al 

României, alte situații) 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

21.  ADEVERINȚE 

PENTRU APOSTILĂ 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 
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22.  ADEVERINȚE 

PENTRU MONITORUL 

OFICIAL 

50 lei 

 

10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

23.  ADEVERINȚĂ – 

INIȚIALA TATĂLUI 

(LIMBA RO./ENG.) 

60 lei 

 

15 euro PENTRU 

ABSOLVENȚI/STUDENȚI 

24.  ADEVERINȚĂ 

INTERES PERSONAL 

(altele decât cele 

menționate)  

100 lei 20 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

 

25.  DUPLICATE  

(diplomă, foi matricole, 

certificate etc.) 

300 lei 65 euro PENTRU ABSOLVENȚI 

26.  ADEVERINȚE 

PENTRU OBȚINEREA 

CERTIFICATULUI DE 

CONFORMITATE 

50 lei 10 euro PENTRU ABSOLVENTI 

27.  CERTIFICATE OF 

GOOD STANDING 

(limba engleză și limba 

română) 

50 lei 10 euro PENTRU 

ABSOLVENȚI/STUDENȚI 

28.  AUTENTIFICAREA 

ACTELOR DE STUDII 

CU ÎNSCRISUL 

„conform cu originalul” 

5 lei/filă 1 euro/filă PENTRU ABSOLVENȚI 

29.  PRELUAREA 

DOSARELOR CU 

ACTELE DE STUDII 

APARȚINÂND  

ABSOLVENȚILOR 

ALTOR 

UNIVERSITĂȚI 

PENTRU VIZAREA 

ACESTORA DE CĂTRE 

CNRED 

300 lei 65 euro- PENTRU ABSOLVENȚII 

ALTOR UNIVERSITĂȚI 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  20/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, decan al Facultății de Farmacie, nr. 

5294/05.05.2020,   

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5606 din data de 18.05.2020.  
 

 

  Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări solicitate de Decanatul Facultății de 

Farmacie, privind practica de specialitate pentru studenții din anii terminali, la programele de studii 

Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și Asistență de Farmacie (Lugoj), după cum urmează: 

(1) Menținerea formei actuale a convenției-cadru de practică de specialitate pentru studenții de an V, 

programele de studii Farmacie și Farmacie în limba franceză, precum şi pentru studenţii anului III 

specializarea Asistenţă de Farmacie, pentru perioada 10 februarie-15 martie 2020, urmând ca din prima zi 

a declarării stării de urgență pe teritoriul României, să se accepte și realizarea practicii de specialitate 

obligatorii a studenților de an V, respectiv de an III Asistenţă de Farmacie, în farmaciile din localitățile de 

domiciliu/ din țările de reședință; 

(2) Completarea, în mod obligatoriu, a Convenției-cadru cu o declarație pe proprie răspundere a 

studentului practicant, privind asumarea de către student, că practica de specialitate s-a desfăşurat într-o 

unitate farmaceutică autorizată din cadrul reţelei medico-farmaceutice a ţării respective, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(3) Echivalarea a 3 ore /zi de parcurgere a materialelor postate pe site-ul umft.ro, privitoare la practica de 

specialitate a studenților de an V Farmacie și a studenților de an III, Asistență de Farmacie (Lugoj), cu tot 

atâtea ore de practică efectivă în farmacie, în condițiile contextului epidemiologic actual, în perioada 

16.03. - 15.05.2020, pe baza metodologiei H.S. nr. 9/4160/10.03.2020 referitoare la transmiterea online a 

fișei individuale de studiu, ca o condiție obligatorie, pentru încheierea situației școlare individuale a 

studentului; 

(4) Prelungirea perioadei desfăşurării stagiului de practică al studenţilor din anul V până la 31.08.2020 şi 

stabilirea a 30 ore/săptămână ca timp de lucru pentru perioada 18.05. - 31.08.2020, în vederea efectuării 

de către studenţii din anul V a totalului de 728 ore de pregătire practică, prevăzute în planul de 

învăţământ, conform modelului Actului adițional, parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 2);  

(5)  Prelungirea perioadei desfăşurării stagiului de practică al studenţilor din anul III, programul de studii 

Asistenţă de Farmacie (Lugoj) până la 22.07.2020, cu un timp de lucru de 30 ore/săptămână pentru 

perioada 18.05. - 22.07.2020, în vederea efectuării de către studenţii din anul III, programul de studii 

Asistenţă de Farmacie (Lugoj) a totalului de 532 ore de pregătire practică, prevăzute în planul de 

învăţământ, conform modelului Actului adițional, parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa nr. 3);  

(6) La finalul stagiului de practică studentul va aduce convenția-cadru semnată şi ştampilată de către 

tutorele din farmacie, ceea ce va certifica parcurgerea practicii de specialitate continue, obligatorii 

prevăzute de legislația în domeniul farmaceutic, în privința studenților de an V, programele de studii 

Farmacie și Farmacie în limba franceză, precum şi a studenţilor din anul III programul de studii Asistenţă 

de Farmacie; 
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(7) Derogarea de la planul de învățământ aplicabil 2019/2020, fila anului V, Farmacie respectiv fila 

anului III Asistenţă de Farmacie în ce privește locația de desfășurare a practicii de specialitate; 

(8) Delegarea doamnei conf. dr. farm. Lavinia-Lia Vlaia, președintele comisiei pentru practica studenților 

din cadrul Facultății de Farmacie, ca persoană de legătură cu Oficiul Juridic al UMFVBT în vederea 

transpunerii în forma unui act adiţional/anexă la convenţia-cadru privind stagiul de practică, a 

propunerilor discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Facultăţii de Farmacie din 05.05.2020. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social – Administrativă, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  21/6022/27.05.2020 

 
 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat în 

cadrul Instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) – Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director interimar CSUD, nr. 

4980/15.04.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5056 din data de 23.04.2020.  

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componenţa Consiliului interimar al Școlii Doctorale  Medicină - Farmacie 

(CSD-MF), din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea de Medicină şi 

Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, după cum urmează:  

Director:  Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra, domeniul Medicină 

Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea, conducător de doctorat ales prin vot 

Membri: 

Prof. univ. dr. Anghel Andrei, domeniul Medicină 

Prof. univ. dr. Antal Diana, domeniul Farmacie 

Prof. univ. dr. Puiu Maria, domeniul Medicină 

Conf. univ. dr. Stoian Dana Liana, domeniul Medicină 

Dr.Tudor Pîrvănescu, student-doctorand ales prin vot, domeniul Medicină 

  
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala doctorală Medicină – Farmacie, 

- Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  22/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat în 

cadrul Instituției organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) – Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director interimar CSUD, nr. 

4979/15.04.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație  nr. 5056 din data de 23.04.2020, 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componenţa Consiliului interimar al Școlii Doctorale Medicină Dentară 

(CSD-MD), din cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat - Universitatea de Medicină şi 

Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, după cum urmează:  

Director: Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin 

Prof. univ. dr. Popovici Ramona Amina, conducător de doctorat ales prin vot 

Membri: 

Prof. univ. dr. Jumanca Daniela Elisabeta 

Prof. univ. dr. Romînu Mihai 

Dr. Stan Adrian, student-doctorand ales prin vot, domeniu Medicină Dentară 

  
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala doctorală Medicină Dentară, 

- Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 
 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  23/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- H.S. nr. 5/4429/20.04.2016, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar avizează structura şi componenţa Comisiei de Etică a Cercetării Științifice, 

desemnată să funcţioneze la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Alexandra Enache 

Membri:     prof. univ. dr. Liliana Porojan 

  prof. univ. dr. Mihai Gafencu 

  prof. univ. dr. Ștefan Ioan Stratul 

  conf. univ. dr. Sorin Dumitru Ioanovici 

                  conf. univ. dr. Edward Șeclăman 

                    conf. univ. dr. Adrian Sturza 

  conf. univ. dr. Ionuț Valentin Ledeți       

ș.l.dr. Tiberiu Răzvan Bardan 

  c.j. Cristian Hinț 

  student Luana Maria Gosman, anul III, Facultatea de Medicină 

  student Ioan Dragoș Crăciun, anul V, Facultatea de Medicină Dentară, 

                    student Andrada Campan, anul IV, Facultatea de Farmacie  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Persoanele menţionate la art. 1, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  24/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

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

licență, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat și republicat prin H.S. nr. 11/6022/27.05.2020, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Departamentul Relații Internaționale, nr. 

5260/04.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiei care va coordona concursul de admitere organizat 

de către Departamentul Relații Internaționale, sesiunea iulie/septembrie 2020, după cum urmează:  

Președinte: prof. univ. dr. Claudia Borza  

Membri: conf. univ. dr. Romulus Bogdan Timar  

  ș. l. dr. Stela Iurciuc  

               prof. Filip Fiat  

Secretar: prof. Agnes Balint  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei centrale de admitere, 

- Persoanele nominalizate la art. 1; 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcţia Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- SSMT, TDSA, LSFT, 

- Oficiul juridic, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  25/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

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

licență, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat și republicat prin H.S. nr. 11/6022/27.05.2020, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Departamentul Relații Internaționale, nr. 

5260/04.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 
 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiei tehnice de admitere pentru candidații străini, 

cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai 

Confederației Elvețiene, pentru concursul de admitere organizat de Departamentul Relații Internaționale, sesiunea 

iulie/septembrie 2020, după cum urmează:  

Membri: 

- Prof. univ. dr. Mihai Gafencu  

- Prof. univ. dr. Adrian Neagu  

- Conf. univ. dr. Mircea Focşa  

- Ș. l. dr. Camelia Gurban  

- Conf. univ. dr. Cristina Maria Trandafirescu  

- Conf. univ. dr. Raluca Ceaușu  

- Ș. l. dr. Emanuela Lidia Crăciunescu  

- Cristina Irimia  

- Viorica Dănețiu  
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei centrale de admitere, 

- Persoanele nominalizate la art. 1; 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcţia Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- SSMT, TDSA, LSFT, 

- Oficiul juridic, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  26/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

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

licență, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat și republicat prin H.S. nr. 11/6022/27.05.2020, 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Director Departamentul Relații Internaționale, nr. 

5260/04.05.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiei tehnice de admitere pentru candidații străini, 

cetățeni din țări terțe (non UE), respectiv români de pretutindeni, pentru concursul de admitere organizat de 

Departamentul Relații Internaționale, sesiunea iulie/septembrie 2020, după cum urmează:  

Membri:  

- Prof. univ. dr. Cătălin Marian  

- Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu  

- Conf. univ. dr. Elena Amaricăi  

- Ș. l. dr. Daciana Nistor  

- Ș. l. dr. Tudor Olariu  

- Ș. l. dr. Liviu Tămaș  

- Asist. univ. dr. Tiberiu Dragomir  

- Prof. Agnes Balint  

- Cristina Irimia  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, președintele Comisiei centrale de admitere, 

- Persoanele nominalizate la art. 1; 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcţia Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- SSMT, TDSA, LSFT, 

- Oficiul juridic, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  27/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Prevederile H. G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 

actualizată, 

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr. 5186/29.04.2020 
 

Art. 1. Senatul universitar aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat pentru: 

1. Student doctorand: Mocuța Daliana Emanuela 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marinela 

Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 24 de luni 

Motivul: concediu îngrijire copil 

2. Student doctorand: Popițiu Mircea Ionuț        

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ionac Mihai Edmond 

Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 12 de luni 

Motivul: concediu îngrijire copil 

3. Student doctorand: Proks Maria Cristiana 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Păunescu Virgil 

Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 24 de luni 

Motivul: concediu îngrijire copil 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  28/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Prevederile H. G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, 

actualizată, 

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr. 5532/13.05.2020 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă prelungirea studiilor universitare de doctorat pentru: 

Student doctorand: Moț Ion Cristian 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Poenaru Mărioara 

Perioada solicitată: 24 de luni 
 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  29/6022/27.05.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Marius Craina, nr. 5212/30.04.2020,  

- Avizul favorabil din partea prorectoratului pentru cercetare științifică nr. 5212/04.05.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, d-lui Thiers Soares Raymundo, profesor universitar 

la Universitatea de Stat Rio de Janeiro, Brazilia. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectoratul pentru cercetare științifică, 

- D-nul prof. univ. dr. Marius Craina, 

- D-l Thiers Soares Raymundo, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Serviciul Marketing, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  30/6022/27.05.2020 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Marius Craina, nr. 5212/30.04.2020,  

- Avizul favorabil din partea prorectoratului pentru cercetare științifică nr. 5212/04.05.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5314/06.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a d-lui John Edward Morrison, profesor universitar 

la Clinica de Chirurgie, LSUHSC, Departamentul de Chirurgie, New Orleans, LA., Statele Unite ale 

Americii. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectoratul pentru cercetare științifică, 

- D-nul prof. univ. dr. Marius Craina, 

- D-l .John Edward Morrison, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Serviciul Marketing, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 31/6022/27.05.2020 
 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeş” din Timişoara, 

- Procedura operațională privind ocuparea și salarizarea posturilor didactice vacante, temporar 

vacante sau rezervate prin plata cu ora/cumul, republicată prin H. S. nr. 20/2191/22.02.2018, 

- Solicitarea d-lui ș.l. dr. Răzvan Gabriel Drăgoi, Departamentul XVI – Balneologie, Recuperare 

Medicală și Reumatologie, nr. 5064/23.04.2020,  

- Avizul Direcției Resurse Umane a Universităţii (extrasul din statul de funcțiuni și de personal 

didactic din învățământul superior), 

- Avizul favorabil al Consiliului Departamentului XVI, nr. 5064/23.04.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă solicitarea d-lui ș.l. dr. Răzvan Gabriel Drăgoi, Departamentul XVI 

– Balneologie, Recuperare Medicală și Reumatologie, privind susținerea de activități didactice, în regim 

plata cu ora, la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

Departamentul de Kinetoterapie și Motricitate Specială, în cadrul programului masteral de 

Kinetoprofilaxie și Recuperare fizică a cursului și a lucrărilor practice la disciplina de Recuperare în 

Afecțiuni Geriatrice, an universitar 2019-2020. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-lui ș.l. dr. Răzvan Gabriel Drăgoi, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 32/6022/27.05.2020 
 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de 

doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat, modificat 

și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr. 5706/19.05.2020,  

- Solicitarea d-nei conf. univ. dr. Szuhanek Camelia Alexandrina, nr. 5457/11.05.2020, de acordare 

a calității de membru a Școlii Doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, 

- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină Dentară, obținut în 

baza Ordinului MEC nr. 4077/09.04.2020, 

- Avizul favorabil al Școlii Doctorale, nr. 5526/13.05.2020, 

- Avizul favorabil al C.S.U.D., nr. 5701/19.05.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5821 din data de 21.05.2018. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă calitatea de membru al Școlii Doctorale din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, a d-

nei conf. univ. dr. Szuhanek Camelia Alexandrina. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- C.S.U.D., 

- Persoana nominalizată la art. 1, 

- Serviciul Financiar-Contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, LSFT, TDSA, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 33/6022/27.05.2020 
 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeş” din Timişoara, 

- H.S. nr. 8/20050/26.11.2019, 

- Solicitările de aprobare a reprogramării concediului de odihnă, cu nr. de înreg. 5049/23.04.2020, 

5381/08.05.2020, 5541/13.05.2020, 5656/18.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele cereri de reprogramare a concediului de odihnă a 

perosnalului didactic: 

 Prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 5049/23.04.2020, privind reprogramarea a 2 zile de concediu de 

odihnă, aferent anului 2020, din perioada 22.04. – 23.04.2020 în perioada 03.07. – 06.07.2020; 

 Conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu, nr. 5381/08.05.2020, privind reprogramarea a 4 zile de 

concediu de odihnă, aferent anului 2020, din perioada 13.04. - 16.04.2020 în perioada 28.07. – 

31.07.2020.  

 Asist. univ. dr. Stan Adrian Tudor, nr. 5541/13.05.2020 privind reprogramarea a 3 zile de 

concediu de odihnă aferent anului 2020, din perioada 22.04 – 24. 04. 2020 în perioada 02.12. – 

04.12.2020; 

 Asist. univ. dr. Moatar Alexandra Ioana, nr. 5656/18.05.2020, privind reprogramarea a 5 zile de 

concediu de odihnă, aferent anului 2020, din perioada 03.02. – 07.02.2020 în perioada 27.07. -  

31.07.2020.   

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Decanatele Facultății de Medicină și Medicină Dentară, 

- Departamentele IV, respectiv XIII – Facultatea de Medicină, 

- Departamentul I – Facultatea de Medicină Dentară, 

- Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Serviciul Financiar-Contabil, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, LSFT, TDSA, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 34/6022/27.05.2020 
 

Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- Adresa M.E.C. nr. 9157/19.05.2020, înreg. la UMFVBT cu nr. 5810/21.05.2020,    

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- H.S. nr. 5/3519/26.02.2020 privind aprobarea cifrei de scolarizare, an universitar 2020-2021, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 5928/25.05.2020, privind 

modificarea repartizării cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență în anul universitar 2020-

2021, 

- Propunerile Decanatelor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, nr. 

5929/25.05.2020, privind modificarea repartizării cifrei de școlarizare pentru studii universitare de masterat 

în anul universitar 2020-2021, 

- Propunerea Școlii Doctorale, nr. 5922/25.05.2020, privind modificarea repartizării cifrei de 

școlarizare pentru anul universitar 2020-2021,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5992 din 27.05.2020. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii 

finanțate de la bugetul de stat, respectiv a numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de 

licență, organizate la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, conform Anexei 

nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Senatul universitar aprobă modificarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii 

finanțate de la bugetul de stat, respectiv a numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de 

master, organizate la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, conform Anexei 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Senatul universitar aprobă modificarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii 

finanțate de la bugetul de stat, respectiv a numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de 

doctorat, organizate la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, conform Anexei 

nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Hotărârea se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectorate, 

- CSUD,  

- Școlile Doctorale, 

- Decanate, 

- Departamentul de Relații Internaționale, 

 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul Financiar-contabil,  

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 35/6022/27.05.2020 
 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studenților, cu modificări 

și completări ulterioare; 

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Regulamnetul de organizare și funcționare a Senatului Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoară, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, 

- Regulamentul de alegeri și funcționare a studenților reprezentanți în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, validat prin H.S. nr. 6/4757/01.04.2020, 

- Adresa studenților, nr. 5827/21.05.2020, prin care se atestă că studenții Mate Endre (anul VI), Socol George 

(anul VI), și Rițiu Stelian Adrian (anul VI) își pierd calitatea de studenți reprezentanți în Senatul UMFVBT, 

- Procesul – verbal BECS, nr. 5237/04.05.2020, încheiat cu ocazia alegerilor studenților reprezentanți în 

Consiliul Facultății de Medicină și a Senatului Universității. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea următorilor studenți, în calitate de membri ai Senatului 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024, după 

încetarea calității de student a membrilor Senatului universitar, studenți aflați în an terminal, și anume: 

- Cumpănaș Andrei Dragoș, anul IV, Facultatea de Medicină 

- Nicoraș Vlad, anul IV, Facultatea de Medicină 

- Talpai Tamaș, anul V, Facultatea de Medicină 

 

Art. 2. Hotărârea se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Perosaonele nominalizate la art. 1, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa tuturor 

celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original.  
 

L.L.G. 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 36/6022/27.05.2020 
 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu privind aprobarea Acordului de 

parteneriat privind constituirea Alianța Timișoara Universitară (ATU), 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5992/27.05.2020.  

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Acordul de parteneriat privind constituirea Alianța Timișoara 

Universitară (ATU), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Hotărârea se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- D-l conf. univ. dr. Florin Drăgan, Rector al Universității Politehnica Timișoara, 

- D-l prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, Rector al Universității de Vest din Timișoara, 

- D-l prof. univ. dr. Cosmin Alin Popescu, Rector al Universității de Științe Agricole și 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României"  

- Direcția Generală Administrativă, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 
 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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


 

 
 

  
 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
privind constituirea 

Alianței Timișoara Universitară (ATU) 
 

Preambul 
 
Constituirea Alianței Timișoara Universitară este o nevoie firească a mediului universitar 

din Timișoara pentru a coagula o construcție solidă, orientată înspre viitor și având drept scop 
consolidarea Timișoarei ca oraș universitar puternic, precum și dezvoltarea județului Timiș și a 
întregii regiuni. Obiectivul principal al alianței este punerea la dispoziția comunității a 
competențelor și expertizei pe care cele patru universități timișorene le au în domeniul educației, 
cercetării științifice, inovării și dezvoltării, precum și în zona creației artistice și performanței 
sportive.  

Nevoia de structurare, complementaritate, utilizare eficientă a resurselor adecvate 
proceselor asociate domeniilor menționate mai sus sunt doar câteva aspecte asupra cărora toți 
partenerii semnatari ai prezentului acord au convenit că reprezintă argumente indubitabile ale 
demersului de colaborare la nivelul comunității universitare locale. 
 Participarea la proiecte educaționale, de cercetare și comunitare de mare anvergură și 
atragerea unor finanțări naționale și internaționale consistente pentru comunitatea universitară 
din Timișoara, cu iminente aplicații și transformări în viața publică a Timișoarei, județului Timiș și 
Banatului în ansamblul său este posibilă uneori doar sub o formă organizată (cluster, consorțiu, 
alianță etc.), fapt care ar putea determina în mod implicit creșterea șanselor de succes pentru 
proiecte de educație și cercetare de anvergură. 
 Un argument distinct asupra căruia semnatarii prezentului acord au convenit vizează 
procesul de formare și transformare a resursei umane care urmează să activeze în mediul socio-
economic și cultural local și regional. Astfel, cunoscând în termeni reali nevoile de resursă umană, 
dar mai ales necesarul de abilități și competențe pe care trebuie să le aibă viitorii și actualii 
cetățeni ai Timișoarei, universitățile, în calitatea lor de furnizori ai serviciilor educaționale și de 
cercetare, vor putea structura programele de studii și oferta programelor de masterat și doctorat 
în acord cu nevoile reale ale unei economii cu o dinamică unică în România. 
 Participarea activă a tuturor partenerilor, promovarea și susținerea reciprocă reprezintă 
reperele care vor guverna activitatea partenerilor semnatari ai prezentului acord de colaborare, 
atât în contextul activităților educaționale și de cercetare - dezvoltare cât și în ceea ce privește 
activitățile de diseminare a rezultatelor obținute și de punere a lor în practică cu partenerii din 
mediul socio-economic și cultural. 



 Conturarea unor elemente de strategie procesului educațional și de cercetare științifică 
la nivelul comunității în acord cu viziunea de dezvoltare locală, județeană și regională constituie 
de asemenea un argument care a stat la baza acestui acord de colaborare. 
 
Art. 1.  Părțile semnatare 
 

- Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara  
cu sediul în Timișoara Piața Eftimie Murgu, nr. 2, telefon +40256-204400, web 

www.umft.ro, e-mail rectorat@umft.ro, cod fiscal 4269215, cont deschis la 
Trezoreria Timisoara RO21TREZ62120F330500XXXX, reprezentată prin Prof.univ.dr. 
Octavian CREȚU în calitate de Rector,  

- Universitatea Politehnica Timișoara  
cu sediul în Timișoara, Piața Victoriei nr. 2, telefon +40256-403011, web: www.upt.ro , e-

mail: rector@upt.ro, cod fiscal 4269282, cont deschis la Trezoreria Timișoara 
RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată prin Conf. univ. dr. Florin DRĂGAN în 
calitate de Rector, 

- Universitatea de Vest din Timișoara  
cu sediul în Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, telefon +40256-592111, www.uvt.ro, e-

mail secretariat@e-uvt.ro, cod fiscal 4250670, cont deschis la Trezoreria Timișoara 
RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată prin Prof. univ. dr. Marilen Gabriel 
PIRTEA în calitate de Rector; 

- Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României"  
cu sediul în Timișoara, Calea Aradului, nr. 119,  telefon +40256-277009, web www.usab-

tm.ro , e-mail rectorat@usab-tm.ro, cod fiscal 3487181, cont deschis la Trezoreria 
Timișoara RO61TREZ62120F332000XXXX, reprezentată prin Prof. univ. dr. Cosmin 
Alin POPESCU în calitate de Rector,  

 
Art. 2.  Denumirea 

- Denumirea alianței este Alianța Timișoara Universitară. 
 
Art. 3.  Scopul și obiectivele 
 
Scopul 

Scopul declarat al prezentului acord constă în promovarea excelenței în educație și 
cercetare științifică și formare, optimizarea folosirii în comun a resurselor materiale, umane și 
financiare, pentru creșterea potențialului de dezvoltare în aria internațională a educației și 
cercetării științifice, precum și identificarea și dezvoltarea în comun a unor domenii ale educației 
și cercetării științifice interdisciplinare, pentru ca Timișoara să devină un pol de referință pentru 
această parte a Europei, centru universitar și platformă de cercetare, dezvoltare și inovare 
științifică. 
 
Obiectivele: 

- Obiective generale 

http://www.upt.ro/
mailto:rector@upt.ro
http://www.uvt.ro/
mailto:secretariat@e-uvt.ro
http://www.usab-tm.ro/
http://www.usab-tm.ro/


o Implicarea activă a membrilor alianței în realizarea de obiective comune, 
strategice, de dezvoltare a Timișoarei și regiunii prin asumarea și derularea de 
proiecte comune; 

o Asigurarea utilizării eficiente a resurselor materiale, financiare și umane ale 
membrilor alianței pentru susținerea activităților angajate; 

o Promovarea și statuarea unui spirit de întrajutorare și parteneriat privind accesul 
membrilor alianței la infrastructurile didactice și de cercetare, a spațiilor de 
cazare, a bazelor sportive și a altor facilități conform prevederilor legale; 

o Dezvoltarea și armonizarea structurilor IT și multimedia pentru a facilita 
activitățile comune; 

o Statuarea alianței ca for de dezbateri și promovare de bune practici, înspre binele 
și dezvoltarea orașului Timișoara, a județului Timiș și a regiunii Banat.  

 
- Obiective în domeniul cercetării științifice 

o Formularea, susținerea și implementarea de strategii comune în domeniul 
cercetării științifice din sfera dezvoltării durabile, în acord cu prioritățile regionale, 
naționale și europene; 

o Atragerea de noi surse de finanțare pentru elaborarea în comun de proiecte CDI 
cu rezultate inovative, transferabile agenților economici din zonă și tuturor 
partenerilor din mediul socio-economic interesați; 

o Participarea activă, în comun, la constituirea de consorții internaționale și 
elaborarea de proiecte de cercetare științifică și inovare, în cadrul programelor 
finanțate de către Comisia Europeană; 

o Promovarea rezultatelor cercetării spre mediul economic inovativ, inclusiv 
susținerea generării de start-up-uri și spin-off-uri, precum și încurajarea spiritului 
antreprenorial autohton; 

o Identificarea și susținerea logistică și financiară a domeniilor comune de excelență 
în cercetarea științifică cu obiectivul asumat de a crea în Timișoara un număr 
definit de piloni de cercetare în domeniile sănătate, mediu, IT și agricol; 

o Organizarea în comun a unor manifestări științifice regionale, naționale și 
internaționale (simpozioane, conferințe, sesiuni științifice, work-shop-uri etc.). 

 
- Obiective în domeniul educației și formării profesionale 

o Promovarea co-tutelei în cadrul școlilor doctorale, precum și dezvoltarea unor 
programe post-doctorale în parteneriat, între membrii alianței, dar și cu 
implicarea autorităților locale, județene și regionale; 

o Facilitarea mobilității cadrelor didactice și a cercetătorilor în cadrul alianței, dar și 
la nivel internațional; colaborarea se poate extinde înspre flexibilizarea curriculară 
și crearea de contexte pentru mobilitățile academice, în special pentru accesul la 
diferite discipline care să întregească definirea studenților din punct de vedere 
profesional și intelectual; 

o Promovarea de programe academice comune, cu armonizarea programelor de 
masterat și doctorat; 



o Promovarea programelor de formare profesională/calificare/certificare a 
personalului, acreditate la nivel european, inclusiv pentru dobândirea pe scară 
largă de către cetățeni a competențelor digitale necesare transformării regiunii 
într-o regiune cu înalt grad de digitalizare a administrației, a serviciilor publice, a 
educației și cercetării.  

 
- Obiective în domeniul culturii, artei și sportului 

o Susținerea proiectului TM2021 – Timișoara Capitală Europeană a Culturii și 
fructificarea oportunităților deschise de acest proiect pentru sustenabilitatea 
activităților culturale, artistice și sportive; 

o Susținerea cooperării dintre studenții celor patru universități în domeniile cultural, 
artistic și sportiv, cu scopul de a promova Timișoara ca un oraș atractiv pentru 
tineri din perspectiva calității vieții și a posibilităților de petrecere a timpului liber. 

 
- Obiective în relația cu mediul socio-economic și cu instituțiile administrative locale, 

județene și regionale 
o Atragerea de resurse pentru dezvoltarea campusului universitar (inclusiv prin 

implicarea autorităților locale și județene pentru construirea de facilități de cazare 
și servire a mesei), întărirea și diversificarea ofertei educaționale pentru studenții 
străini;  

o Oferirea de expertiză complementară și stimularea implicării reale în rezolvarea 
unor probleme ale orașului, prin abordări aplicative de tip transdisciplinar și 
colaborarea cu autoritățile publice locale sau județene, realizarea de studii care să 
releve necesarul de calificări și resursă umană a Timișoarei și județului Timiș, pe 
termen mediu și pe termen lung și dezvoltarea de programe de studii care să 
răspundă acestor nevoi. 

 
 
Art. 4.  Conducerea alianței 

- Conducerea alianței este asigurată de Adunarea Generală și de către Consiliul Director; 
- Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții senatelor, prorectorii, 

directorii CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, 
reprezentanții studenților în consiliul de administrație al universităților;  

- Adunarea Generală se întrunește semestrial, la convocarea președintelui în exercițiu al 
alianței, la această întrunire putând participa și invitați;  

- Consiliul Director este constituit din rectorii celor patru universități membre și asigură 
conducerea executivă a alianței; 

- Consiliul Director se întrunește lunar, la convocarea președintelui în exercițiu al alianței, 
la această întrunire putând participa și invitați;  

- Hotărârile Consiliului Director se adoptă prin consens; 
- Președintele Consiliului Director deține și funcția de președinte al alianței;  
- Funcția de președinte se exercită prin rotație, de către fiecare din membrii Consiliului 

Director, pe durata unui an calendaristic, în ordinea în care sunt înscrise universitățile 
membre în cadrul acestui acord;  



- Secretariatul alianței este asigurat de universitatea care deține președinția alianței. 
 
Art. 5.  Durata acordului de colaborare 

- Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată, începând cu data semnării lui de 
către toate părțile;  

- Acordul poate fi denunțat de oricare dintre părți, fără a influența derularea unor proiecte 
deja începute, cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile.  

 
Art. 6. Comunicare 

- Orice comunicare între părți, referitoare la prezentul acord, trebuie să fie transmisă în 
scris; comunicările se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiția confirmării în scris;  

- Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la orice date sau informații 
nepublice în legătură cu prezentul acord de parteneriat. 

 
Art. 7.  Soluționarea divergențelor 

- Toate divergențele referitoare la interpretarea și aplicarea prevederilor prezentului acord 
vor fi soluționate în mod amiabil, prin consultare între părți.  

 
Art. 8. Dispoziții finale 

- Prezentul acord, în forma sa agreată de către cele patru universități, precum și locul și 
data unde va fi semnat de reprezentanții legali ai celor patru universități timișorene, se 
aprobă de către Senatele universitare;  

- Acordul, în forma aprobată de către Senatele universitare, va fi autentificat notarial. 
 

Semnat 
Azi ............ în ... exemplare originale 

 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara  
Prof. univ. dr. Octavian CREȚU  
Rector  
 
Universitatea Politehnica Timișoara  
Conf. univ. dr. Florin DRĂGAN  
Rector 
 
Universitatea de Vest din Timișoara  
Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA 
Rector 
 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României"  
Prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU  
Rector  


