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I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament stabilește titlurile și distincțiile onorifice (diplome, medalii de onoare
etc.) care pot fi acordate unor personalități de către şi în numele Universității de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (numită în continuare UMFVBT), precum și criteriile și
procedura de acordare a acestora.
Art. 2. Prezentul regulament stabilește modalitatea de recunoaştere și recompensare a excelenţei în
domeniul ştiinţific, didactic sau alte activități academice prin conferirea de premii, diplome, medalii
de onoare membrilor comunităţii universitare a UMFVBT.
Art. 3. UMFVBT poate acorda, prin hotărâre a Senatului universitar, următoarele titluri și distincții
onorifice, în urma avizului favorabil din partea Comitetului științific al UMFVBT, aflat sub
coordonarea Prorectoratului științific, respectiv aprobării Consiliului de Administrație:
1) Titlurile onorifice:
a. Doctor Honoris Causa (DHC)
b. Profesor Emerit (PE)
c. Visiting Professor (VP)
2) Distincțiile onorifice:
a. Diploma de excelență în cercetare
b. Diploma de onoare a UMFVBT
c. Medalia de onoare a UMFVBT
d. Placheta aniversară a UMFVBT
Art. 4. Toate solicitările/dosarele de candidatură pentru acordarea titlurilor și a distincțiilor onorifice
vor fi înregistrate la Registratura UMFVBT și înaintate către Comitetul științific al UMFVBT, al
cărui aviz prealabil este obligatoriu.
Art. 5. Soluționarea solicitărilor/dosarelor de candidatură de către Comitetul științific al UMFVBT
se va face în maximum 30 de zile de la data înregistrării, cu excepția dosarelor depuse după data de
25 iulie care vor fi soluționate până la data de 1 octombrie.
Art. 6. Comitetul științific al UMFVBT analizează și avizează prin vot secret, cu majoritate simplă,
dosarele de candidatură și redactează un referat de avizare.
Art. 7. În cazul unui vot negativ acesta va fi argumentat corespunzător, opiniile individuale
contrare fiind justificate în cadrul avizului. Comitetul științific poate recomanda un alt titlu sau
distincție onorifică.
Art. 8. În termen de 5 zile de la emiterea avizului favorabil, acesta împreună cu dosarul
candidaturii este transmis, spre aprobare, Consiliului de Administrație.
Art. 9. După aprobarea de către Consiliul de Administrație, dosarul candidaturii este transmis
Președintelui Senatului în vederea introducerii pe ordinea de zi a unei ședințe ordinare de Senat
propunerea de acordare a titlului onorific.
Art. 10. Titlurile și distincțiile onorifice se pot decerna în şedinţele Consiliului de Administraţie, ale
Senatului universitar, în cadrul unor ședințe festive/ceremonii dedicate și respectiv, a unor
evenimente aniversare/conferințe organizate de către UMFVBT.
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II. CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA (DHC) AL UMFVBT
Art. 11. Titlul onorific de Doctor Honoris Causa (DHC) reprezintă cel mai înalt titlu conferit de
către UMFVBT și se acordă personalităților cu realizări de excepție în domeniile științific, culturalartistic, politic, economico-social, religios sau sportiv sau pentru recunoașterea serviciilor aduse
universității (prin colaborarea directă şi/sau stabilirea de relaţii instituţionale) contribuind astfel la
creșterea prestigiului și vizibilității internaționale a UMFVBT sau pentru a onora personalități
marcante care au influențat decisiv cunoașterea într-un anumit domeniu și pot fi considerate modele
pentru studenți.
Art. 12. Nominalizarea pentru titlul DHC se face la propunerea membrilor Consiliului de
Administrație sau a membrilor Senatului universitar care vor înainta Comitetului științific al
UMFVBT un dosar de candidatură DHC.
Art. 13. O persoană poate face o singură nominalizare într-un an universitar.
Art. 14. Dosarul de candidatură pentru titlul DHC trebuie să conțină:
a. cererea de acordare a titlului onorific de DHC, adresată Senatului universitar;
b. referatul de susținere a candidaturii întocmit de către inițiatorul propunerii;
c. CV-ul extins al candidatului;
d. lista de lucrări/realizari științifice și didactice, cu evidențierea celor realizate în cadrul
sau în relație cu UMFVBT;
e. informații și documente suplimentare menite să evidențieze/expliciteze performanțele
candidatului/candidatei și contribuția sa la imaginea/prestigiul UMFVBT.
Art. 15. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru acordarea DHC se face în condiţiile şi cu
respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
Art. 16. Acordarea titlului DHC al UMFVBT se face în cadrul unei ședințe publice festive,
ceremonia de decernare fiind în conformitate cu tradiția europeană (descrisă în Anexa 1).
Art. 17. Ședința se va desfășura în Sala Senatului sau în Aula Magna a UMFVBT și va fi condusă de
către un prezidiu din care fac parte: Rectorul sau un Prorector desemnat de către acesta, Președintele
Senatului sau un membru al Senatului desemnat de către acesta, Decanul facultăţii implicate sau un
Prodecan desemnat de către acesta, inițiatorul propunerii sau persoana desemnată să citească textul
de Laudatio. Din prezidiu mai pot face parte, după caz, alţi 1-2 membri invitaţi, colaboratori din
cadrul UMFVBT ai persoanei nominalizate sau având competenţe apropiate domeniului de expertiză
al acesteia.
Art. 18. Responsabilitatea organizării ceremoniei de decernare a titlului DHC revine Serviciului
Marketing al UMFVBT, respectiv facultăţii care a făcut propunerea de acordare a titlului onorific, iar
data ceremoniei se stabilește de comun acord cu persoana nominalizată.
Art. 19. Cu prilejul decernării titlului de DHC va fi elaborat, prin grija Serviciului Marketing al
universității, un volum onorific care va cuprinde: Cuvântul Rectorului, Laudatio, CV-ul candidatului
și rezumatul/conținutul conferinței onorifice susținute de către acesta.
Art. 20. Costurile aferente organizării festivității vor fi suportate din veniturile proprii ale UMFVBT,
dintr-un fond special constituit.
Art. 21. Rectorul UMFVBT invită personalitățile DHC ale UMFVBT la toate manifestările publice
care marchează momente speciale din istoria și activitatea UMFVBT.
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Art. 22. Personalitățile care dețin titlul DHC al UMFVBT pot asista, la cerere, la toate activitățile
desfășurate în cadrul UMFVBT și pot presta cu titlu onorific servicii de consiliere și promovare de
imagine a UMFVBT.
Art. 23. Titlul onorific DHC nu poate fi acordat membrilor (foşti sau actuali) ai comunităţii
academice a UMFVBT.
Art. 24. Titlul de DHC nu presupune,în mod obligatoriu,o relație contractuală sau materială cu
UMFVBT, titlul onorând atât persoana distinsă cât și universitatea.

III. CONFERIREA TITLULUI DE PROFESOR EMERIT (PE) AL UMFVBT
Art. 25. Senatul universitar poate decide conferirea titlului onorific de profesor emerit (PE), pentru
excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare, conform art.
289 alin. 3 din Legea Educației Naționale 1/2011.
Art. 26. Titlul PE al UMFVBT se acordă profesorilor universitari, membri (foști sau actuali) ai
corpului didactic al UMFVBT care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiții:
a. au atins vârsta de pensionare;
b. au vechime de cel puțin zece (10) ani în cadrul UMFVBT;
c. au atins un indice Hirsch cel puțin dublu față de minimul național impus de
CNATDCU, dar nu mai puțin de 12;
d. au un scor FCIAP (suma factorilor de impact ai articolelor publicate în calitate de
autor principal în reviste cotate lSI) de minimum 30;
e. au participat la cel puțin 3 granturi științifice naționale/internaționale obținute prin
competiție organizată de către o instituție natională/internațională din domeniul
cercetării științifice, dintre care la cel puțin 1 grant în calitate de director;
f. nu au fost sanctionați disciplinar în ultimii zece (10) ani pentru abateri de la etica
academică și de cercetare;
g. își exprimă dorința și dețin capacitatea de a susține în continuare UMFVBT prin
activități de cercetare/expertiză și didactice.
Art. 27. Acordarea titlului PE se face la inițiativa candidaților care vor înainta Comitetului științific
al UMFVBT un dosar de candidatură PE.
Art. 28. Dosarul de candidatură pentru titlul onorific PE trebuie sa conțină:
a. cererea de acordare a titlului PE, adresată Senatului universitar;
b. CV-ul extins al candidatului cu precizarea indicelui Hirsch;
c. lista de lucrări/realizări științifice și didactice cu precizarea FCIAP;
d. lista granturilor de cercetare naționale și internaționale câștigate prin competiție
organizată de o instituție națională/internațională din domeniul cercetării științifice, cu
evidențierea celor la care a participat în calitate de director de proiect.
Art. 29. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru acordarea titlului PE se face în condiţiile şi
cu respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
Art. 30. În urma avizului favorabil al Comitetului științific, aprobării Consiliului de Administrație și
a Hotărârii de Senat, decizia Rectorului de acordare a titlului PE al UMFVBT se comunică direct
candidatului și este facută publică pe site-ul UMFVBT.
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Art. 31. Profesorul emerit al UMFVBT are următoarele drepturi: i) să fie invitat la activitățile
publice organizate de către disciplina/departamentul din care a făcut parte și la evenimentele
științifice, sociale și culturale și ceremoniile organizate de către universitate; ii) să aibă liber acces la
rețeaua informatică/e-mail, bazele de date și biblioteca UMFVBT; iii) să presteze, la cerere, activități
didactice, de cercetare sau de expertiză; iv) să îndrume doctoranzi, în condițiile legii; v) să i se
includă numele în anuare sau alte volume omagiale ale UMFVBT și vi) să utilizeze titlul de PE al
UMFVBT.
Art. 32. Titlul onorific de PE se acordă pe viață, în cadru festiv, de către Rectorul UMFVBT.
Art. 33. Titlul onorific de PE nu presupune, în mod obligatoriu, o relație contractuală sau materială
cu UMFVBT, titlul onorând atât persoana distinsă cât și universitatea.

IV. CONFERIREA TITLULUI DE „VISITING PROFESSOR” (VP) AL UMFVBT
Art. 34. Titlul VP al UMFVBT se acordă cadrelor didactice universitare sau cercetătorilor științifici
membri (actuali sau foști) ai corpului academic (didactic sau de cercetare) al unor universități,
facultăți sau institute de cercetare, naționale sau internaționale, pentru recunoașterea contribuțiilor
aduse universității, prin activități didactice sau de cercetare și care îndeplinesc cumulativ
următoarelecondiții:
a. au cel puțin nivelul de asistent universitar/cercetator științific gradul III (sau
echivalent);
b. dețin expertiza dovedită într-un domeniu de specializare și/sau cercetare
complementar/deficitar/în dezvoltare la nivelul universității în care au
colaborat/colaborează/publică în reviste ISI cu membri/echipe de cercetare din cadrul
comunității academice aUMFVBT;
c. nu au fost sanctionați disciplinar în ultimi zece (10) ani pentru abateri de la etica
academică și de cercetare.
Art. 35. Acordarea titlului VP se face la inițiativa directorilor de departament, șefilor de disciplină
sau a directorilor centrelor UMFVBT, care, vor înainta Comitetului științific al UMFVBT un dosar
de candidatură VP.
Art. 36. O persoană poate face cel mult două (2) nominalizări într-un an universitar.
Art. 37. Titlul de VP se acorda pe o perioadă de maximum doi (2) ani cu posibilitatea de reînnoire în
condițiile continuării colaborării cu UMFVBT.
Art. 38. Dosarul de candidatură pentru titlul onorific VP trebuie sa conțină:
a. cererea de acordare a titlului VP, adresată Senatului UMFVBT;
b. CV-ul extins al candidatului;
c. lista lucrărilor/realizarilorștiințifice și didactice ale candidatului, cu evidențierea celor
realizate în cadrul sau în relație cu UMFVBT;
d. declarația sub semnatură a candidatului că nu a suferit sancțiuni disciplinare pentru
abateri de la etica academică și de cercetare.
Art. 39. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru acordarea titlului VP se face în condiţiile şi
cu respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
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Art. 40. Decizia Rectorului de acordare a titlului VP al UMFVBT se comunică direct candidatului și
este făcută publică pe site-ul UMFVBT.
Art. 41. Titlul onorific VP nu poate fi acordat membrilor (foşti sau actuali) ai comunităţii academice
a UMFVBT.
Art. 42. Titlul onorific VP nu presupune, în mod obligatoriu, o relație contractuală sau materială cu
UMFVBT, titlul onorând atât persoana distinsă cât și universitatea.

V. CONFERIREA DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ IN CERCETARE AL UMFVBT
Art. 43. Anual, în cadrul Zilelor universității, UMFVBT acordă patru (4) diplome de excelență în
cercetare, corespunzător nivelului de experiență: student, doctorand, tânăr cercetător, cercetător
senior.
Art. 44. Diplomele de excelență în cercetare STUDENT se acordă studenților și masteranzilor
UMFVBT care au publicat de la ultima ediție a Zilelor universității, în calitate de prim-autor cu
afiliere la UMFVBT, articolul cu factorul de impact cel mai mare.
Art. 45. Diplomele de excelență în cercetare DOCTORAND se acordă doctoranzilor UMFVBT care
au publicat de la ultima ediție a Zilelor universității, în calitate de prim-autor cu afiliere la UMFVBT,
articolul cu factorul de impact cel mai mare.
Art. 46. Diplomele de excelență în cercetare TÂNĂR CERCETĂTOR se acordă cadrelor didactice
și de cercetare ale UMFVBT cu vârsta sub 35 de ani, care au publicat de la ultima ediție a Zilelor
universității, în calitate de prim autor sau autor corespondent cu afiliere la UMFVBT, articolul cu
factorul de impact cel mai mare.
Art. 47. Diplomele de excelență în cercetare CERCETĂTOR SENIOR se acordă cadrelor
didactice și de cercetare ale UMFVBT cu vârsta de peste 35 de ani, care au publicat de la ultima
ediție a Zilelor universității, în calitate de autor principal, articolul cu factorul de impact cel mai
mare.
Art. 48. Înscrierea la competitia diplomelor de excelență în cercetare UMFVBT se face on-line, prin
trimiterea pe adresa scr-stin@umft.ro, în atenția Comitetului științific a unui e-mail în următorul
format:
a. subiectul e-mailului: Excelența în Cercetare cu specificarea nivelului de experiență
Student/Doctorand/Tânăr Cercetător/Cercetător Senior;
b. corpul e-mailului: Solicitarea de înscriere în competiție, cu specificarea numelui
complet și a anului de înmatriculare la studii pentru primele două situații, respectiv
departamentul/disciplina/centrul de cercetare din care face parte ca membru
afiliat/titular precum și titlul articolului cu care se intră în competiție și adresa web la
care poate fi găsit;
c. atașat, în format PDF, articolul (cu toate elementele de identificare a revistei în care a
fost publicat) cu care se face înscrierea în competiție.
Art. 49. Lista participanților la competiție și implicit, a câștigătorilor acesteia se publică pe site-ul
UMFVBT, la secțiunea dedicată Zilelor universității.
Art. 50. Diploma de excelență în cercetarea științifică este semnată de către Rector și Prorectorul
pentru Cercetarea științifică, în care sunt stipulate data, numele câștigătorului, articolul care face
obiectul acordării diplomei și tipul de diplomă.
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Art. 51. UMFVBT poate completa diploma de excelență în cercetare cu sumă de bani al cărei
cuantum este stabilit de către Consiliul de Administrație.

VI. CONFERIREA DIPLOMEI DE ONOARE A UMFVBT
Art. 52. La propunerea membrilor Consiliului de Administrație, Rectorul UMFVBT acordă Diploma
de onoare a UMFVBT pentru omagierea membrilor corpului academic și administrativ al
universității pentru merite deosebite în activitate, pentru recunoașterea serviciilor aduse universității,
sau cu prilejul pensionării/retragerii din activitate, respectiv, la un moment aniversar după pensionare
(ex: la împlinirea unei vârste rotunde).
Art. 53. La propunerea membrilor Consiliului de Administrație, Rectorul UMFVBT acordă Diploma
de onoare a UMFVBT absolvenților – șefi de promoție de la fiecare program de studiu din cadrul
universității și primilor clasați la examenul național de rezidențiat.
Art. 54. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru conferirea diplomei de onoare se face în
condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
Art. 55. Diploma de onoare nu presupune o relație contractuală sau materială cu UMFVBT.

VII. CONFERIREA MEDALIEI DE ONOARE A UMFVBT
Art. 56. Medalia de onoare a UMFVBT reprezintă distincția onorifică pe care o acordă Rectorul
UMFVBT, la propunerea Consiliului de Administrație, cu prilejul unor evenimente aniversare, în
semn de recunoaștere a meritelor deosebite pe care o persoană le are în plan național sau
internațional, după cum urmează:
i) cadrelor didactice ale UMFVBT cu recunoaștere academică/profesională la nivel internațional
și/sau performanțe deosebite în activitatea de cercetare științifică;
ii) unor personalități academice, politice sau publice, din țară sau străinătate, care au sprijinit în mod
semnificativ dezvoltarea UMFVBT sau au adus contribuţii remarcabile la susținerea și creșterea
prestigiului învăţământului medical timișorean;
iii) foștilor rectori ai universității;
iv) unor instituții care au contribuit la creșterea prestigiului UMFVBT.
Art. 57. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru conferirea medaliei de onoare se face în
condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
Art. 58. Medalia de onoare a UMFVBT se acordă cu ocazia unor evenimente aniversare în cadrul
unei ședințe publice festive, la care medaliatul este invitat să susțină o prelegere.

VIII. CONFERIREA PLACHETEI ANIVERSARE A UMFVBT
Art. 59. Placheta aniversară a UMFVBT reprezintă distincția onorifică pe care o acordă Rectorul, la
propunerea Consiliului de Administrație, cu prilejul unor evenimente festive (de ex., constituirea
unor alianțe interuniversitare, onorarea unor colaborări pe termen lung cu instituții partenere din țară
sau străinătate).
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Art. 60. Avizarea, respectiv aprobarea propunerii pentru conferirea plachetei aniversare se face în
condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute la art. 4-10 din prezentul regulament.
Art. 61. Placheta aniversară a UMFVBT se acordă cu prilejul unor evenimente aniversare în cadrul
unei ședințe publice festive, la care reprezentantul instituției este invitat săsusțină o prelegere.

IX. DISPOZIȚII FINALE
Art. 62. Acordarea titlurilor onorifice se realizează prin Decizie a Rectorului care este transmisă
persoanei nominalizate printr-o scrisoare oficială de către Serviciul Marketing.
Art. 63. Festivitatea publică de decernare a titlului onorific se va organiza doar în urma primirii
acceptului scris al candidatului.
Art. 64. Serviciul Marketing păstrează Registrul titlurilor și distincțiilor onorifice acordate de către
UMFVBT.
Art. 65. Titlurile onorifice de DHC, PE și medalia de onoare a UMFVBT nu pot fi acordate în lipsă
sau post mortem. Decernarea post mortem se poate realiza doar în situația în care decesul
candidatului a survenit între momentul acceptării candidaturii și data prevăzută pentru festivitatea de
decernare.
Art. 66. Titlurile și distincțiile acordate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament pot fi
retrase, la inițiativa membrilor Consiliului de Administrație sau a membrilor Senatului universitar, cu
votul majorității simple a Senatului, în următoarele situații:
a. dovedirea faptului că publicațiile care au stat la baza reputației științifice a
candidatului au fost considerate drept plagiat, prin hotărâre definitivă și irevocabilă;
b. încălcarea principiilor morale, de etică academică și deontologie profesională;
c. aducerea de prejudicii imaginii sau prestigiului UMFVBT prin acțiuni intenționate
(inclusiv denigrare publică a universității);
d. condamnarea penală a deținătorului titlului onorific.
Art. 67. Serviciul Marketing al universității se ocupă de comunicarea evenimentului (afișe, invitații,
comunicate/conferințe de presă) la nivel intern (UMFVBT) și extern (cu informarea Rectorilor
universităților partenere, instituţiilor publice ale judeţului Timiş, consulilor onorifici, instituţiilor
clericale etc.) și realizează machetele pentru materialele specifice (diplome, medalii, plachete de
onoare, volume onorifice) care vor fi aprobate de către Prorectoratul științific al UMFVBTși
respectiv, tipărite/confecționate cu minimum 5 zile anterior decernării.
Art. 68. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a aprobat
prezentul regulament în şedinţa din 30.09.2020, dată la care intră în vigoare.

Rector,
prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
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ANEXA 1
Ceremonia de desfășurare a festivității de decernare a titlului onorific de DHC al UMFVBT
1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de către Decanul facultății și

inițiatorul nominalizării şi este condusă la Cabinetul Rectorului unde se află reunit prezidiul ședinței
publice de decernare şi alte personalităţi invitate să ia parte la festivitate.
2. Decanul facultății îl prezintă pe candidat, după care șeful Serviciului Marketing îi face cunoscut
conţinutul ceremonialului de conferire a titlului DHC.
3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se deplasează spre
Sala Senatuluisau Aula Magna.
4. Membrii prezidiului, în afara persoanei nominalizate, vor purta ţinuta de ceremonie (togă, tocă) a
UMFVBT.
5. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat imnul Gaudeamus Igitur.
6. După încheierea imnului, președintele Senatului va deschide ședința festivă, prin anunțarea
scopului acesteia și introducerea scurtă a laureatului, după care îi dă cuvântul Rectorului pentru a-i
adresa mesajul de bun venit.
7. Cuvântul Rectorului.
8. Inițiatorul nominalizării sau persoana desemnată de către Rector va da citire textului Laudatio, cu
încadrarea în maximum 15 minute.
9. Preşedintele Senatului invită audienţa să se ridice și dă citire hotărârii Senatului de conferire a
titlului de DHC.
10. Șeful Serviciului Marketing înmânează laureatului însemnele vestimentare (toga și toca), iar
Rectorul îi înmânează diploma.
11. Noul DHC va fi felicitat de către Rector și de către Președintele Senatului.
12. Preşedintele Senatului invită audienţa să se aşeze şi pe noul DHC al UMFVBT să susţină
conferinţa onorifică. Ca recomandare, aceasta se va încadra în 30 de minute (aspect comunicat în
prealabil candidatului).
13. Președintele Senatului mulţumeşte noului DHC al UMFVBT pentru discursul susţinut şi declară
închisă ceremonia prin intonarea imnului Gaudeamus Igitur.
14. Închiderea festivității este urmată de realizarea unui moment foto oficial și ulterior de semnarea
în Cartea de onoare a UMFVBT de către noul Doctor Honoris Causa.
15. Festivitatea de acordare a DHC poate fi înregistrată audio-video, cu acordul candidatului.
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