HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 28/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6.125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările
ulterioare,
- Ordinul M.E.C. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior,
- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic și a d-nei Daniela Aurora
Tănase, Secretar șef universitate, nr. 1481/PD/SGU/29.01.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă
aferent promoţiei anului universitar 2020-2021 în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,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,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social –Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.
Examenele de finalizare a studiilor la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din
Timişoara se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice nr.
6125/2016 privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de
licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul M.E.C.Ș. nr. 4.156 din 27
aprilie 2020 privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ
superior şi a metodologiei proprii aprobate de Senatul universitar prin prezentul Regulament.
Art. 2.
(1) Programele de studii universitare, organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează cu:
a) cu examen de licenţă/diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.
(2) Pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, cu modificările şi completările ulterioare, studiile universitare de licenţă se încheie cu examen
de licenţă.
Art. 3.
(1) În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, susţin examen de
licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din
promoția curentă și promoțiile anterioare, care au promovat toate examenele de evaluare pe parcursul
programelor de studii universitare de licenţă.
(2) Absolvenţii programelor de studii acreditate sau ai programelor de studii autorizate să funcţioneze
provizoriu din cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara se înscriu la decanatele facultăţilor şi susţin
examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeş” din Timişoara.
(3) Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se
desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi absolvenţii.
Art. 4.
Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o
limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de disciplina de profil a UMF „Victor Babeş” din
Timişoara sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de către
disciplina de profil a Universităţii.
Art. 5.
Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi
perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, etc., prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul
instituţiei şi/sau pe pagina web.
Art. 6.
(1) Biroul central de coordonare a examenului de licență și Comisia centrală de licență se stabilesc, la
propunerea Rectorului, la nivel de Universitate, sunt aprobate de Consiliul de Administrație și Senatul
Universității şi se constituie prin decizia Rectorului. Componenţa acestora se publică pe site-ul
Universităţii, www.umft.ro.
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(2) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe facultăți și programe de studii, la
propunerea consiliilor facultăţilor, sunt aprobate de Consiliului de Administraţie și Senatul Universităţii şi
se constituie prin decizia Rectorului. Componenţa comisiilor se publică pe site-ul Universităţii,
www.umft.ro.
(3) Componenţa comisiilor pentru examenele de licenţă şi a comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor,
precum şi numărul membrilor acestora nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
(4) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.
(5) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor
universitar sau de conferenţiar universitar.
(6) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi
gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor
universitar.
(7) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de
asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.
(8) Conform legii, membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, secretarul comisiei de examen
de finalizare a studiilor și membrii comisiilor pentru soluționarea contestațiilor nu se pot afla, cu cei
examinați sau între ei, în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
(9) Facultăţile cu un număr mare de studenţi vor constitui mai multe comisii de evaluare a lucrărilor de
licenţă.
(10) Numărul comisiilor se stabileşte în funcţie de numărul lucrărilor de licenţă, în scopul desfăşurării
eficiente a probei.
(11) Componenţa şi numărul comisiilor se aprobă de către Consiliul Facultăţii, cu cel puţin o lună
înainte de data examenului de licenţă.
(12) Fiecare comisie se organizează pe discipline înrudite, care să includă cel puţin un cadru didactic
de specialitate din fiecare disciplină.
(13) Componenţa comisiilor şi repartizarea pe comisii şi săli a studenţilor se publică prin afişare la
decanatul facultăţii, cu cel puţin 2 zile înainte de data susținerii probei.
(14) Conducerea Universităţii, decanatele şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate
pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 7.
(1) Coordonatorii lucrărilor de licenţă răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii
conţinutului acestora.
(2) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către
cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă.
(3) Măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii
lucrărilor de licenţă sunt prevăzute în Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de
licență în cadrul UMFVBT, iar sancţiunile aferente sunt stabilite în Codul de etică şi deontologie
profesională universitară, parte integrantă a Cartei universitare a UMF „Victor Babeş” Timişoara, conform
prevederilor Legii educaţiei nr. 1/2011.
(4) Rectorul poate anula, cu aprobarea Senatului universitar, un examen de licenţă, un certificat sau o
diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea
prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.
(5) La programele de studii universitare de licență cu 300 de credite transferabile, respectiv 360 de
credite transferabile, toate lucrările de licenţă se verifică, cu ajutorul programului antiplagiat al
Universităţii.
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(6) La programele de studii universitare de licență cu 180-240 de credite transferabile, un procent de
10% din lucrările de licență se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii.
(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 sunt stabilite în Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în
cadrul UMFVBT 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 01.06.2021.
Art. 8.
(1) Examenul de licenţă constă din două probe, după cum urmează:
a) proba 1: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) proba 2: prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
(2) Probele menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc
şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.
(3) Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă sunt publice.
(4) Tematica şi bibliografia se publică pe site-ul web al Universităţii, www.umft.ro.
(5) Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină, examenul de licenţă constă în:
a) proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica şi din bibliografia
anunțate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile
universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.
b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
(6) Pentru absolvenţii Facultăţii de Medicină Dentară şi ai Facultăţii de Farmacie:
a) proba 1 – componentă naţională, sub forma de lucrare scrisă, din tematica si din bibliografia
anunțate de către comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile
universităţilor de medicină şi farmacie acreditate;
– componentă specifică, sub forma de probă practică.
b) proba 2 – prezentarea şi susţinerea publică a lucrării de licenţă.
Art. 9.
(1) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. Nota de
promovare la fiecare probă trebuie să fie cel puţin 5,00, indiferent de numărul de probe.
(2) Notele acordate de membrii comisei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
(3) Media unei probe/probelor, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate exclusiv de membrii
comisiei de examen, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(4) Media examenului de licenţă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv în baza
mediei probelor.
(5) Dacă la o probă un candidat nu obţine cel puţin nota 5,00, la următoarea prezentare la examenul de
licenţă, examenul se reia în întregime.
(6) Accesul la proba de susţinere a lucrării este condiţionată de promovarea probei scrise şi a probei
practice, după caz.
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu
este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei se bazează pe media aritmetică a notelor obţinute de
candidat din partea membrilor comisiei.
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Art. 10.
(1) Repetarea examenului de licenţă este condiţionată de înscriere şi de achitarea taxei stabilite prin
reglementările Universităţii.
(2) Regulile de disciplină generale pentru participarea la examene, prevăzute în Carta Universităţii şi
în regulamentele proprii, sunt valabile şi pentru examenul de licenţă şi se completează cu prevederile
prezentului Regulament.
Art. 11.
(1) Pentru absolvenţii promoției 2020-2021, examenul de licenţă se desfăşoară la sediul Universităţii,
conform structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, în două sesiuni, organizate în
aceleași condiții, astfel:
a) sesiunea I: – în lunile iunie-iulie 2021, pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de
Medicină, şi Medicină Dentară
– în luna septembrie 2021, pentru programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și
Asistență de farmacie (la Lugoj) din cadrul Facultăţii de Farmacie.
b) sesiunea a II-a: în luna ianuarie 2022, la toate programele de studii, cu menținerea comisiilor de
licență, stabilite pentru prima sesiune a examenului de licență.
(2) Pentru programele de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (Lugoj), respectiv
Asistență de Farmacie (Lugoj), organizarea și susținerea examenului de licență se va desfășura la Lugoj,
sub coordonarea comisiei centrale de licență.
(3) Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenul de licenţă în sesiunile programate
pentru promoţia curentă.
(4) Prezentarea unor candidaţi în sesiuni ulterioare celor organizate pentru promoţia din care aceştia
fac parte, se poate face cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente, în cuantumul stabilit de
Senatul universitar, prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe.
Art. 12.
(1) Calendarul examenului de licenţă este următorul:
a) în luna iulie 2021 – toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de Medicină şi Medicină
Dentară:
 06.07.2021, ora 1000 – proba scrisă (pentru toate programele de studii din cadrul Facultăţilor de
Medicină şi Medicină Dentară);
 07-08.07.2021 – proba practică (pentru programele de studii Medicină Dentară şi Tehnică
Dentară);
 09-10.07.2021 – susţinerea lucrărilor de licenţă (pentru toate programele de studii din cadrul
Facultăţilor de Medicină şi Medicină Dentară).
b) în luna septembrie 2021 – programele de studii Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și
Asistență de farmacie (la Lugoj) din cadrul Facultăţii de Farmacie:
 07.09.2021, ora 1000 – proba scrisă:
 08-09.09.2021 – proba practică;
 10.09.2021 – susţinerea lucrărilor de licenţă.
c) în luna ianuarie 2022 – toate programele de studii:
 12.01.2022, ora 1000 – proba scrisă;
 13.01.2022 – proba practică;
 14.01.2022 – susţinerea lucrărilor de licenţă.
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(2) Înscrierea candidaţilor pentru examenul de licenţă se efectuează individual, la decanatele
facultăţilor, prin depunerea lucrărilor de licenţă, a certificatelor de competenţă lingvistică şi a declaraţiei
pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării, semnată de absolvent şi coordonatorul
ştiinţific, conform calendarului şi structurii anului universitar, aprobate de Senatul universitar, până la data
de 01.06.2021, pentru prima sesiune, respectiv, până la data de 17.12.2021, pentru a doua sesiune a
examenului de licenţă.
(3) Membrii comisiilor de licenţă, împreună cu şefii de sală şi supraveghetorii, participă la instructajul
tehnic, organizat de Comisia centrală de licenţă, în data de 28.06.2021, ora 1300, fie în Aula Magna a
universității, fie on-line (link transmis prin e-mail), în funcție de situația epidemiologică. Preşedintele
Comisiei centrale de licenţă va face precizări clare referitoare la calendarul, locaţia, probele de examen,
modul de completare şi corectare a grilei, responsabilităţile comisiei centrale, comisiilor pe facultăţi,
şefilor de sală şi supraveghetorilor. Se fac, de asemenea, precizări referitoare la repartizarea pe săli a
supraveghetorilor şi şefilor de sală, precum şi la oricare alte informaţii utile.

CAPITOLUL II. PROBA SCRISĂ
Art. 13.
(1) Proba scrisă constă într-un examen de tip grilă, cu:
 120 de întrebări, la programele de studii Medicină, Medicină (în limbă engleză), Medicină (în
limbă franceză), Medicină Dentară, Medicină Dentară (în limba engleză), Farmacie, Farmacie (în limba
franceză);
 100 de întrebări, la programele de studii Asistenţă Medicală Generală, Asistenţă Medicală Generală
(la Lugoj), Asistenţă Medicală Generală (Deva), Balneofiziokinetoterapie, Radiologie şi Imagistică,
Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară;
 60 de întrebări, la programul de studii Asistenţă de Farmacie (Lugoj).
(2) Tematica şi bibliografia sunt stabilite de către Consiliile facultăţilor şi se publică pe site-ul
Univesității, în termenul stabilit de conducerea facultăţii.
(3) Primele 30 de întrebări din 120, respectiv primele 25 întrebări din 100 și primele 15 întrebări din
60, în funcție de programul de studii, vor fi de tip complement simplu, întrebările 31-120, 26-100,
respectiv 16-60, vor fi de tip complement multiplu.
(4) Punctajul maxim obținut la întrebările de tip complement simplu este de 4 puncte și poate fi obținut
prin marcarea exclusivă a răspunsului corect. În cazul în care se marchează mai mult de un răspuns sau
niciun răspuns, punctajul aferent întrebării va fi de 0 puncte.
(5) Punctajul maxim obținut la întrebările de tip complement multiplu este de 5 puncte și se conferă în
concordanță (pentru fiecare concordanță câte un punct) cu numărul de răspunsuri corecte marcate și
incorecte nemarcate. În cazul marcării unui singur răspuns, a niciunui răspuns sau a tuturor celor 5
răspunsuri, punctajul aferent întrebării va fi de 0 puncte.
(6) Punctajul maxim care poate fi obținut este 570. Nota examenului de licență se va obține prin
interpolare, în funcție de punctajul obținut la testul grilă, unde 0 puncte la test vor corespunde notei 1 iar
570 de puncte la test vor corespunde notei 10. Grila de echivalare va fi pusă la dispoziție de către Comisia
centrală de licență.
Art. 14.
(1) Subiectele probei scrise sunt elaborate de către Comisia de specialişti pentru această probă.
(2) Comisia probei scrise este formată din cadre didactice, specialişti în domeniile tematicii de
examen.
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(3) Cu cel puţin trei zile lucrătoare înainte de susţinerea probei scrise, preşedinţii comisiilor
examenului de licenţă, pentru fiecare program de studiu, verifică existenţa şi corectitudinea algoritmului
de corectare, a grilei de corectare, a echivalenţei punctaj – notă, a textului şi formatului caietului de
examen ce urmează a fi multiplicat.
Art. 15.
Studenţii de la programele de studii organizate într-o limbă străină susţin proba scrisă în limba română.
Art. 16.
(1) Listele privind repartizarea pe săli a studenţilor se afişează la decanatul facultăţii cu 2 zile înainte
de data probei scrise şi se predau preşedinţilor comisiilor de licenţă.
(2) Studenţii trebuie să fie prezenţi la sala în care au fost repartizaţi cu 30 de minute înainte de ora
anunţată pentru începerea examenului.
(3) Studenţii trebuie să aibă asupra lor actul de identitate valabil, carnetul de student şi pix albastru sau
negru.
(4) Nu este permisă intrarea la examen cu telefoane mobile sau alte aparate de ascultare, înregistrare,
transmisie, precum şi cu oricare alte surse de informaţie scrisă sau pe suport electronic. Nerespectarea
acestor cerințe atrage excluderea din examen.
(5) Studenţii pot solicita o nouă grilă albă, o singură dată, în caz de completare greşită a grilei. În acest
caz este necesară recompletarea tuturor datelor şi a răspunsurilor corecte, până la expirarea timpului de
examen.
Art. 17.
(1) Desfăşurarea probei scrise este supravegheată de comisiile de supraveghere, stabilite pe săli şi
aprobate de decanii facultăților.
(2) Fiecare comisie de supraveghere este alcătuită din cel puţin 3 cadre didactice: șef de sală şi
supraveghetori.
(3) Supraveghetorii şi şefii de sală îşi vor lua în primire sălile de examen cu o oră înainte de începerea
probei, la ora 0900.
Art. 18.
(1) În dimineaţa zilei stabilite pentru desfăşurarea examenului de licenţă, la ora programată de
preşedintele comisiei centrale de licenţă, o comisie formată din preşedinte, membrii comisiilor de
specialitate, personalul Imprimeriei Universităţii, precum şi alţi membri ai comisiei centrale strict
desemnaţi în prealabil, se vor reuni la sediul Imprimeriei în vederea: extragerii aleatorii a subiectelor,
verificării corectitudinii testelor extrase, multiplicării caietelor de examen, răspunzând de păstrarea
secretului testelor, până în momentul distribuirii lor în sălile de examen.
(2) Subiectele pentru proba scrisă sunt aduse la sălile de examen de cadre didactice desemnate de către
decan/comisiile de licenţă, care vor rezolva orice problemă apărută în timpul probei scrise.
(3) Membrii comisiilor de supraveghere vor face instruirea absolvenţilor privind modul de completare
a caietului de examen, grilei de examinare, timpului alocat, precum şi alte informaţii utile.
(4) Durata probei scrise din cadrul examenului de licenţă este de 3 ore pentru grilele cu 100-120 de
întrebări, respectiv 2 ore pentru grilele cu 60 de întrebări şi se socoteşte de la înmânarea ultimului caiet de
examen. Timp de 30 minute după începerea probei scrise, niciun candidat nu poate părăsi sala. Părăsirea
ulterioară a sălii se face numai după ce absolventul predă lucrarea şi semnează în borderoul de predare a
acesteia.
(5) La expirarea timpului alocat probei, studenţii predau lucrarea şi semnează pentru aceasta. Rămân în
sala de examen ultimii 3 absolvenţi pentru semnarea şi închiderea plicurilor.
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(6) La finalizarea examenului de licenţă, membrii comisiilor pe facultăţi vor distribui în săli grilele
de corectură, în număr egal cu numărul comisiilor de corectură din fiecare sală. Grilele vor fi preluate
sub semnătură de către şeful de sală.
(7) În continuare, în sălile de examen, se procedează la corectarea lucrării prin scanare sau manual (în
cazul unor probleme tehnice), în prezenţa a doi supraveghetori, a candidatului şi a doi martori, care vor
semna pe lucrare, după care se procedează la convertirea punctajului în note. Recorectarea poate fi
efectuată doar în urma depunerii unei contestații.
(8) După încheierea activităţii de calcul al notelor, şefii de sală vor preda preşedintelui şi membrilor
comisiei examenului de licenţă, pe fiecare program de studiu, caietele de examen, ciornele şi grilele cu
nota finală trecută în cifre şi litere.
Art. 19.
În termen de 30 de minute de la încheierea probei scrise în toate sălile, comisiile de licenţă afişează
grilele corecte, pentru autoevaluarea studenţilor.
Art. 20.
Rezultatele la proba scrisă, pentru fiecare program de studiu, se comunică în termen de cel mult 48 de
ore de la data susținerii, de către comisiile de licenţă, prin afişare la avizierul facultății organizatoare și pe
pagina web a Universității.
Art. 21.
(1) Contestarea notei obţinute se poate face într-un interval de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.
(2) Orice contestaţie se adresează, în scris, comisiei centrale de licenţă şi se depune la Registratura
Universităţii.
(3) Răspunsurile comisiei centrale de licenţă la contestaţii se emit în termen de 24 de ore de la
încheierea termenului de contestare.

CAPITOLUL III. PROBA PRACTICĂ
Art. 22.
(1) Proba practică a examenului de licenţă, la programele de studii unde aceasta este prevăzută, constă
în evaluarea aplicării cunoştinţelor şi a deprinderilor practice, cu specific pentru facultăţile respective.
(2) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Medicină Dentară este de tip
prezentare de caz pe baza documentaţiei cazului.
(3) Proba practică a examenului de licenţă pentru Facultatea de Farmacie este de tip practic (realizarea
unui preparat magistral și identificarea, controlul substanțelor chimice, conform monografiilor din
Farmacopee, analiza unei prescripții medicale).
Art. 23.
(1) Comisiile probei practice sunt alcătuite din specialişti stabiliţi prin Hotărârea Consiliului facultăţii.
(2) Fiecare comisie este compusă din preşedinte şi minim 3 membri.
(3) Președintele de comisie și membrii comisiei sunt răspunzători de pregătirea sălii cu obiecte de
inventar şi materialele necesare.
Art. 24.
(1) Consiliul fiecărei facultăţi stabileşte modalitatea proprie de repartizare a studenţilor în formaţiuni
şi, unde este cazul, la comisii de examinare practică.
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(2) Comisia centrală de licenţă a facultăţii este responsabilă de buna desfăşurare a repartizării
studenţilor.
Art. 25.
Studenţii trebuie să fie prezenţi la sediul unde se desfăşoară proba practică, la ora programată şi vor
intra în examen pe baza actului de identitate valabil.
Art. 26.
(1) Proba practică se desfăşoară în limba română.
(2) Absolvenţii trebuie să aibă asupra lor halat alb şi instrumente specifice (după caz).
Art. 27.
(1) Modul de derulare a examenului practic este specific fiecărei facultăţi şi fiecărui program de studii.
(2) Comisiile trebuie să evalueze unitar toţi candidaţii care le-au fost repartizaţi.
Art. 28.
(1) Evaluarea studenţilor constă în aprecierea prin notă a probei practice.
(2) Pentru promovarea probei practice, absolventul trebuie să obţină cel puţin nota 5,00 (cinci).
(3) Nota obţinută la proba practică nu poate fi contestată.
Art. 29.
Rezultatele la proba practică, pentru fiecare program de studiu, se comunică în termen de cel mult 48
de ore de la data susținerii, de către comisiile de licenţă, prin afişare la avizierul facultății organizatoare și
pe pagina web a Universității.

CAPITOLUL IV. PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A LUCRĂRII DE
LICENŢĂ
Art. 30.
(1) Criteriul major în alegerea domeniului/tematicii lucrării de licență trebuie să fie reprezentat de
avantajul pe care îl poate oferi cercetarea care va fi efectuată în procesul de formare al viitorului specialist.
Tema analizată trebuie corelată cu programul de studii/specializarea absolventului, în special cu acel
segment de activitate în care acesta are deopotrivă solide cunoştinţe generale şi un interes deosebit.
(2) Pot fi coordonatori științifici ai lucrărilor de licenţă cadre didactice ale facultății, începând de la
gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar sau/și cadre didactice sau cercetători
de la alte universități sau instituții care au acorduri în acest sens cu UMFVBT. Asistenții universitari
angajați pe perioadă determinată pot coordona lucrări de licență doar împreună cu un cadru didactic titular.
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a accepta să coordoneze lucrări de licenţă. Un coordonator
ştiinţific poate să conducă până la maximum 8 lucrări de licență pe an. Intre student şi coordonatorul
ştiinţific trebuie să existe o comunicare liberă, adecvată mediului academic, bazată pe respectul şi
aprecierea reciprocă.
Art. 31.
(1) Lucrările de licenţă sunt elaborate şi susţinute în conformitate cu Metodologia de elaborare şi
susţinere a lucrării de licenţă în cadrul UMFVBT, aprobată prin Hotărârea Senatului nr.
175/17456/25.11.2020.
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(2) Pot fi coordonatori științifici ai lucrărilor de licenţă cadre didactice ale facultății, începând de la
gradul de asistent universitar până la gradul de profesor universitar sau/și cadre didactice sau cercetători
de la alte universități sau instituții care au acorduri în acest sens cu UMFVBT. Asistenții universitari
angajați pe perioadă determinată pot coordona lucrări de licență doar împreună cu un cadru didactic titular.
(3) Temele lucrărilor de licenţă se stabilesc în concordanță cu prioritățile de cercetare ale disciplinelor,
de comun acord cu coordonatorii științifici.
(4) Studenţii au obligația de a comunica Decanatului facultăţii, titlul lucrării de licenţă și acordul
coordonatorului ştiinţific, până cel târziu la data de 1 iunie a penultimului an de studiu, anul V pentru
programele de studiu Medicină și Medicină dentară, respectiv al anului IV pentru Farmacie.
(5) Schimbarea de către student a temei şi/sau a coordonatorului ştiinţific se poate face o singură dată,
după informarea şi cu avizul coordonatorului științific inițial, precum şi cu avizul Decanatului facultății.
Schimbarea titlului şi a coordonatorului științific nu mai este posibilă începând cu cel de-al 2-lea semestru
al ultimului an de studii.
Art. 32.
(1) Finalizarea lucrării de licenţă este condiţionată de obţinerea avizului coordonatorului ştiinţific.
(2) Lucrarea de licență se predă la decanatul facultății până cel târziu la data de 01.06.2021, atât în
format editabil cât și în format letric.
(3) Lucrarea se poate susţine numai dacă este însoţită de referatul lucrării semnate de către
coordonatorul ştiinţific.
Art. 33.
(1) Prezentarea lucrării de licenţă se face prin expunere orală publică, timp de maximum 10 minute, pe
baza unui material creat de absolvent, care trebuie să cuprindă cele mai importante aspecte ale lucrării.
(2) Este recomandat ca la susţinerea lucrării de licenţă să fie prezent şi coordonatorul ştiinţific al
lucrării.
Art. 34.
(1) Evaluarea lucrărilor de licenţă se face de către o comisie formată dintr-un preşedinte, 3-4 membri şi
un secretar. Secretarul nu are drept de notare.
(2) Membrii comisiei, cu drept de notare, pot fi numai cadre didactice de predare, titulare ale
Universităţii.
(3) Fiecare membru al comisiei cu drept de notare acordă o notă de la 1 la 10 (numere întregi).
(4) Nota finală la proba de susţinere a lucrării de licenţă reprezintă media aritmetică a notelor
individuale ale membrilor Comisiei de evaluare cu drept de notare.
(5) Rezultatele obţinute la susţinerea lucrării de licenţă nu pot fi contestate.
(6) Fiecare facultate poate impune criterii specifice legate de evaluarea lucrării de finalizare a studiilor.
(7) Rezultatele la proba de prezentare și susținere publică a lucrării de licență, pentru fiecare program
de studiu, se comunică în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii, de către comisiile de licenţă,
prin afişare la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web a Universității.
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CAPITOLUL V. REZULTATELE EXAMENULUI DE LICENŢĂ
Art. 35.
(1) Cataloagele pentru examenul de licenţă se întocmesc pe programe de studii, pentru fiecare probă de
examen, se completează de secretarul facultăţii cu numele şi prenumele absolvenților înscriși la susținerea
examenului şi se transmit comisiilor pentru examenul de licenţă cu cel puţin o zi înainte de data începerii
examenului.
(2) Notele acordate de către comisie se înscriu în cataloage, de către secretarul comisiei. Cataloagele,
semnate de toţi membrii comisiei de examen, vor fi predate secretarului facultății, cel mai târziu în ziua
următoare celei în care a avut loc proba de examen.
(3) Tabelele centralizatoare ale rezultatelor examenului de licenţă, elaborate la nivelul decanatelor, se
înaintează Secretariatului General al Universităţii şi Secretariatului Acte de Studii, în vederea completării şi
eliberării actelor de studii şi trebuie să conțină următoarele: denumirea facultății, programul de studii
absolvit, durata studiilor, forma de învățământ, proba examenului de licență, precum și notele obținute,
semnăturile decanului facultății și cea a secretarului-șef al facultății, ștampila facultății.
(4) Rezultatele obținute se transcriu în Registrul matricol și pe diploma acordată absolventului.
Art. 36.
(1) Rezultatul fiecărei probe se centralizează şi se comunică de către comisiile examenului de licenţă,
pe fiecare program de studiu, prin afişare la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web a
Universității, în termen de cel mult 48 de ore de la suținerea acesteia. Rezultatele afişate, pentru fiecare
probă, vor fi semnate de preşedintele şi secretarul comisiei de licenţă.
(2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun, în termen de cel mult 24 de ore de
la comunicarea/afişarea rezultatelor, la Registratura Universităţii, pentru a fi comunicate decanatului
facultăţii unde s-a desfăşurat examenul de licenţă şi se rezolvă de către comisia centrală, în termen de cel
mult 24 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor.
(3) Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”
din Timişoara, iar deciziile comisiei în urma analizării şi soluţionării contestaţiilor sunt definitive.
(4) Rezultatele obţinute la probele orale şi practice nu pot fi contestate.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 37.
(1) În vederea arhivării, documentele referitoare la examenele de licenţă, pe ani universitari şi
programe de studii, se grupează în dosare, astfel:
a) la Decanatele facultăţilor:
 tabelele de prezenţă, cataloagele de examen, rezultatele fiecărei probe, tabelele centralizatoare ale
rezultatelor examenului de licenţă, algoritmul de corectare, grila de corectare, echivalenţa punctaj – notă,
un model al caietului de examen, hotărârile Consiliului Facultăţii şi ale Senatului universitar privind
componenţa comisiilor de licenţă, Regulamentul de organizare a examenului de licenţă;
 lucrările de licenţă şi referatele acestora, precum şi lucrările absolvenţilor de la proba scrisă;
b) la Secretariatul General al Universităţii: Regulamentul de organizare a examenului de licenţă,
hotărârile Senatului universitar privind componenţa comisiilor de licenţă, algoritmul de corectare, grila de
corectare, echivalenţa punctaj – notă, un model al caietului de examen, tabelele centralizatoare ale
rezultatelor examenului de licenţă, pe programe de studii.
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(2) Conform Nomenclatorului arhivistic al UMF „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin Decizia
Rectorului nr. 20/03.02.2016, termenul de păstrare în arhivă a dosarelor examenelor de licenţă este de 10
ani, iar termenul de păstrare a lucrărilor de licenţă şi a lucrărilor de la proba scrisă este de 3 ani.
Art. 38.
Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă în programul de studii absolvit, se
eliberează de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara în termen de cel
mult 12 luni de la data promovării.
Art. 39.
(1) După promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă
privind finalizarea studiilor, în termen de 30 de zile de la data finalizării examenului de licenţă, al cărei
termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.
(2) Adeverinţa privind finalizarea studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi actul de
studii şi este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie, aflate
în funcţie la data completării (rector, secretar şef universitate, decan, secretar şef facultate), sigiliul
universității, precum şi următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale absolventului;
b) domeniul de studii universitare;
c) programul de studii;
d) perioada de studii;
e) media anilor de studii;
f) media examenului de finalizare a studiilor;
g) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia
geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (Hotărâre a Guvernului, Ordin al
Ministrului, după caz);
h) numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare/ aprobării de şcolarizare/atestatului de
recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini.
(3) Absolvenţilor li se eliberează, de regulă, o singură adeverinţă de finalizare a studiilor. În cazul
pierderii sau distrugerii, la cerere, se eliberează o nouă adeverinţă, cu un nou număr de înregistrare, al
cărei termen de valabilitate se încadrează în perioada de maximum 12 luni calculată de la promovarea
examenului de finalizare a studiilor.
Art. 40.
(1) Absolvenţii care nu susțin/promovează examenul de licență primesc, la cerere, o adeverinţa de
absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare care atestă absolvirea unui program de studii.
(2) Adeverinţa de absolvire fără examen de finalizare a studiilor universitare cuprinde următoarele
elemente minimale obligatorii:
a) datele de identificare ale absolventului;
b) domeniul de studii universitare;
c) programul de studii/specializarea;
d) perioada de studii;
e) media anilor de studii;
f) statutul de acreditare/autorizare de funcţionare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare,
locaţia geografică, numărul de credite şi actul normativ care le stabileşte (hotărâre a Guvernului, ordin al
ministrului, după caz);
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g) numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare la studii/aprobării de şcolarizare/adeverinţei
de recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini;
h) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie, aflate în funcţie la data
completării (rector, secretar şef universitate, decan, secretar şef facultate) şi sigiliul universității.
Art. 41.
Pentru absolvenţii din învăţământul superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr.
60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de
finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, precum şi pentru absolvenţii care
provin de la programe de studii care au intrat în lichidare/lichidate, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” din Timişoara nu organizează examen de licență.
Art. 42. În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații
speciale), susținerea examenului de licență se poate desfășura on-line în baza unei proceduri proprii, cu
aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului universitar .
Art. 43. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului prin H.S. nr. 28/4291/24.02.2021 şi
se aplică promoţiei anului universitar 2020-2021, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au
promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Prorector didactic,
Prof.univ.dr. Daniel Florin Lighezan

Secretar șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

C. j. dr. Codrina Mihaela Levai
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 29/4291/24.02.2021
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 al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă aferent promoţiei anului
universitar 2020-2021 în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat
prin H.S. nr. 28/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Sorin Ursoniu, nr. 1482/29.01.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în
cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, conform Anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă Metodologia și Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobate prin H.S. nr. 16/6022/27.05.2020.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- dl prof. univ. dr. Sorin Ursoniu , Director Program Antiplagiat,
- Direcția Generală Administrativă,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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PROCEDURA DE LUCRU ANTIPLAGIAT
PRIVIND VERIFICAREA LUCRĂRILOR DE
LICENȚĂ
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Data
29.01.2021

Elaborat:

Prof. univ.dr. med. Sorin Ursoniu
Vizat Oficiul juridic

02.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului
pentru revizuirea regulamentelor și a cartei
universitare

01.02.2021

Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Data retragerii:
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Semnătură

Cod Regulament: UMFVBT- PO/9/2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 4/1751/02.02.2021
Anexă la H.S. nr. 29/4291/24.02.2021

Art. 1. Prezenta procedură
completează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
examenului de licență și stabilește modul 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.
Art. 2. 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 01.06.2021.
Art. 3. 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 31.05.2021
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. 4. 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. 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.
Art. 6. Procedura de lucru antiplagiat:
1) 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;
2) Anexa nr. 2 la Procedura 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.
Art. 7. 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.
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Art. 8. 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. 9. 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%.
Art. 10. 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”, având 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.”
Art. 11. 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,
29.01.2021

Prof. univ. dr. med. SORIN URSONIU
Director program antiplagiat
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Anexa nr. 2 la Procedura antiplagiat

Avizul îndrumătorului
privind admiterea lucrării în vederea susținerii
Declar ca am luat la cunoștință Raportul Complet de Similitudine generat de către Sistemul
Antiplagiat pentru lucrarea:
Autorul: ……………………………………………………………
Titlul:……………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
După analizarea raportului am constatat următoarele:
 împrumuturile care au fost depistate în lucrare sunt justificate (citate) și nu poartă semne de
plagiat. De aceea, consider că lucrarea a fost scrisă individual și admit susținerea acesteia.
 împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu poartă semne de plagiat, însă numărul
foarte mare al acestora trezește suspiciuni din punct de vedere al valorii de fond, fiind corelat
cu lipsa de originalitate a autorului său. De aceea, consider că lucrarea trebuie sa fie redactată
încă o dată, limitându-se numărul de împrumuturi.
 împrumuturile care au fost depistate în lucrare nu sunt justificate și poartă semne de
plagiat. De aceea, nu admit lucrarea în vederea susținerii și transmit înștiințarea către
Rectorul Universității în scopul analizării situației din punct de vedere al procedurilor
interne ale Universității.
 în lucrare apar denaturări intenționate ale textului, care indică o tentativă de disimulare
a împrumuturilor neautorizate. De aceea, nu admit lucrarea în vederea susținerii și
transmit înștiințarea către Rectorul Universității în scopul analizării situației din punct
de vedere al procedurilor interne ale Universității.
Motivare:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
Data
……………………………
Semnătura îndrumătorului
SECRETARIAT GENERAL
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256204117; Fax: +40256490626
Email: secretarsef@umft.ro
www.umft.ro

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 30/4291/24.02.2021

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 al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație al Universității
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr.
2/4305/16.03.2020,
- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 1104/26.01.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea art. 14 alin (1) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, după cum urmează:
,, Art. 14 (1) Numărul posturilor de prorectori este de șase (6):
Prorector Didactic;
Prorector Cercetare științifică;
Prorector cu Probleme social administrative;
Prorector Dezvoltare academică;
Prorector Studii postuniversitare și rezidențiat;
Prorector Relații Internaționale. ”
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Financiar-Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
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- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA

MANDATUL 2020 - 2024
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Elaborat:

Semnătura
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Modificat

02.02.2021

Vizat Oficiul juridic

02.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru

16.02.2021

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare
Data intrării în vigoare:
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Modificare și completare

24.02.2021
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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament este elaborat în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 2. (1) Consiliul de administrație este structura de conducere operativă a Universității de
Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara.
(2) Consiliul de administrație al universității este condus de rector.
(3) Consiliul de administrație al universității este alcătuit din :
- rector,
- prorectori,
- directorul CSUD,
- decani,
- directorul general administrativ,
- un reprezentant al studenților.
Art. 3. (1) Mandatul Consiliului de administrație este de 4 ani.
(2) Durata mandatului unui membru al Consiliului de administrație este de 4 ani.
(3) Durata mandatului reprezentantului studenților în Consiliului de administrație este de 4 ani, dar se
încheie odată cu încetarea calității de student.
Art. 4. (1) Ședința de constituire a Consiliului de administrație este convocată de rector, în termen
de 10 zile lucrătoare de la validarea de către Senat a noilor prorectori.
(2) Consiliul de administrație, în ședința de constituire, stabilește:
- programul de lucru curent
- termenele pentru elaborarea programului operațional și a planului strategic al Universității de
Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara pentru mandatul 2020 - 2024.
Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul, cu loialitate, în interesul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și al comunității universității,
urmărind adoptarea celor mai potrivite și coerente decizii adminsitrative.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE
Art. 6. (1) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe ordinare și extraordinare, de minimum
două ori pe lună.
(2) La convocarea Rectorului, o ședință lunară a Consiliului de Administrație se va organiza în formă
lărgită.
(3) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război, etc),
Rectorul poate propune organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line în vederea votării pe e-
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mail a ordinii de zi în scopul asigurării bunei funcționări a UMFVBT în aceste situații. Consultarea
electronică va oferi membrilor Consiliului de Administrație următoarele opţiuni de vot:
• Sunt de acord.
• Nu sunt de acord.
• Mă abţin.
E-mail-urile de răspuns ale membrilor Consiliului de Administrație cu opțiunile de vot vor fi trimise
pe e-mailul secretariatului general (secretarsef@umft.ro) și vor fi printate pentru conformitate și
păstrate în arhiva Consiliului de Administrație.
(4) Pentru desfășurarea ședințelor este necesar să fie prezenți jumătate plus unu din numărul total al
membrilor săi.
(5) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de Rector sau de către un Prorector desemnat,
în cazul în care Rectorul este absent.
(6) La ședințele Consiliului de Administrație participă, în calitate de invitați permanenți, în afară de
membri, persoanele care dețin următoarele funcții: președintele Senatului universitar, consilierii
rectorului, consilierul juridic, secretarul șef universitate, secretarul șef universitate adjunct, precum și
reprezentantul sindicatului, în calitate de observator.
(7) La ședințele Consiliului de Administrație pot participa ca invitați: prodecanii, directorul
Departamentului de Studii Masterale, directorul Departamentului Relații Internaționale, directorii
Școlii Doctorale, directorii de departament, directorii structurilor, direcțiilor si compartimentelor
universității, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal administrativ, studenți sau persoane
din afara universității, în funcție de problemele de pe ordinea de zi a ședinței, la invitația rectorului.
(8) Decanii pot delega un prodecan să participe la sedințele Consiliului de Administrație, prin
împuternicire scrisă.
(9) Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație se face la solicitarea rectorului, pe e-mail, de
către secretarul șef al universității, cu precizarea ordinii de zi, cu minimum 24 de ore înaintea ședinței.
Art. 7. (1) Ședințele Consiliului de Administrație nu sunt publice.
(2) Discuțiile și hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație se consemnează în procesul-verbal
de ședință, semnat de rector, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, de secretarul șef
de universitate, precum și de secretarul șef adjunct care îl întocmește.
Art. 8. (1) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul
total al membrilor săi.
(2) Membrii Consiliului de Administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot.
(3) Luarea deciziilor constituie o responsabilitate colectivă a Consiliului de Administrație.
(4) Toate hotărârile Consiliului de Administrație, semnate de rector, secretarul șef de universitate și
vizate de consilierul juridic, se fac publice pe pagina de internet a universității, precum și prin
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comunicarea, prin registratura universității, către toate compartimentele de specialitate ale
universității.
Art. 9. Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:
a. asigură conducerea operativă a universității și rezolvă problemele curente ale universității;
b. stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
c. aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
d. avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul
universitar de desfințare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea
universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
e. aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul
universitar;
f. propune Senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici pe
domenii de interes ale universității,
g. înaintează Senatului, spre analiză și decizie, propuneri privitoare la desfășurarea activității
didactice, de cercetare și administrative a universității,
h. înaintează Senatului, spre analiză și decizie, propuneri privitoare la modificarea cuantumului
taxelor de școlarizare și a altor taxe;
i. informează comunitatea academică cu privire la hotărârile proprii;
j. analizează și înaintează Senatului universitar, spre aprobare, planurile de învățământ aferente
programelor de studii universitare;
k. propune Senatului universitar, spre aprobare, formațiile de studiu și dimensiunile acestora, cu
respectarea standardelor de calitate;
l. propune Senatului universitar, spre aprobare, toate regulamentele, metodologiile și procedurile;
m. propune Senatului universitar, spre aprobare, structura anului universitar și calendarul
activităților educaționale;
n. aplică hotărârile/deciziile strategice ale Senatului universitar și adoptă hotărâri sau măsuri care
se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Senatului universitar;
o. administrează bunurile mobiliare și imobiliare aflate în proprietatea universității;
p. avizează materialele care urmează să fie supuse aprobării Senatului universitar, conform
prevederilor legale;
q. colaborează cu comisiile Senatului universitar;
r. propune spre avizarea Senatului universitar, structura și componența comisiei de etică
universitară
s. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare, didactice
auxiliare, precum și a posturilor administrative;
t. aprobă angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu din
țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice asociate invitate, cu aviz din partea
consiliului departamentului;
u. aprobă, în condițiile prevăzute de lege, concediile fără plată pentru întreg
personalul
universității;
v. aprobă componența comisiilor de admitere, de susținere a examenului de finalizare a studiilor
și a disertațiilor din cadrul programelor de masterat;
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w. aprobă componența comisiilor de susținere a tezelor de doctorat, respectiv de susținere a tezelor
de abilitare;
x. aprobă, pe baza avizului favorabil al decanilor facultăților/directorului Departamentului
Masterate/directorului Școlii doctorale, cererile studenților de retragere, întrerupere,
reînmatriculare, reluare a studiilor universitare, cu excepția cererilor de întrerupere și
prelungire a studiilor universitare de doctorat;
y. aprobă, în limita fondurilor alocate din buget sau din fonduri extrabugetare,
inclusiv din
contractele de cercetare sau prin sponsorizări, acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor
de deplasare și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, ale personalului
didactic și de cercetare din universitate;
z. avizează/aprobă concluziile Comisiei disciplinare, după caz;
aa. stabilește răspunderea materială potrivit legislației muncii, a personalului didactic și de
cercetare, didactic auxiliar și administrativ, pentru prejudicii aduse universității;
bb. aprobă rapoartele efectuate în vederea recuperării prejudiciilor aduse universității;
cc. în cazuri bine justificate, aprobă întreruperea concediului legal de odihnă;
dd. asigură legătura dintre universitate și MEC, alte organisme ale administrației centrale și locale,
instituții publice și private;
ee. exercită toate celelalte atribuții care îi revin în temeiul prevederilor legale și ale hotărârilor
Senatului universitar.

CAPITOLUL III. RECTORUL
Art. 10. (1) Rectorul nou ales încheie contract de management cu Senatul universității, contract care
cuprinde criteriile și indicatorii de performanță managerială, drepturile și obligațiile părților
contractuale.
(2) Rectorul desemnează prorectorii și le stabilește domeniile de activitate, precum și atribuțiile care
le revin.
(3) Rectorul prezidează comisia de concurs pentru postul de director general administrativ.
(4) Rectorul poate menține în funcție directorul general administrativ care a activat în mandatul
anterior noilor alegeri.
(5) Rectorul organizează concurs public pentru funcția de decan la toate facultățile din universitate.
Art. 11. (1) Rectorul este ordonatorul de credite al Universității de Medicină și Farmacie “Victor
Babeș” din Timișoara.
(2) Rectorul realizează conducerea executivă a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”
din Timișoara.
(3) Rectorul este reprezentantul legal al universității în relațiile cu alte universității din țară și
străinătate, cu administrația centrală și locală, cu instituții sau organisme interne și internaționale.
Art. 12. (1) Rectorul coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate a universității, în
conformitate cu prevederilor legale și Carta universității, și în acest sens realizează:
a) coordonarea și îndrumarea activităților academice din universitate;
b) coordonarea activității de cercetare științifică ;
c) coordonarea acțiunilor de dezvoltare strategică ;
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d) coordonarea managementului instituțional;
e) coordonarea strategiei privind structura instituțională, programele de studi
(2) Rectorul are obligația de a prezenta, în luna aprilie a fiecărui an de mandat, un raport privind starea
universității, raportul fiind o condiție a răspunderii publice și o condiție pentru finanțarea universității.
Art. 13. Rectorul are în subordonare directă departamentele și serviciile prevăzute în organigrama
universității.

CAPITOLUL IV. PRORECTORII
Art. 14. (1) Numărul posturilor de prorectori este de șase (6):
- prorector Didactic;
- prorector Cercetare științifică;
- prorector cu Probleme social administrative;
- prorector Dezvoltare academică;
- prorector Studii postuniversitare și rezidențiat;
- prorector Relații Internaționale”
(2) Prorectorii au atribuții delegate prin decizia Rectorului.
Art. 15. Directorul Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) este responsabil cu
domeniul studiilor universitare de doctorat, funcția de director al CSUD fiind asimilată funcției de
prorector.
Art. 16. Directorul CSUD are următoarele atribuții:
(1) 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, aprobat prin H.G. nr. 681/29.06.2011, cu modificările
și completările ulterioare;
(2) Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
(3) Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde.

CAPITOLUL V. DECANII
Art. 17. Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății.
Decanul prezintă anual un raport consiliului facultății privind starea facultății.
Art. 18. Decanul conduce ședințele consiliului facultății și aplică hotărârile rectorului, consiliului de
administrație și senatului universitar.
Art. 19. Atribuțiile decanului sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare și
cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL VI. REPREZENTANTUL STUDENȚILOR
Art. 20. Desemnarea reprezentantului studenților în calitate de membru în Consiliul de Administrație
se face conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru structurile și
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funcțiile de reprezentare a studenților din Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara.

CAPITOLUL VII. DIRECTORUL GENERAL ADMINISTRATIV
Art. 21. Directorul general administrativ are următoarele atribuții:
a. controlează executarea deciziilor de către serviciile administrative din subordine;
b. cooperează cu Contabilul șef în execuția bugetului universității;
c. execută deciziile pe domeniul său de competență;
d. participă la managementul strategic al universității;
e. coordonează activitățile structurilor administrative;
f. urmărește gestionarea patrimoniului universității,
g. urmărește și gestionează resursa umană din universitate;
h. planifică și pune în practică sisteme de evaluare și de control ale activității administrative;
i. urmăreste întocmirea şi actualizarea procedurilor de lucru pentru personalul administrativ din
universitate;
j. 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;
k. pe baza deciziei rectorului, dispune de delegare a atribuțiilor de serviciu unei alte persoane în
perioada cât lipsește din universitate;
l. asigură folosirea locațiilor și securitatea spațiului universitar;
m. răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
n. alte atribuții delegate de rectorul universității.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 22. Prezentul regulament, aprobat de Consiliul de administrație al universității în data de
13.03.2020, a fost aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, completat și modificat prin H.S. nr.
30/4291/24.02.2021 și intră în vigoare pe aceeași dată.
Art. 23. Atribuțiile membrilor Consiliului de Administrație pot fi modificate în conformitate cu
prevederile Cartei universitare și a prevederilor legale.
Art. 24. Prezentul Regulament se publică pe pagina de internet www.umft.ro.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
Secretar șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 31/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României, nr. 212 din 28 decembrie 2020 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor,
a timbrului sec cu stema României și a ștampilelor fără stema României în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 121/15705/28.10.2020 ,
- Solicitarea d-nei Daniela Aurora Tănase, secretar șef universitate, nr.
1689/SGU/01.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea conținutului ștampilelor/sigiliului și a timbrului sec ale
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel încât să fie înscrisă noua
denumire a Ministerului, respectiv Ministerul Educației, după cum urmează:
a. Un sigiliu cu stema României,
b. Un timbru sec cu stema României,
c.
Două (2) ștampile rotunde ale universității, fără stema României, numerotate cu
nr.1, respectiv nr. 2, cu următoarele caracteristici:
- ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – RECTORAT și logo-ul universității;
d. Șase (6) ștampile pentru facultățile universității, cu următoarele caracteristici:
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ, AMG LUGOJ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ, AMG DEVA (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE FARMACIE (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAŢIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
,,VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA – FACULTATEA DE FARMACIE, ASF LUGOJ (o ștampilă).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
www.umft.ro
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documentul original.

- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Financiar-Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 32/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,
actualizată,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Adresa CSUD, nr. 1464/29.01.2021, de transmitere spre aprobare a solicitării d-nei prof. univ.
dr. Ramona Amina Popovici privind acordarea unei perioade de grație pentru studentul
doctorant Corlan Ion Virgil,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea unei perioade de grație, de maximum 2 în vederea
finalizării și susținerii tezei de doctorat, pentru:
Student-doctorand: Corlan Ion Virgil
Conducător de doctorat: prof.univ.dr. Popovici Ramona Amina
Școala Doctorală Medicină Dentară
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Școala Doctorală Medicină Dentară,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 33/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Adresa Serviciului Financiar Contabil, nr. 1285/28.01.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/1751/02.02.2021.

Art. 1. Senatul universitar aprobă situația financiară, conform prevederilor legale în vigoare, a datelor
din balanțele de verificare sintetice și analitice la data de 31.12.2020, conform Anexei parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Financiar-Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 34/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată,
- Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
acivității de audit public intern,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5.509 din 16 noiembrie 2017 privind aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern,
întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, şi a Cartei Auditului Intern
aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educaţiei Naţionale,
- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. 49/4291/24.02.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui ec. Dumitru Dobrișan, nr. 1357/28.01.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/1444/29.01.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului
Audit Public Intern 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,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Compartiment Audit Public Intern,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Financiar-Contabilă
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
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- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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Cod Regulament: UMFVBT- REG/CAPI/7/2021
Anexă la H.S. nr. 34/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 3/1444/29.01.2021

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCȚIONARE AL COMPARTIMENTULUI AUDIT
PUBLIC INTERN DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA

Data
Elaborat:

Ec. Dobrișan Dumitru

28.01.2021

Vizat Oficiul juridic

29.01.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare

05.02.2021

Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Data retragerii:

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Piața Eftimie Murgu nr. 2
300041 Timișoara
Email:audit@umft.ro
www.umft.ro

Semnătura

Cod Regulament: UMFVBT- REG/CAPI/7/2021
Anexă la H.S. nr. 34/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 3/1444/29.01.2021

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Misiune:
Compartimentul de Audit Public Intern din Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timişoara auditează sistemul de management şi control din cadrul universității, în scopul de a
evalua eficacitatea şi performanţa structurilor funcţionale în implementarea strategiilor, programelor
şi acţiunilor, în scopul îmbunătăţirii permanente a acestora.
Art. 2. Obiective generale şi specifice:
(1) Obiectiv general:
Compartimentul Audit Public Intern desfăşoară o activitate funcţional-independentă şi obiectivă,
care oferă asigurări și consiliere conducerii Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timişoara pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajutând universitatea să-şi
îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, în vederea îmbunătăţirii
eficienţei şi eficacității sistemului de conducere. Componenta de asistenţă și consiliere aferentă
auditului public intern îl distinge categoric de orice acţiune de control sau inspecţie.
(2) Obiective specifice:
 Furnizarea de asigurări managementului superior privind buna funcţionare a sistemelor
de management si control din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timişoara.
 Oferirea de consiliere managementului în vederea îmbunătăţirii sistemelor de
management şi control ale Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara.
 Creşterea calităţii activităţii de audit public intern în cadrul Compartimentului Audit
Public Intern şi îmbunătăţirea imaginii auditului public intern în cadrul Universităţii de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara.
(3) Obiectivele activităţii de audit public intern vizează evaluarea şi îmbunătăţirea proceselor de
management al riscului, de control şi de guvernanţă, precum şi a nivelurilor de calitate atinse în
îndeplinirea responsabilităţilor, cu scopul:
a) de a oferi o asigurare rezonabilă că acestea funcţionează cum s-a prevăzut şi că permit
realizarea obiectivelor şi scopurilor propuse;
b) de a formula recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării activităţilor universității în
ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea.

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art. 3. Legislaţie primară:
(1) Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern republicată;
(2) Hotărârea de Guvern nr. 1086/2013, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern;
(3) OMEN5509/2017 pentru aprobarea„Normelor metodologice privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naționale şi în entitățile
publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la
nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Piața Eftimie Murgu nr. 2
300041 Timișoara
Email:audit@umft.ro
www.umft.ro

Cod Regulament: UMFVBT- REG/CAPI/7/2021
Anexă la H.S. nr. 34/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 3/1444/29.01.2021

Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de
audit intern al Ministerului Educației Naționale”.
Art. 4. Reglementări interne:
(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timişoara.

CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE
Art. 5. Structura:
(1) Activitatea de audit public intern din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timişoara, se exercită prin intermediul Compartimentului Audit Public Intern.
(2) Compartimentul Audit Public Intern funcţionează în subordine adirectă a conducătorului
entităţii publice, în speță Rectorul Universității, exercitând o funcţie distinctă şi independentă de
activităţile entităţii publice.
(3) Compartimentul Audit Public Intern are prin organigramă, un post ocupat și se află în directa
subordonare a Rectorului Universităţii.
(4) Prin atribuţiile sale, Compartimentul Audit Public Intern nu trebuie să fie implicat în
exercitarea activităţilor auditabile sau în elaborarea procedurilor specifice, altele decât cele de audit
public intern.
(5) Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor de nicio natură,
începând de la stabilirea obiectivelor de audit, realizarea efectivă a lucrărilor specifice misiunii şi
până la comunicarea rezultatelor acesteia.
(6) Denumirea Compartiment Audit Public Intern se abreviază prin CAPI.
Art. 6. Atribuţiile Compartimentului Audit Public Intern:
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuţii ale Compartimentului
Audit Public Intern sunt:
(1) îşi desfăşoară activitatea de audit public intern pe baza normelor metodologice privind
exercitarea activităţii de audit public intern elaborate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul
Ministerului Educaţiei;
(2) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, proiectul
planului anual de audit public intern şi îl depune spre aprobare Rectorului Universității; misiunile
dispuse de UCAAPI/Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei se cuprind în
Planul anual de audit public intern al Compartimentului Audit Public Intern, se realizează în bune
condiţii şi se raportează la termenele fixate;
(3) efectuează activităţi de audit public intern, pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficienţă şi eficacitate;
(4) auditează la structurile/entităţile care sunt cuprinse în plan, cel puţin odată la trei ani, fără a se
limita la acestea, următoarele:
a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din
momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare
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c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea
de bunuri din domeniul privat, al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora
f) alocarea creditelor bugetare
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia
h) sistemul de luare a deciziilor
i) sistemelede conducereşi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme
j) sistemele informatice
(5) informează Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei despre
recomandările neînsuşite de către Rectorul Universităţii, precum şi despre consecinţele acestora. În
acest sens, Compartimentul Audit Public Intern transmite sinteze ale recomandărilor neînsuşite de
către Rectorul Universităţii şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documente
relevante. Transmiterea sintezelor la Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei
se face trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare încheierii trimestrului;
(6) raportează periodic Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei
constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;
(7) transmite, la cerere, Serviciului Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţieirapoarte
privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit desfăşurată;
(8) elaborează Raportul Anual cu privire la activitatea de audit public intern care prezintă modul
de realizare a obiectivelor Compartimentului Audit Public Intern.Raportul anual al activităţii de audit
public intern cuprinde următoarele informaţii minimale: constatări, recomandări şi concluzii rezultate
din activitatea de audit public intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor,
iregularităţi sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi
informaţii referitoare la pregătirea profesională;
Raportările anuale întocmite de Compartimentul Audit Public Intern vor fi transmise Serviciului
Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei, până la data de 30 ianuarie a anului următor şi
la Camera de Conturi abilitată să controleze activitatea instituţiei până la finele primului trimestru al
anului următor;
(9) raportează imediat, Rectorului Universității şi structurii de control intern abilitate,
iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit intern.
Iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate de auditorul intern sunt raportate Rectorului
Universității şi structurii de control intern abilitate în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare;
(10) în cazul identificării unor iregularităţi majore, auditorul intern poate continua misiunea sau
poate să o suspende, cu acordul Rectorului, dacă din rezultatele preliminare ale verificării se
estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite. Cazurile de iregularităţi sau
posibilele prejudicii identificate se cuprind în raportările periodice şi anuale;
(11) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul de activitate, încredinţate de către Rectorul
Universităţii.
Art. 7. Auditorul intern din cadrul Compartimentului Audit Public Intern poate sancţiona conform
Legii 672/2002 privind auditul public intern republicată, personalul de execuţie sau de conducere
implicat în activitatea auditată care refuză să prezinte documentele solicitate în vederea efectuării
misiunilor de audit public intern.
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Art. 8. În realizarea misiunilor de audit, auditorul intern îşi desfăşoară activitatea pe bază de Ordin
de Serviciu, emis în conformitate cu Planul anual de audit,plan aprobat de Rectorul Universităţii şi
avizat de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei. Ordinul de Serviciu
prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului public intern, precum şi
nominalizarea echipei de auditare. Auditorul poate desfăşura misiuni de audit ad-hoc, respectiv
misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul de audit public intern.
Art. 9. Compartimentul Audit Public Intern notifică structura care va fi auditată cu 15 zile înainte de
desfăşurarea misiunii de audit, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 10. Auditorul intern va prezenta structurii auditate proiectul Raportului de Audit, spre analiză.
Structura auditată poate transmite punctele proprii de vedere în scris, în termen de 15 zile de la
primirea proiectului de raport, împreună cu documentaţia justificativă.
Art. 11. CompartimentulAudit Public Intern organizează în termen de 10 zile de la primirea
punctelor de vedere, reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia analizează
constatările şi concluziile, în vederea acceptării sau respingerii recomandărilor formulate.Raportul de
audit public intern finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, este transmis Rectorului Universității
spre analiză şi avizare.
Art. 12. După avizarea Raportului de Audit Public Intern, auditorul intern are obligaţia de a
comunica structurii auditate recomandările menţionate.
Art. 13. Auditorul urmărește ducerea la îndeplinire a recomandărilor întocmind „Fişa de urmărire a
recomandărilor” şi verificând totodată respectarea termenelor stabilite. Structura auditată trebuie să
informeze Compartimentul Audit Public Intern asupra modului de implementare a recomandărilor.
Art. 14. Responsabilitatea Compartimentul Audit Public Intern:
 Compartimentul Audit Public Intern verifică şi raportează Serviciului Audit Public Intern din
cadrul Ministerului Educaţiei asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.
 Compartimentul Audit Public Intern va comunica Rectorului Universităţii stadiul
implementării recomandărilor.
 Auditorul intern este responsabil de protecţia documentelor referitoare la auditul public intern
desfăşurat în cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara sau la
entităţile auditate.
Art. 15. Auditorul intern, în cursul unei misiuni, trebuie să identifice riscurile obiectivelor auditate,
să examineze procedurile de control intern în acord cu obiectivele misiunii, în vederea semnalării
tuturor deficienţelor semnificative.
Art. 16. Auditorul intern are acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv cele existente în format
electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele misiunii de audit. Personalul de
conducere şi de execuţie din structura auditată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile
solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a
auditului public intern.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Piața Eftimie Murgu nr. 2
300041 Timișoara
Email:audit@umft.ro
www.umft.ro

Cod Regulament: UMFVBT- REG/CAPI/7/2021
Anexă la H.S. nr. 34/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 3/1444/29.01.2021

Art. 17. În activitatea desfășurată auditorul intern este obligat să respecte Normele proprii privind
exercitarea activităţii de audit public intern elaborate de către Ministerului Educaţiei.

CAPITOLUL IV – DISPOZIŢII FINALE
Art. 18. Angajatul Compartimentului Audit Intern din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timişoara este obligat să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile
prezentului regulament.
Art. 19. Neîndeplinirea în condiţii corespunzătoare şi la termenele stabilite a obligaţiilor prevăzute în
prezentul regulament, de către angajat, se sancţionează administrativ, material sau penal, după caz.
Art. 20. Prezentul Regulament va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în
baza cărora s-a elaborat.
Art. 21. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de
29.01.2021 și în ședința Senatului Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timişoara din data de 24.02.2021, dată la care intră în vigoare.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN
Piața Eftimie Murgu nr. 2
300041 Timișoara
Email:audit@umft.ro
www.umft.ro

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 35/4291/24.02.2021
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 al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în
mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Craina Marius, Președinte al Senatului UMF „Victor Babeș” Timișoara,
nr. 1756/02.02.2021,
Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea art. 29, alin.7 și art. 30, alin. 2 din Regulamentul
de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
în mandatul 2020-2024, după cum urmează:
Art. 29 alin (7):
„Propunerile de hotărâri de senat din ordinea de zi se vor emite de către Secretariatul Senatului în termen de
5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora și se vor înainta spre avizare Oficiului juridic. Forma finală a
tuturor hotărârilor Senatului se va aviza de către Oficiul juridic în termen de 3 zile lucrătoare de la data
transmiterii de către Secretariatul Senatului.”
Art. 30 alin (2):
„ Procesele verbale și hotărârile Senatului sunt redactate și arhivate de către Secretariatul Senatului pe toată
durata mandatului, împreună cu listele semnăturilor membrilor prezenți, convocatorul de ședință și ordinea de
zi.”
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 36/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr.
2128/08.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul de studii
universitare de master, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social – Administrativă,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Biroul Acte de studii,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 37/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr.
2209/08.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Structura anului universitar 2021-2022 pentru ciclul de studii
universitare de doctorat, domeniile Medicină-Farmacie și Medicină Dentară, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotarâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD,
- Școlile Doctorale,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social – Administrativă,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Biroul Acte de studii,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat

SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 38/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și
completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare și desfășurare a
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și completările
ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 2128/08.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia de organizare și desfășurarea a concursului de admitere la ciclul
de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2021-2022, 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,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social –Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII
I.1. Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere sesiunea Septembrie 2021 este
elaborată în baza:
a) Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare
b) Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare cu modificările și completările ulterioare
c) În temeiul H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat
d) Hotărârilor Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
e) Ordinul Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 6102/2016, publicat în partea a I a Monitorului
Oficial al României nr. 5/07.01.2020 cu modificările și completările ulterioare.
I.2. Pentru admiterea la studiile universitare de masterat se organizează concurs de admitere pentru fiecare
program. Concursul de admitere se desfășoară în data de 21.09.2021.
I.3. La admiterea la toate ciclurile de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene și cetățenii statelor terțe, au obligația să facă
dovada cunoașterii limbii române.
I.4. 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.5. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de masterat se organizează în luna
Septembrie 2021.
I.6. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, va aduce la cunoștința candidaților
condițiile și documentele necesare pentru înscriere prin afișare la sediul instituției şi prin publicare pe pagina web
proprie, www.umft.ro.
I.7. Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează la programele de studii acreditate
sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel:
Nr.
Durata
Număr credite
Domeniul de studii
Programul de studii
crt.
studiilor
transferabile
Aplicații moderne ale medicinei de laborator în
2 ani
120
personalizarea actului medical
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
1 an
60
Nutriție clinică și comunitară
2 ani
120
Managementul asistenței medicale perinatale
1 an
60
1
Medicină
Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare
2 ani
120
Management educațional sanitar
2 ani
120
Responsabilitatea juridică a personalului medical
2 ani
120
Recuperarea afecțiunilor neurologice*
2 ani
120
Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic
1 an
60
Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare,
2 ani
120
cosmetice
2
Farmacie
Terapii alternative dezvoltate în domeniul sănătate
1 an
60
*În măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi publicată Hotărârea Guvernului privind
autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii universitare de master „Recuperarea afecțiunilor
neurologice”și „Terapii alternative dezvoltate în domeniul sănătate”, Universitatea va organiza concurs de
admitere și pentru aceste programe de studii, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.
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I.7. Cifra de şcolarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru toate programele de
studii universitare de masterat, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Educaţiei privind aprobarea a cifrelor de şcolarizare alocate UMF „Victor Babeş” din Timişoara pentru studii
universitare de masterat, an universitar 2021-2022.
I.8. Cuantumul taxelor de şcolarizare pentru programele de studii universitare de masterat, anul I, an universitar
2021-2022, vor fi afișate ulterior pe site-ul universității.
I.9. Orice comunicare între Universitate şi candidaţii înscrişi la concursul de admitere se desfăşoară în scris, în
format letric sau electronic.
I.10. Admiterea la studiile universitare de masterat se susţine în limba de predare (română/engleză).
I.11. La concursul de admitere pot participa numai absolvenţii cu diploma de licență a ciclului de studii
universitare de licență, organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu
modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de
lungă durată, organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum
și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul
Ministerului Educației, ca fiind cel puțin studii universitare de licență.
I.12. Cetățenii țărilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pot participa la
concursul de admitere în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește
taxele de școlarizare, cu respectarea următoarelor condiții:
(1) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei
diplome de licență obținută în România vor respecta Metodologia de admitere proprie, adoptată de Senatul
Universității (relații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la Secretariatul Studii Universitare de
Master.
(2) Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene care sunt posesori ai unei
diplome de licență obținută în altă țară decât România, trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere
Atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației
(informații privind înscrierea la admitere a acestor cetățeni se obțin la secretariatul Prorectoratului Relații
Internaționale din cadrul universității).
(3) La admiterea la toate programele de studii universitare de masterat, cetățenii UE/SEE/CH care nu au finalizat
studii universitare de licență în România, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru
limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației.
(4) Prin excepție, pentru absolvenții cetățeni români care au urmat studiile de licență 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.13. Participarea la concursul de admitere a candidaților cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic
European, Confederației Elvețiene se face în aceeași perioadă cu candidații români și este condiționată de
cunoașterea limbii române.
I.14. Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc finanțat
de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de studii masterale doar pe loc cu taxă în lei, conform
legislației în vigoare.
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII
LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI, UE/SEE/CH
II.1. Comisiile de admitere
II.1.1. Comisia de admitere pentru fiecare program de studii universitare de masterat este formată din:
președintele comisiei, 2 (doi) membri și secretarul comisiei. Secretarul comisiei trebuie să preia de la secretariat
cataloagele pentru examenul de admitere, iar după încheierea probei de concurs să predea cataloagele la același
secretariat.
II.1.2..Componența acestor comisii se constituie prin Decizia Rectorului la propunerea coordonatorilor
programelor de studii masterale, aprobate de Consiliul de Administrație si Senatul Universității. cu cel puțin 15
zile înainte de desfășurarea concursului.)

II.2. Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere
II.2.1. Admiterea la studii universitare de masterat, se organizează în sesiunea Septembrie 2021, după următorul
calendar:
 în perioada 13.09.2021-17.09.2021 – completarea on-line a fişei de înscriere și depunerea dosarului de
înscriere de către candidaţi, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul
Universităţii;
 21.09.2021 – concurs de admitere
 în data de 21.09.2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la avizierul
Universității și pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
 în data de 22.09.2021 – depunerea contestaţiilor şi rezolvarea acestora;
 În 22.09.2021 – publicarea rezultatelor finale ale concursului de admitere, la avizierul Universității și pe
pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro
 23-24.09.2021 – confirmarea locului obținut prin depunerea chitanței care atestă plata taxei de confirmare
(taxa de confirmare se plătește la casieria Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara) și
depunerea de către candidații admiși la buget și cetățenilor Uniunii Europene, Spațiului Economic European și
Confederației Elvețiene a diplomelor/adeverințelor în original la secretariat și semnarea contractelor de studii.

II.3. Procedura de înscriere a candidaţilor la concursul de admitere
În perioada 13 septembrie - 17 septembrie 2021, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la
adresa admitere-masterat.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere, exprimându-și
consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, respectiv depunerea de către candidaţi la ghişeul de înscriere a
dosarului cu actele necesare, verificarea conţinutului dosarului şi validarea înscrierii de către personalul
Universităţii, se va desfăşura în perioada 13 septembrie - 17 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, la
Secretariatul Studii universitare de Master (P-ța Eftimie Murgu nr. 2). Tel: 0256 295157, e-mail:
masterat@umft.ro
II.3.1. Înscrierea candidatului la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului,
sau prin reprezentant, pe bază de procură notarială.
II.3.2. 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. Rapoarte referitoare la situația numărului de candidați înscriși vor fi generate zilnic și vor putea fi
vizualizate de toți cei interesați, pe site-ul universității.
II.3.4. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidații de etnie romă se vor prezenta la
secretarul șef al universității cu o cerere în care se va menționa opțiunea de înscriere. Secretarul șef al universității
va data și va certifica pe cerere posibilitatea de înscriere a candidaților romi pe locurile distincte și va opri o copie
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a cererii pentru evidență.
II.3.5. Pentru candidații cu diploma de licență obținută în străinătate, Prorectoratul Relații Internaționale va aviza,
în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”.

II.4. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni români,
UE/SEE/CH care au finalizat studiile universitare de licență în România:
II.4. 1. Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:
a. Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere-masterat.umft.ro), listată şi semnată
de candidat.
b. Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de
programul informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere.
c. Diploma de bacalaureat, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după certificarea
conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
d. Foaia matricolă, în original și copie, cu notele obţinute pe parcursul liceului – elaborată conform legislaţiei
în vigoare. Originalul se va restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul de către
secretara la care s-a făcut înscrierea.
e. Diploma de licență sau echivalentă, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după
certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
f. Suplimentul la diploma de licență, în original, plus o copie. Originalul se va restitui titularului, după
certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
g. Adeverință de absolvire, în original, plus o copie în cazul absolvenților promoției 2021. Originalul se va
restitui titularului, după certificarea conformității copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
h. Declarație pe propria răspundere a candidatului că nu a beneficiat sau beneficiază în prezent de finanțare
de la buget pentru un alt program de studii universitare de masterat, că nu a absolvit studiile de licență de lungă
durată (5 sau 6 ani ) pe un loc finantat de la buget. (Anexa 2) 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, pentru
programe de studii universitare de master.
i. Diploma de master și suplimentul la diplomă/Adeverința de absolvire (absolvenți promoția 2021) –
pentru cei care au absolvit un alt program de studii universitare de master.
j. Cartea de identitate , în original și copie Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două
documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
k. Certificat de naştere, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după confruntarea celor două
documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea. Candidații străini vor
prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de naștere, în limba română.
l. Certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original şi copie. Originalul se va restitui titularului după
confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretara la care s-a făcut înscrierea.
Candidații străini vor prezenta şi o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română.
m. Adeverinţă medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie, vizată de Cabinetul
medical al UMF „Victor Babeş” din Timişoara, Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călăraşi, nr. 2, Timişoara, care
să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecţiuni.
n. 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.
o. 2 fotografii tip carte de identitate.
p. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere.
q. Acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs: copii după
certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la casa de copii (în cazul
celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în
activitate/pensionat, a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF
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„Victor Babeş” din Timişoara a susţinătorilor legali etc.
r. Dosar plic.
II.4. 2. La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate, în original şi copie.
II.4. 3. Pentru recunoașterea studiilor, candidații (cetățeni ai statelor membre UE/SEE/CH) care nu au finalizat
studiile de licență în România, pot depune dosarul pentru obținerea Atestatului de echivalare a diplomei de licență
fie la Registratura Ministerului Educației, fie la sediul universității, personal sau prin poștă la adresa: Agnes
Balint, Șef Birou Prorectorat Relații Internaționale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2, 300041 Timișoara, România. Tel: +40 256 434418, Fax: +40 256 220482.
E-mail: relint@umft.ro.
II.4. 4. Dosarul se va depune personal sau prin poștă, în perioada 13.09.2021 – 17.09.2021. Dosarele primite
după această dată nu vor mai fi procesate.
II.4. 5. Calendarul înscrierilor se poate modifica ca urmare a unor prevederi ulterioare din partea Ministerului
Educației și Cercetării.
II.4. 6. Candidații din țări care aparțin EU/SEE/CH, trebuie să aibă actele de studii vizate de către C.N.R.E.D
anterior înscrierii. Candidații trebuie să depună un dosar separat, incluzând copii legalizate ale diplomei de
bacalaureat/echivalente, și ale foii matricole de liceu, ale diplomei de licență/echivalente și a spulimentului la
diploma de licență, o cope xerox a pașaportului (paginile 1-4) sau a cărții de identitate precum și o cerere pentru
validarea diplomei de studii de licență. Dosarul se depune la Prorectoratul Relații Internaționale care va transmite
ulterior documentele către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educației și Cercetării. Informații privind recunoașterea diplomelor sunt disponibile pe site-ul http://cnred.edu.ro .
II.4. 7. Documentele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere pentru cetățeni UE/SEE/CH care
NU au finalizat studiile universitare de licență în România:
a. Cerere pentru echivalarea diplomei de licență/echivalentă de către C.N.R.E.D., 2 exemplare (se descarcă
de la secțiunea „Documente utile”), dacă este cazul
b. Diploma de licență sau echivalentă - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei
de licență sau echivalentă
c. Suplimentul la diploma de licență - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română a
d. Diploma de bacalaureat sau echivalentă - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba română
e. Foaia matricolă din liceu aferentă diplomei de bacalaureat - 2 copii notariale și 2 traduceri legalizate în limba
română a
f. Certificatul de naștere - 2 copii legalizate, o copie simplă (xerox sau scanat) și 2 traduceri legalizate în limba
română
g. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) 2 copii legalizate și 2 traduceri legalizate în limba română
h. Cartea de identitate sau pașaport – 2 copii
i. 6 fotografii (format pașaport)
j. Adeverință medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată într-o limbă
străină, este necesară și o traducere legalizată în limba română. Adeverința trebuie să ateste că:
- candidatul a fost vaccinat pentru Hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental și fizic să urmeze studii superioare în domeniul științelor
medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
k. Certificatul de competență lingvistică de limbă română conform criteriilor minimale (pentru candidații care
deja posedă un asemenea certificat) – o copie legalizată și o copie simplă
l. Declarație notarială a absolvenților promoției 2021, care nu au intrat în posesia diplomei de
licență/echivalentă până la data înscrierii, prin care îsi asumă obligația, în cazul în care sunt admiși, să depună
actele de studii în original ( plus copii și traduceri legalizate) până la o dată limită stabilită în funcție de țara în
care a fost emis actul de studii și care nu poate depăși data de începere a anului universitar următor.
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m. 2 dosare plic
n. Pentru cetățenii din Italia, dosarul de preînscriere va conține în mod obligatoriu un document oficial din
care să reiese numele complet al părinților (copie și traducere legalizată)
o. Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, ordin de plată) în valoare de 200 euro
(nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul următor:
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600
SWIFT: BTRLRO22TMA
Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
Numele complet și corect al candidatului............, Taxă procesare dosar

II.5. Desfășurarea admiterii
II.5.1. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul Secretariatului și pe
pagina web a universității.
II.5.2. Criteriile de verificare și notare se stabilesc prin metodologia proprie, ținându-se seama de specificul
domeniului. Baremele de notare se afișează în timpul desfășurării concursului de admitere.
II.5.3. Concursul de admitere se va desfășura pe fiecare program de studii astfel:
A. DOMENIUL MEDICINĂ
1. Managementul asistenței medicale perinatale
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă din cursul disciplinei de Chirurgie pediatrică / Puericultura /
Neonatologie.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de
studiu și nota obținută la proba scrisă.
Bibliografie: Cursul disciplinei de Chirurgie pediatrică / Puericultura / Neonatologie.
2. Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă din bibliografia de concurs.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de
studiu și nota obținută la proba scrisă.
Bibliografie: Vlădescu C. (coordonator), Sănătate publică și management sanitar, Editura Cartea Universitară,
București, 2004, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial la
României nr. 372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare.
3. Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între media examenului de licență, media pe anii de
studiu, nota obținută la proba scrisă și nota în funcție de proveniența absolventului (absolvent UMF „Victor
Babeș” Timișoara – 10 puncte, absolvent al unei facultăți cu profil medical sau de recuperare de la altă
universitate – 9 puncte, absolvent al altei facultăți – 8 puncte).
În situația unor medii egale pe ultimul loc finanțat de la bugetul de stat, departajarea se va face în funcție de
următoarele note:
- Nota de la proba scrisă
- Nota examenului de licență
Bibliografie: Gaiță D., Avram C., Recuperarea cardiovasculară – între concepte și practică, Editura Brumar,
Timișoara, 2007, capitolele I, II, III și IV (pag. 9-96); Tudorache V., Oancea C., Bertici N., Fira-Mlădinescu O.,
Evaluarea bolilor respiratorii din perspectiva recuperării medicale, Editura Eurobit, Timișoara, 2011, partea
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generală, pag. 5-44 și partea specială de abilitare respiratorie, pag. 103-150.
4. Nutriție clinică și comunitară
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 20 de întrebări.
Media aritmetică între media anilor de studiu, nota de la examenul de licență și nota care semnifică proveniența
absolventului ( 10 – pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, programul de studii Nutriție și dietetică; 10 pentru candidații absolvenți ai UMFVBT, alte programe de studii; 9 - pentru candidații absolvenți ai altei
universități, la programul de studii Nutriție și dietetică; 8 - pentru candidații absolvenți ai altei universități și altui
program de studii), se va adăuga la calculul mediei de admitere.
Media de admitere va fi calculată ca și media aritmetică între nota probei scrise și a mediei celor 3 note obținute
conform documentelor oficiale ale candidatului.
Bibliografie: A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Nutriție umană fiziologică. Macronutrienții, Lito
UMFVBT, 2013; A. Sima, A. Vlad, R. Timar, M. Roșu, B. Timar, Noțiuni de nutriție umană fiziologică, Editura
Solness Timișoara, 2014, pag. 9-85, 241-246, 269-275.
5. Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă și o probă practică de verificare a cunoștințelor (abilități
elementare pentru lucrul în laboratorul clinic).
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între proba scrisă și proba practică.
Bibliografie: Anghel Andrei, Lucrări practice de chimie și biochimie medicală, Editura Victor Babeș, Timișoara,
2019, ISBN: 978-606-786-138-9. (disponibilă la biblioteca și librăria UMFVBT)
6. Management educațional sanitar
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul
de licență și media pe anii de studiu.
Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice,
Editura Mirton, Timișoara, 2016; Ramona Amina Popovici, Mihaela Codrina Levai, Angela Codruța Podariu,
Laura Rusu, Alin Faur, Particularități ale comunicării în medicină, Editura Mirton, Timișoara, 2016; Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitprul Oficial la României nr. 372/28.04.2006, cu
modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT.
7. Responsabilitatea juridică a personalului medical
Examenul de admitere cuprinde o probă scrisă – test grilă cu 10 întrebări.
Media de admitere va fi calculată ca și medie aritmetică între nota obținută la proba scrisă, media de la examenul
de licență și media pe anii de studiu.
Bibliografie: Ramona Amina Popovici, Elemente de management și aspecte legislative medico-farmaceutice,
Editura Mirton, Timișoara, 2016; Cursul disciplinei Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară,
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu sănătății, publicată în Monitprul Oficial la României nr.
372/28.04.2006, cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia se poate consulta la Biblioteca UMFVBT.
B. DOMENIUL FARMACIE
1. Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic
Examenul de admitere va cuprinde o probă teoretică din tematica de curs a disciplinei de Dermatofarmacie și
cosmetologie și un interviu.
a). Examenul teoretic va avea o pondere de 60% din media examenului de admitere (60 de puncte din 100) și va
cuprinde 30 de întrebări cu răspunsuri la alegere din bibliografia de examen: Dermatocosmetologie cu profil
farmaceutic, autor Anca Dragomirescu, editura Brumar, 2019.
b) Interviul va avea o pondere de 40% din media examenului de admitere (30 de puncte din 100) și va testa:
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-

Motivația alegerii acestui program de studii masterale, bazată pe preocupări anterioare în
domeniu (ex.: lucrare de licență într-un domeniu similar)
Competența lingvistică de comunicare pentru o limbă străină de circulație internațională, la
alegerea candidatului (engleză, franceză, italiană), pe o temă propusă de candidat (ex.: din
lucrarea de licență a candidatului).

2. Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice
Examenul de admitere va cuprinde următoarele probe:
a) Proba de verificare a cunoștințelor (test grilă) cu o pondere de 60% din media concursului de admitere
b) Interviul va avea o pondere de 40% din media concursului de admitere și va testa motivația alegerii acestui
program de studii.
Bibliografie: Cristina A. Dehelean, Dorina Gheorgheosu, Daniela Ionescu, Noțiuni de toxicologie generală,
Editura Victor Babeș, 2013.
II.5.4. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de masterat nu poate fi mai mică de 6 (șase).
II.5.5. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și
în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii.

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-masterat.umft.ro.
II.6.2. 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.6.3. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate în data de 21.09.2021, la avizierul
Universităţii şi pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere-masterat.umft.ro.
II.6.4. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se va face după următoarele criterii:
1. Nota obținută la proba scrisă
2. Nota examenului de licență
II.6.5. 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.

II.7. Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
II.7.1 Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, după afişarea
rezultatelor, la registratura Universităţii, camera 1, în data de 22.09.2021. Nu se admit decât contestații privind
lucrarea proprie.
II.7.2 Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, la sediul Universităţii şi pe site.
II.7.3 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 23 şi 24 septembrie 2021, între orele 09:00 – 14:00, candidaţii declaraţi admişi pe locurile
bugetate/cu taxă au obligaţia confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare şi depunerea chitanţei la
secretariatul unde s-au înscris, sub sancţiunea pierderii locului obţinut prin concurs, în caz de neîndeplinire a
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acestei obligaţii.
II.8.2. În cazul în care un candidat renunță la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare a locului
(înmatriculare), locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 6 (șase), pe baza unei cereri
individuale depuse la secretariat.. Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, acestea se vor
ocupa în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere.
II.8.3. Dosarele candidaților respinși sau a celor care renunță la locul obținut prin admitere, se vor restitui în cel
mult 48 de ore de la depunerea cererii. Nu se percepe taxă de restituire.
II.8.4. Un candidat poate fi admis și înmatriculat la cel mult două programe de studii masterale concomitent,
indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
II.8.5. Înmatricularea candidaților admiși pe locurile cu taxă se va face numai după ce candidatul a depus la
secretariat copia chitanței/ordinului de plată din care să rezulte achitarea taxei de studii și au semnat contractele
de studii. Taxa se achită integral în prima lună a anului universitar, la nivelul cuantumului taxei de

școlarizare stabilite în Regulamentul taxelor de școlarizare și alte taxe
II.8.6. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 100 de lei şi se achită la casieria Universităţii. Se pot confirma
maximum două programe de studii.
II.8.7. În data de 24 septembrie 2021 vor fi afişate rezultatele finale.

II.9. Admiterea unor categorii speciale de candidaţi
II.9.1. 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 master în
vederea admiterii la studii în anul universitar 2021-2022 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.10. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere:
II.10.1. Taxa percepută de la candidaţi pentru înscrierea la concursul de admitere este de 150 de lei şi se
achită la casieria Universităţii, chitanţa urmând a fi prezentată la înscrierea la concursul de admitere.
II.10.2. Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:
 orfanii (de ambii părinţi);
 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.10.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor) prezentate de
candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus.
II.10.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă de către Decanul facultății din care face parte
programul de studii, 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.11. Plata taxei de şcolarizare
II.11.1. Candidaţii declaraţi admişi la programele de studii masterale, sesiunea septembrie 2021, vor achita taxa
de şcolarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, 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”, sau la casieria Universității, în prima
lună a anului universitar
II.11.2. Dovada plăţii taxei de şcolarizare (copia chitanţei/ordinului de plată) va fi comunicată secretariatului,
personal, 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
Studii universitare de master
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: 0256295157
Email: masterat@umft.ro
www.umft.ro

A.H.

11

Cod Regulament: UMFVBT- REG/DFM/11/2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
Anexă la H.S. nr. 38/4291/24.02.2021

astfel vacantate.
II.11.3. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, până la termenul stabilit sunt considerați, din
oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.

II.12. Înmatricularea
II.12.1. Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului UMF „Victor Babeş” din Timişoara.
II.12.2. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un număr
unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii
la care au fost admişi.
II.12.3. Înmatricularea studenţilor cu taxă se va face numai după ce candidaţii au depus la secretariatul facultăţii
dovada achitării taxei de şcolarizare, respectiv copia chitanţei/ordinului de plată şi au semnat contractele de studii.
În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în
original, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei licență la secretariat. Neprezentarea diplomei de
licență/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.12.4. 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.

CAPITOLUL III. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ADMITEREA
LA STUDII ÎN REGIM PE CONT PROPRIU VALUTAR, A
CETĂȚENILOR STRĂINI CARE PROVIN DIN ȚĂRI TERȚE (CPVNON UE)
III.1. Prevederi generale
III.1.1. Pot fi înscrişi în ciclul II de studii universitare de master, în regim pe cont propriu valutar, cetăţenii
provenind din ţări terţe UE (state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic
European, respectiv Confederaţia Elveţiană), care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
1. Participarea şi promovarea unui concurs de dosare, în ordinea punctajului obţinut, conform criteriilor de
selecţie din prezentul regulament;
2. Obţinerea unei Scrisori de acceptare la studii, emisă de Direcţia Generală Relaţii Internaţionale și Afaceri
Europene, în conformitate cu Ordinul M.E.C 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 preînscriere;
3. Cetăţenii străini din state terţe UE sunt înscrişi în învăţământul universitar doar după absolvirea anului
pregătitor sau pe baza certificatului care atestă cunoaşterea limbii române; în timpul anului pregătitor îşi însuşesc
cunoştinţele necesare de limbă română, precum şi cunoştinţele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregătiri,
dacă programul de studii este organizat în limba română:
III.1.2. Programele de studii la care se pot înscrie candidaţii pentru a studia în regim CPV şi cifrele de
şcolarizare sunt aprobate de Senatul universităţii.
III.1.3. Informaţiile privind procedurile de înscriere şi actele necesare vor fi afişate pe site-ul universităţii,
www.umft.ro.
III.1.4. Înscrierea candidaţilor se va efectua prin depunerea dosarelor conţinând actele necesare, personal sau
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prin poştă, pe adresa Prorectoratului Relaţii Internaţionale al Universităţii, conform calendarului stabilit prin
prezenta Metodologie.
III.1.5. Prorectoratul Relații Internaționale va procesa dosarele și le va înainta comisiei de admitere prin
Secretariatul Studii Universitare de Master în vederea acordării punctajelor.
III.1.6. Pentru ca un punctaj să fie validat de către comisia de admitere, candidaţii trebuie să prezinte documente
doveditoare oficiale pentru criteriul respectiv în copie legalizată.
III.1.7. Criteriile de selecţie a dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu în regim
pe cont propriu valutar sunt stabilite conform prezentei Metodologii.
III.1.8. După validarea rezultatelor de către comisie, Secretariatul va trimite Prorectoratului Relații
Internaționale punctajele finale în vederea transmiterii la M.E.C. a dosarele candidaţilor declaraţi admişi, pentru
eliberarea Scrisorii de acceptare la studii.
III.1.9. Universitatea poate solicita, în cazul în care există suspiciuni, verificarea actelor de studii de către
D.G.R.I.A.E, din cadrul M.E.C.

III.2. Calendarul înscrierilor este următorul:
III.2.1. 13.09.2021 – 17.09.2021 - deschiderea perioadei de preînscriere la concursul de admitere, când candidaţii
pot începe să-şi depună dosarele la secretariatul Prorectoratului Relaţii Internaţionale; verificarea conţinutului
dosarului şi validarea înscrierii de către secretariatul Prorectoratului Relaţii internaţionale;
 21.09.2021 - evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor proprii de selecţie stabilite de universitate,
de către comisia de admitere stabilită pe fiecare program de studii;
 22.09.2021 - publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii,
după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau la secretariat
și depunerea de contestații. Candidaţii respinşi pot depune contestaţii către Comisia de admitere;
contestaţiile se trimit prin e-mail pe adresa masterat@umft.ro, până la ora 24 (ora României);
 22.09.2021 – soluţionarea contestaţiilor de către Comisia de admitere; postarea pe site-ul Universităţii
www.umft.ro şi la secretariat a listei PROVIZORII cu punctajele obţinute de toţi candidaţii şi rezultatele
concursului de dosare după soluţionarea contestaţiilor;
 23.09.2021 – 24.09.2021 – I etapă de confirmări: Candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a
confirma locul prin e-mail, pe adresa masterat@umft.ro și contab@umft.ro. Confirmarea locului trebuie
însoţită şi de achitarea prin transfer bancar a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă, iar
candidaţii trebuie să ataşeze la e-mail-ul de confirmare şi copia scanată a chitanţei de la bancă;
 27.09.2021 – verificarea încasării taxelor de confirmare de către Serviciul Financiar contabil al
Prorectoratului Relaţii Internaţionale;
 28.09.2021 – afisarea rezultatelor provizorii după I etapă de confirmări;
 29.09.2021 - 30.09. 2021 - a II-a etapă de confirmări de către candidaţii declaraţi initial respinşi, la adresa
de e-mail masterat@umft.ro și contab@umft.ro
 01. 10.2021 – afisarea rezultatelor provizorii după a II-a etapă de confirmări.
 01.11. 2021 - 5. 11. 2021 – perioada de achitare a taxei de şcolarizare pentru candidaţii admişi provizoriu
la studii care au obţinut Scrisoarea de Acceptare la Studii (taxa se poate achita doar INTEGRAL într-o
singură tranşă);
 30. 11. 2021 –data limită de înscriere pentru candidații admiși în anul I de studii și depunerea actelor în
original.
 02.12.2021- afișarea listei finale cu candidații admiși
III.2.2. Criterii de selecţie ale dosarelor candidaţilor la concursul de admitere pentru locurile de studiu în
regim pe cont propriu valutar:
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NUME/PRENUME CANDIDAT:

___________________________________________

CRITERII DE SELECȚIE APLICABILE CANDIDAȚILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE
FACULTATEA/DOMENIUL
STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
PROGRAM DE STUDII –
Criteriul de selecţie
Punctaj
I. Media finală obținută la examenul de
licență
60-69,99% (D)

10 puncte (cerinţă minimă)

70-79,99% (C)

20 puncte

80-89,99% (B)

30 puncte

90-100% (A)

Număr de puncte
acordat (se completează
de către Comisia de
admitere)

40 puncte

II. Media finală a anilor de studiu
60-69,99% (D)

5 puncte (cerinţă minimă)

70-79,99% (C)

10 puncte

80-89,99% (B)

15 puncte

90-100% (A)

30 puncte

III. Diplomă de studii:
Diplomă de licenţă într-un domeniu legat
de domeniul „sănătate”
Diplomă de licenţă într-un domeniu nemedical

30 puncte
15 puncte

TOTAL

III.2.3. Comisia de admitere:
1) 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 anilor de studii din facultate.
2) Lista cu candidații admiși în urma selecției de dosare este o listă PROVIZORIE, admiterea definitivă a
candidaților depinzând de obținerea scrisorii de acceptare la studii de la Ministerul Educaţiei și Cercetării și de
achitarea integrală a taxei de școlarizare. Candidații care nu obțin scrisoarea de acceptare la studii de la
minister, deși au fost admiși provizoriu în urma concursului de dosare, NU se pot înscrie.
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III.3. Documentele necesare pentru preînscriere:
1. Fișă de înscriere online – completată, listată și semnată de candidat;
2. Fişă cu date personale (se descarcă de la sectiunea “Documente utile”);
3. Cerere pentru eliberarea Scrisorii de acceptare la studii de către Ministerul Educaţiei și Cercetării (3
exemplare) (se descarcă de la secțiunea “Documente utile”);
4. 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost emisă diploma
şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/echivalente și ale foii matricole
aferente diplomei de bacalaureat (supralegalizate de Ministerul de Externe din tara respectivă și de
Ambasada Română sau autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila
de la Haga);
5. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de licență/ echivalente și ale
suplimentului la diploma de licență (supralegalizate de Ministerul de Externe din tara respectivă
sau de Ambasada Română sau autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile
privind Apostila de la Haga)
6. 2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română după
certificatul de naştere sau echivalent;
7. 2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de căsătorie (unde este
cazul);
8. 2 copii legalizate după paşaport;
9. 2 copii legalizate după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
10. 6 fotografii (format paşaport);
11. Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată în altă
limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare din cele trei limbi.
Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
-candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul ştiinţelor
medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
12. Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a atestatului de absolvire a anului pregătitor de
limbă română sau a certificatului de competență lingvistică eliberat de instituțiile abilitate de M.E.C;
13. Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români cu domiciliul în țări terțe care doresc să se înscrie la
un program de studii cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim
financiar “pe cont propriu valutar”;
14. Absolvenţii de facultate, promoţia 2021, care nu au intrat încă în posesia diplomei de licență sau
echivalentă până la data înscrierii, trebuie să depună o declaraţie notarială prin care îşi asumă obligaţia, în
cazul în care vor fi admiși, să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până la o
dată limită stabilită în funcţie de ţara în care a fost emis actul de studii și care nu poate să depăşească data de
începere a anului universitar următor;
15. 2 dosare de carton;
16. Taxă de procesare a dosarului de 200 Euro (nereturnabilă), achitată prin transfer bancar în contul
următor:
Numele băncii: Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN
TIMISOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI……………………………………
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Dosarul poate fi depus personal sau trimis prin poştă (a se vedea Documente necesare pentru
preînscriere) la Prorectoratul Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii:
Agnes Balint
Prorectorat Relatii Internationale
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara
P-ţa E. Murgu 2
300041 Timişoara, România
Tel: +40 256 22 04 82
Fax: +40 256 22 04 82
e-mail: relint@umft.ro
www.umft.ro

III.4. Competenţa lingvistică
III.4.1. La admiterea la studiile universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să
prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului
pregătitor, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
III.4.2. La înscrierea la programe de studii cu predare în limba română sunt exceptate de la obligaţia de a
prezenta certificatul de absolvire a anului pregătitor următoarele categorii de persoane:
a) Persoanele care prezintă acte de studii româneşti (diplome şi certificate) sau acte de studii atestând cel puţin
4 ani de studii consecutivi urmaţi într-o unitate şcolară preuniversitară sau cel puţin 3 ani consecutivi urmaţi întro instituţie de învăţământ superior acreditată din sistemul naţional din România;
b) Cei care promovează testul de limba română, în urma examinării de către o comisie de specialitate formată
din cadre didactice având cel puţin funcţia didactică de lector. Examinarea poate fi făcută în cadrul unei instituţii
de învăţământ superior acreditate care desfăşoară o specializare/un program de studii de limba şi literatura
română autorizată/autorizat provizoriu sau acreditată/acreditat. În urma acestei examinări se va elibera un
certificat de competenţă lingvistică.

III.5. Apostila de la Haga
III.5.1. Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la
Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat
semnatar al Convenţiei.
III.5.2. Eliberarea Apostilei se desfăşoară prin intermediul autorităţii competente desemnate de guvernul unei
ţări care este semnatară a Convenţiei.
III.5.3. 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).
III.5.4. ȚĂRILE SEMNATARE ALE CONVENŢIEI DE LA HAGA PRIVIND APOSTILA:
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
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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.
Pentru mai multe informaţii 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

III.6. Taxe
III.6.1. Taxele de școlarizare sunt stabilite în euro.
III.6.2. Cuantumul taxelor de şcolarizare nu se modifică în cursul unui an universitar.
III.6.3. Cuantumul taxei de şcolarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare,
dacă nu intervin situaţii de depăşire a duratei de şcolarizare prevăzute în lege.
III.6.4. Indiferent de cuantumul taxei de școlarizare, toţi candidaţii care doresc să studieze în regim “pe cont
propriu valutar” 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: Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, Agentia Baroc
Adresa: Str. Strada Palanca nr. 2, Timișoara, România
IBAN: RO53 BTRL 0360 4202 A689 6600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “VICTOR BABES” DIN
TIMISOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI…………………………………
III.6.5. III.3.5. Următoarele taxe complementare se aplică tuturor candidaţilor care doresc să studieze în
regim financiar “pe cont propriu valutar”:
1. Taxă de procesare – 200 euro (nerambursabilă) - prin transfer bancar
2. Taxă de confirmare a locului obținut 300 euro (nerambursabilă) – prin transfer bancar
3. Taxă de înmatriculare de 100 lei (pentru cetățenii admiși), care se plăteşte la casieria universităţii,
înainte de finalizarea înscrierii.
4. Taxă test limbă 50 euro (nerambursabilă) - prin transfer bancar – această taxă se referă doar la
candidații care doresc să urmeze studii de master în limba engleză și susțin testul de limbă în cadrul
universității noastre.
III.6.6. PLATA INTEGRALĂ A TAXEI ESTE O PRECONDIŢIE A ÎNSCRIERII OFICIALE A
CANDIDATULUI. LA ÎNSCRIERE CANDIDAŢII AU OBLIGAŢIA DE A ATAŞA LA DOSARUL DE
ÎNSCRIERE DOVADA (CHITANŢA ORIGINALĂ) CĂ AU ACHITAT INTEGRAL TAXA DE
ȘCOLARIZARE.
III.6.7. Candidații care au absolvit anul pregătitor se supun tuturor prevederilor prezentei metodologii, privitor la:
 Termene limită
 Criteriile de selecție aplicate în cadrul concursului de dosare
 Numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studiu
 Taxe
 Componența dosarului

CAPITOLUL IV. PREVEDERI SPECIFICE PENTRU ADMITEREA
LA STUDII A CANDIDAȚILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI
IV.1. Candidații români de pretutindeni au locuri alocate din oficiu la programele de studii masterale, în
condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
IV.2. Dacă numarul candidaţilor care optează pentru programul de studii masterale respectiv depăşeşte numărul
de locuri alocate acestora, CANDIDAŢII vor participa la examenul de admitere pentru anul universitar respectiv,
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RESPECTÂND METODOLOGIA DE ADMITERE LA STUDII PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI DE
PRETUTINDENI ELABORATĂ DE MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII. ÎNAINTE de a fi depuse
la secretariat, dosarele cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români care au o diplomă de licenţă obţinută în
străinătate trebuie vizate de Prorectoratul Relaţii Internaţionale.

CAPITOLUL V. PREVEDERI SPECIALE
V.1.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 nu vor fi procesate şi vor fi respinse.
V.2. Universitatea nu acceptă documente trimise prin fax/e-mail, copii xerox, documente scanate sau dosare
incomplete. Copiile legalizate trebuie să poarte semnătura și ștampila originală a persoanei/instituției care a
efectuat legalizarea.
V.3. Candidaţii au obligaţia să depună actele de studii în original la înscriere diploma de licență/diploma
echivalentă originală rămâne la facultate pe întreaga perioadă a școlarității.
V.4. Universitatea nu are nici un fel de acord de cooperare sau reprezentare cu agenții care intermediază
înscrierea la studii a candidaților.
V.5. Candidații au obligația să depună exclusiv documentele solicitate în lista cu documente de preînscriere.
Niciun alt document (scrisori de recomandare, scrisori de intenție, dovezi de activități extracurriculare, carnet de
sănătate, cv, etc.) nu va fi luat în considerare.

CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
VI.1. 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 masterat și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior, precum şi cu
Metodologiile proprii pentru admiterea candidaților străini, aprobate de Senatul universitar.
VI.2. 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.
VI.3. 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.
VI.4. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza acest Regulament cu
Ordine ale Ministerului Educației și Cercetării emise până la data concursului de admitere.
VI.5. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului universitar din data de 24.02.2021, în conformitate
cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian – Marius Crețu

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai
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Anexa 1
Media la Licenta_________
Media Anilor de Studiu_________
FIŞĂ DE INSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
SPECIALIZAREA_________________________________
Secţiunea I.1
Date personale ale candidatului cu cetăţenie română/străină

Campul care se completeaza de catre
candidat

1 Numele de familie la naştere (din
certificatul de naştere)
2 Numele de familie actual (după
căsătorie, înfiere, modificare la
cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor)
3 Prenumele
4 Iniţialele tatălui/mamei
Prenumele tatălui si al mamei
5 CNP (Sau

alt cod de identificare personală
pentru candidaţii străini.)

6 Data naşterii

Anul
Luna
Ziua

7 Locul naşterii

Ţara de origine
Judeţul / (Ţara )
Localitatea

8 Sexul

F/M

9 Starea civilă

Căsătorit(ă)
Necăsătorit(ă)
Divorţat(ă) / Văduv(ă)

10 Starea socială specială

Orfan (de un părinte sau de ambii părinţi) / provenit
din case de copii / provenit din familie monoparentală

11 Cetăţenia

Română, cu domiciliul în România/străinătate
Alte cetăţenii
Cetăţenie anterioară, dacă este cazul

12 Etnia
13 Domiciliul stabil

Ţara
Judeţul / (Ţara)
Oraşul / Comuna / Satul
Adresă (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament,
sector)

14 Actul de identitate / Documentul de
călătorie sau pasaportul pentru
cetatenii straini

Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Perioada de valabilitate
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15 Alte date personale ale candidatului

Telefon, adresă de e-mail

16 Candidat care se încadrează în
categoria persoanelor cu dizabilităţi

Se bifează numai de persoanele aflate în această
situaţie, pe bază de documente

Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite,
nivel liceu

Instituţia unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul / Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ (Zi / Seral / FR / ID)

2 Datele de identificare ale diplomei

Tipul (diploma de bacalaureat sau echivalentă pentru
candidatul care a absolvit studii anterioare în
străinătate)
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care însoţeşte actul de studii

3 Alte observaţii (pentru cazurile în
Vizarea / Recunoaşterea diplomei prezentate
care candidatul care a absolvit studii (DGRIAE - acorduri bilaterale / CNRED / Direcţia
anterioare în străinătate)
cetăţeni străini din MECTS)
Nr. / Serie act de recunoaştere / echivalare (eliberat
de DGRIAE / CNRED)
Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar)
1 Studiile universitare absolvite

Ţara
Localitatea
Judeţul
Denumirea instituţiei de învăţământ superior
Facultatea
Domeniul / Profilul
Programul de studii / Specializarea
Titlul obţinut
Forma de învăţământ (ZI / FR / ID / Seral)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Durata studiilor (număr de ani sau număr de
semestre, după caz)
Anul absolvirii

2 Datele de identificare ale actului de
studii

Tipul - denumirea (diplomă / diplomă de licenţă /
echivalentă / diplomă de master)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă / Foaia matricolă care însoţeşte
actul de studii

3 Alte observaţii

Vizarea/Recunoaşterea diplomei prezentate (DGRIAE
- acorduri bilaterale / CNRED)
Număr / Serie act de recunoaştere/echivalare
(eliberat de DGRIAE / CNRED)
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NOTĂ:
Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde cu cea care va fi utilizată în Registrul matricol unic.
- Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru înscrierea la studiile universitare de masterat şi/sau doctorat.

21 Septembrie 2021 - susținerea examenului de admitere și afisarea rezultatelor provizorii
22 Septembrie 2021 - depunerea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale
23 – 24 Septembrie 2021 - confirmarea locurilor şi depunerea de către studenţii la buget a diplomelor/
adeverinţelor în original la secretariat precum şi semnarea contractelor de studii.
O copie a chitanţei eliberată de casieria universităţii se va depune la secretariatul pentru a fi luat în evidenţă. Dacă nu
depune în termen copia chitanţei de confirmare, înseamnă că a renunţat la locul obţinut prin concurs.
Dacă unii candidaţi renunţă la calitatea de student prin neachitarea taxei de confirmare, locurile rămase
libere se ocupă de alţi candidaţi cu media peste 6 (șase) pe bază de cereri individuale depuse.
Dacă sunt depuse mai multe cereri decât locurile rămase libere, ocuparea locurilor se va face în ordinea
mediilor obţinute la concursul de admitere.

Am luat la cunoştinţă informaţiile conţinute în prezentul Regulament de admitere 2021 și declar pe
propria-mi răspundere că toate datele sunt reale.

DATA________________

SEMNATURA CANDIDATULUI ___________________
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Anexa 2

Declaraţie pe proprie răspundere
Sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații.
Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________ domiciliat(ă) în
________________________________________________________str.
___________________nr.________bl.________sc_______ap______

județul/sector________,

legitimat(ă) cu B.I./C.I., seria_______ nr.____________,
CNP _______________________________,
declar pe proprie răspundere că:
- Nu am urmat / Am urmat/ Sunt înscris(ă) la un alt program de studii universitare de masterat pe un
loc finanțat de la bugetul de stat
- Nu am/ Am absolvit studiile de licență de lungă durată (5 sau 6 ani ) pe un loc finanțat de la buget.
Am

absolvit

Facultatea

de

_________________________________________,

Specializarea_________________________________ cu durata de ____________ ani, număr credite
____________, anul _____________________ pe un loc:
 Finanțat de la bugetul de stat Anii___________
 Cu taxă

Anii______________

Data
_________________

Semnătura,

Notă:
Absolvenții programelor de studii de licență cu durata de 5 sau 6 ani, care au studiat pe un loc
finanțat de la bugetul de stat, pot fi admiși la programul de master doar pe un loc cu taxă,
conform legislației în vigoare.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 39/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare,cu modificările și
completările ulterioare,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6.125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, cu modificările și completările
ulterioare,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, cu modificările și
completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 2128/08.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de disertație, în data
de 23 iulie 2021, 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,
- CSUD,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social –Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
www.umft.ro
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METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
23 IULIE 2021

Data
Elaborat:
Decan,
Prof. univ. dr. Bogdan Timar
Secretar studii universitare de master
Alina Hoancă

12.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare

17.02.2021

Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Semnătura

Data retragerii:

A.H.
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CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE
Art. 1. În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (numită în
continuare UMFVBT), finalizarea programului studiilor universitare de masterat se realizează prin
examen de disertaţie.
Art. 2. Examenul de disertaţie se desfăşoară potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare, Ordinului Ministerului Educației şi Cercetării nr. 4062/2003, privind asigurarea calităţii
lucrărilor de licenţă, de diplomă şi de disertaţie, Hotărârii de Guvern nr. 404/2006 privind organizarea
şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, Ordinul ministrului educației naționale și cercetării
nr. 6125/2016, publicat în partea I a Monitorului Oficial al României nr. 13/10 ianuarie 2020 cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă şi anume, prezentarea şi susţinerea
disertaţiei. Susţinerea disertaţiei poate fi publică şi se desfăşoară în faţa comisiei de evaluare.
Art. 4. Scopul examenului este de a evalua capacitatea absolvenţilor de a utiliza cunoştinţele
dobândite în timpul studiilor, elaborând o lucrare ştiinţifică având ca obiect probleme specifice din
domeniul medical sau farmaceutic.
CAPITOLUL II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Art. 5. Pot susţine examenul de disertaţie absolvenţii proprii ai studiilor universitare de masterat, dacă
au promovat toate examenele programate, au acumulat toate creditele conform planului de învăţământ
al programului de studii masterale urmat, au întocmit şi depus în termen lucrarea de disertaţie.
Art. 6. La examenul de disertaţie se pot prezenta şi studenţii masteranzi ai promoţiilor precedente
care nu şi-au susţinut examenul de disertaţie în anul respectiv, dar au situaţia şcolară încheiată
(creditele acumulate conform planului de învătământ) cu plata unei taxe stabilite conform
prevederilor Regulamentului privind cuantumul taxelor de şcolarizare şi alte taxe în UMFVBT.
Art. 7. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de către coordonatorul științific împreună cu
masterandul şi se aprobă de către coordonatorul respectivului program de studii masterale.
Coordonatorul unui program de studii masterale are obligaţia să verifice relevanţa temei alese pentru
respectivul program. Propunerile lucrărilor de disertaţie se stabilesc şi se afişează de către fiecare
disciplină a programului de studii de masterat, dar conducătorii lucrărilor pot accepta şi teme propuse
de candidat, dacă acestea sunt realizabile. În acest sens, programul de studii masterale va promova şi
iniţiativa de cercetare a fiecărui candidat.
Art. 8. Lucrarea de disertaţie va conţine elemente de cercetare ştiinţifică şi va fi elaborată după
criteriile cunoscute pentru astfel de lucrări, adaptate specializării absolvite.
Art. 9. Coordonatorul ştiinţific poate fi un cadru didactic care a predat în cadrul programului de studii
masterale şi trebuie sa aibă titlul ştiinţific de profesor, conferenţiar sau şef lucrări.
A.H.
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Art. 10. La programele de studii universitare de masterat, un procent de 10% din lucrările de
disertație se verifică, prin sondaj, cu ajutorul programului antiplagiat al Universităţii
Art. 11. Autorii lucrărilor de disertaţie şi coordonatorii ştiinţifici poartă întreaga răspundere privind
originalitatea şi calitatea lucrărilor elaborate şi prezentate la examenul de disertaţie.
Art. 12. Perioada de depunere a cererilor de aprobare a titlului lucrării de disertație (Anexa 1) este
05.01.2021 – 22.01.2021.
Art. 13. Structura generală a lucrării de disertaţie este după cum urmează:
Partea generală a lucrării trebuie să reflecte stadiul actual al cunoaşterii în domeniul abordat.
Această parte va fi structurată pe subcapitole. Este obligatorie consultarea şi citarea unor lucrări
ştiinţifice de referinţă în domeniul ales (articole, tratate), de dată recentă (minim 50% din ultimii cinci
ani).
Partea specială a lucrării reprezintă contribuţia personală a fiecărui masterand. Aceasta va fi
structurată în maniera următoare :
Introducere, cuprinzînd: Premizele studiului și obiectivele asumate în cadrul studiului.
Material şi metodă. Subcapitolul trebuie să furnizeze date exacte pentru a putea reproduce şi verifica
studiul / experimentul (subiecţii, originea probelor, tehnica de recoltare / preparare a probelor,
descrierea câmpului de lucru, protocolul de colectare a datelor, descrierea echipamentelor şi utilizarea
lor, tehnica de analiză a datelor, programul informatic utilizat pentru prelucrarea datelor).
Rezultate şi discuţii. Subcapitolul trebuie să cuprindă prezentarea cu obiectivitate a datelor obţinute,
evidenţiate în tabele şi/sau grafice. Aceste rezultate vor fi interpretate în lumina ipotezelor de lucru
lansate iniţial şi comparate cu alte rezultate din domeniu, obţinute de alte colective de studiu.
Concluzile studiului trebuie să fie sistematizate, bine conturate şi să releve doar tema studiată.
Bibliografia se citează obligatoriu în text, iar numerotarea titlurilor bibliografice se realizează în
ordinea citării în text.
Art. 14. Programarea examenului de disertaţie se face conform structurii anului universitar aprobat de
către Senatul universitar şi se aduce la cunoştinţă masteranzilor prin afişare, în timp util, la avizierul
facultăţii şi pe pagina de web a universităţii www.umft.ro, secţiunea Studii Masterale.
CAPITOLUL III. ÎNSCRIEREA
EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

CANDIDAŢILOR

ÎN

VEDEREA

SUSŢINERII

Art. 15. Lucrarea de disertaţie în format editabil și letric împreună cu referatul coordonatorului
ştiinţific și cu Anexele 2 și 3 ale prezentei metodologii se depun la Secretariatul Studii Universitare de
Masterat cu cel puţin 30 zile înainte de începerea sesiunii de disertaţie. Referatul îndrumătorului
ştiinţific va cuprinde aprecieri analitice şi sintetice asupra conţinutului disertaţiei, precum şi nota
propusă în urma evaluării lucrării de disertaţie.
Art. 16. Lucrarea de disertație se depune într-un exemplar copertat și în format electronic pe un CD.
Art. 17. Dacă lucrarea nu este apreciată de îndrumătorul ştiinţific ca fiind satisfăcătoare, masteranzii
în cauză nu se pot înscrie pentru susţinerea examenului.
A.H.
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Art. 18. Personalul secretariatului va verifica cererea de înscriere, după care o va înregistra în vederea
susţinerii examenului de disertaţie.
Art. 19. Perioada de înscriere și depunere a lucrărilor de disertație este în conformitate cu structura
universitar 2020 – 2021, respectiv 14.06.2021 – 18.06.2021.
Art. 20. Lucrarea de disertație se predă la secretariat până cel târziu la data de 18.06.2021, în format
editabil și letric.
CAPITOLUL IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE
Art. 21. Examenul de disertaţie se desfăşoară conform structurii anului universitar, aprobată de
Senatul universitar - 23.07.2021 și constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație.
Art. 22. După expirarea perioadei de înscriere, Secretariatul Studii Universitare de Masterat va stabili
necesarul de săli pentru sustinerea lucrării de disertaţie, precum şi alte măsuri organizatorice.
Art. 23. Comisia de examen va afişa, cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii susţinerii lucrării de
disertaţie, listele cuprinzând: specializarea de masterat; ora începerii şi durata de desfăşurare; sala în
care se desfăşoară susţinerea lucrării de disertaţie;
Art. 24. În vederea susţinerii lucrării de disertaţie, candidaţii vor fi introduşi în săli, fiind legitimaţi cu
buletinul de identitate sau cartea de identitate. Candidaţii vor putea folosi pentru identificare şi
adeverinţa temporară de identitate sau paşaportul.
Art. 25. Candidaţii care nu se prezintă pentru susţinerea lucrării de disertaţie în sala, data şi ora
stabilită pentru desfăşurarea examenului sunt consideraţi absenţi.
CAPITOLUL V. SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE
Art. 26. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică și se desfășoară în prezența, în acelși loc și în
același moment a comisiei de examen și a examinatului.
Art. 27. Examenul de disertaţie se încheie cu notarea lucrărilor de disertaţie cu note de la 1 la 10.
Nota acordată pentru lucrare va reflecta atât caracterul teoretic şi aplicativ al lucrării cât şi modul de
prezentare şi de susţinere de către candidat.
Art. 28. Evaluarea lucrărilor de disertaţie cuprinde următoarele etape:
a) Comisiile de evaluare a disertaţiilor, ca şi secretarii acestor comisii se numesc pentru fiecare
program de studiu masteral, prin decizia Rectorului UMFVBT, la propunerea coordonatorilor
programelor de studii masterale și sunt aprobate de Consiliul de administrație și respectiv, Senatul
universitar.
b) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, minim 2 membri şi un secretar. Preşedintele comisiei
de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aibă gradul didactic de profesor universitar sau
conferenţiar universitar.
c) Membrii comisiei de disertaţie trebuie să fie cadre didactice titulare în programele de studii
universitare de masterat şi trebuie să aibă titlul ştiintific de doctor şi gradul didactic de şef lucrari
A.H.
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universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar. Activitatea operaţională a comisiei va fi
asigurată de către un secretar al comisiei. Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor
trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a
documentelor.
d) Componenta comisiilor pentru susținerea lucrării de disertație se publică pe site-ul web al
instituției.
Art. 29. Criteriile de evaluare ale lucrărilor de disertație sunt:
a) relevanţa temei studiate pentru programul de studii masterale urmat;
b) respectarea cerinţelor structurii unei lucrări originale cu potențial aplicativ: stadiul actual al
cunoașterii, premize, obiective, material şi metodă, rezultate, concluzii);
c) selecţia şi modul de utilizare a bibliografiei;
d) calitatea expunerii orale ca şi capacitatea de esenţializare a întregului studiu în timpul acordat;
e) capacitatea de a interacţiona cu comisia şi de a răspunde la întrebările suplimentare.
Art. 30. Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este
publică.
Art. 31. Componența comisiilor pentru examenul de disertație precum și numărul membrilor acestora
nu se modifică pe durata examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 32. Nota se acordă de către comisie, la propunerea îndrumătorului ştiinţific al lucrării. Fiecare
membru al comisiei propune o nota de la 1 la 10. Notele membrilor comisiei sunt numere întregi.
Art. 33. Media lucrării de disertaţie se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, exclusiv pe baza
notelor notelor acordate de membrii comisiei de examen.
Art. 34. Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6.00 (şase)
Art. 35. Rezultatele examenului de disertaţie se aduc la cunoştinţă candidaţilor, prin afişare în cel
mult 48 de ore de la data susținerii, la avizierul secretariatului și pe pagina web a instituției.
CAPITOLUL VI. ELIBERAREA DIPLOMELOR
Art. 36. Absolvenţilor care au promovat examenul de disertaţie li se eliberează de către
Departamentul Acte Studii din cadrul UMFVBT, Diploma de absolvire însoţită de suplimentul la
diplomă, în termen de cel puțin 12 luni de la data promovării.
Art. 37. Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor
primesc adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleiaşi drepturi legale
ca şi diploma până la eliberarea acesteia.
Art. 38. In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile
privind eliberarea duplicatelor diplomelor.

A.H.
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CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 39. Prezenta Metodologie de organizare și desfășurare a examenului de disertație la studiile
universitare de masterat a fost aprobată de către Senatul universitar, prin Hotărârea Senatului nr.
39/4291/24.02.2021 și se aplică în sesiunea iulie 2021.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai

A.H.

Studii universitare de master
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: 0256295157
Email: masterat@umft.ro
www.umft.ro

6

Cod Regulament: UMFVBT- REG/DFM/12/2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
Anexă la H.S. nr. 39/4291/24.02.2021

Anexa 1
FORMULAR DE COMUNICARE / APROBARE A TITLULUI LUCRĂRII DE
DISERTAȚIE
Numele și prenumele masterandului:
_____________________________________________________________________________
Program masteral:
_____________________________________________________________________________
Titlul lucrării de disertație:
______________________________________________________________________________
Coordonator științific (grad didactic/ nume/prenume):
______________________________________________________________________________
Dișciplina:
_______________________________________________________________________________
Coordonator științific

Semnătura:_______________

Coordonator program masteral

Semnătura:_______________

Decan Facultatea de____________________

Semnătura:_______________

Masterand

Semnătura:_______________

Data____________

A.H.
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Anexa 2
CERERE ÎNSCRIERE SUSȚINERE EXAMEN DISERTAȚIE
În atenția Facultății de_________________________
Subsemnatul/a____________________________________________________________________
vă rog a-mi aproba înscrierea la examenul de disertație, sesiunea____________________
Menționez că titlul lucrării este:
________________________________________________________________________________
Coordonator științific al lucrării este:
________________________________________________________________________________
Aprobat coordonator științific:___________________________
Semnătura:_______________________

Avizat Decan Facultatea de______________________________
Grad didactic/ Nume/Prenume _________________________________
Semnătura:________________________

Masterand:______________________________
Semnătura:________________________

Data______________

A.H.
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Anexa 3

DECLARAŢIE
Subsemnatul (a) ........................................................................................................
candidat

pentru examenul de disertație sesiunea___________________________ la Facultatea

de___________________ din cadrul UMF – „Victor Babeş” din Timişoara, Program de studii
universitare de master_____________________________________

_______________________________________________________________________,
Domeniul ____________________, declar pe propria răspundere că lucrarea de faţă, condusă de
coordonatorul ştiinţific (nume şi grad didactic):

este rezultatul muncii mele, pe baza cercetărilor mele şi pe baza informaţiilor obţinute din surse care
au fost citate şi indicate, conform normelor etice, în notele bibliografice.
Declar că nu am folosit în mod tacit sau ilegal munca altora şi că nici o parte din teză nu
încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altcuiva, persoană fizică sau juridică.
Declar că lucrarea nu a mai fost prezentată sub această formă vreunei instituţii de învăţământ
superior în vederea obţinerii unui grad sau titlu ştiinţific ori didactic.

Data__________________

Semnătura coordonatorului știinţific,

A.H.

Semnătura candidatului,
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 40/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare și desfășurare
a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și
completările ulterioare,
- Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de
primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, cu
modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de
doctorat, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotarârea Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat şi
specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetaţenii români
cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- 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, aprobat prin H.S.
6/6022/27.05.2020,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr.
2814/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind organizarea admiterii la studiile universitare
de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul
universitar 2021-2022, domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, 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,
- CSUD,
- Școlile Doctorale,
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA
ADMITERII ÎN CICLURILE DE STUDII
UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
2021-2022

Data
Elaborat: Director CSUD

12.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei
universitare

17.02.2021

Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Semnătura

Data retragerii:
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CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este
acreditată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat,
cu modificările şi completările ulterioare 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. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de
doctorat la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază
prevederile Hotarârii Guvernului nr. 689/1994 actualizate privind acordarea unor burse de studii,
studii universitare de doctorat şi specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică
română sau pentru cetaţenii români cu domiciliul în străinătate, cu modificările ulterioare; Ordinului
Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii
şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar / universitar 2017-2018, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotarârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 6.102 din
15.12.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 3199 din 28 ianuarie
2021 al Ministerului Educației şi Cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și doctorat,
aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.102/2016.
Hotărârea Guvernului Nr. 707/2012 privind nomenclatorul domeniilor și al specializărilor,
programelor de studii universitare, precum și Regulamentul instituțional de organizare și funcţionare
a studilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din
Timișoara, anexă la HS nr. 6/6022/27.05.2020.
Art. 3. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să
organizeze concurs de admitere la studiile universitare de doctorat în domeniul fundamental Ştiinţe
biologice şi biomedicale cu domeniul de ierarhizare: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie cu
respectarea autonomiei universitare conform Cartei UMFVBT. Doctoratul constituie ciclul superior
de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică
avansată. Doctoratul este un ciclu distinct de studii universitare care are două componente: un
program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi un program de cercetare ştiinţifică.
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Art. 4. În Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, toate activităţile
legate de admitere sunt informatizate.

CAPITOLUL II
CADRUL ORGANIZATORIC
Art. 5.
(1) UMFVBT, ca IOSUD, organizează concurs de admitere la studiile universitare de doctorat
pentru anul universitar 2021/2022.
(2) Şcoala doctorală din cadrul UMFVBT asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la
doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, unde este cazul, precum şi
garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet.

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 6.
(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) Conţinutul şi forma concursului de admitere este stabilit de către conducătorul de doctorat.
(5) În UMFVBT, studiile universitare de doctorat se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă
(IF) şi/sau învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR).
(6) Admiterea la studii universitare de doctorat se susţine în limba română.
(7) Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență se poate realiza susținerea online a
examenelor de admitere.
Art. 7. Programele de studii universitare de doctorat sunt finanţate din fonduri publice, venituri
extrabugetare şi din alte surse.
Art. 8. Studiile universitare de doctorat organizate de UMFVBT sunt de tip ştiinţific.
Art. 9.
(1) Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii universitare de doctorat absolvenţi
ai studiilor universitare de master şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, eliberate până
în anul absolvirii primei promoţii de licenţă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.
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288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare
(învăţământ de lungă durată).
(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. Calitatea de de asistent de
cercetare sau asistent universitar se obţine prin concurs conform legislaţiei în vigoare.
(3) Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, diploma de licenţă a absolvenţilor
învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna
este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialiate. În consecinţă, titularii
diplomelor de studii superioare de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de
doctorat fără oligativitatea de a mai parcurge ciclul II de studii universitare de master.
Art. 10.
(1) La concursul de admitere pot participa, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de studii, şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării înainte de înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs
Atestatul de recunoaştere a studiilor.
(2) La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din
Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană (extracomunitari),
absolvenţi ai studiilor universitare de masterat sau absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai
studiilor universitare de lungă durată (4, 5, 6 ani). Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia
în afara României se va realiza de către Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării.
(3) Recunoaşterea actelor de studii efectuate în alte state decât România, inclusiv ale cetăţenilor din
statele aparţinând Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene este
de competenţa direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
(4) La admiterea la studii universitare de doctorat în limba română, cetăţenii Uniunii Europene și din
state terțe au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române prin Certificatul de competenţă
lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale MEC.
Prin excepţie, pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulaţie internaţională sau într-o
limbă a minorităţilor naţionale, certificarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română se face cu diploma de bacalaureat.
(5) La concursul de admitere pot participa, în egală măsură, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege şi
persoanele cu handicap, asigurând dacă este necesar şi suport adiţional adaptat nevoilor adulţilor cu
handicap.
(6) Înmatricularea candidaţilor reuşiti la concurs se face prin decizie a Rectorului UMFVBT.
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(7) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student-doctorand la cel mult două programe de
studii, indiferent de ciclul de studii şi de înstituţiile de învăţământ care le oferă.
(8) Candidaţii, care au diplomă de doctor, pot urma un al doilea program de studii universitare de
doctorat din alte surse sau fără taxă, dacă sunt satisfăcute cerinţele admiterii, astfel:
a. dacă primul program a fost urmat cu finanţare din fonduri publice, cel de-al doilea program va fi
din alte surse;
b. dacă primul program a fost urmat din alte surse, cel de-al doilea program poate fi urmat cu
finanţare din fonduri publice sau din alte surse.
(9) Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare optează pentrul programul
de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat, prin depunerea unei cereri scrise.
Art. 11. Numărul locurilor pentru domeniul de doctorat Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie
pentru anul universitar 2021/2022, în regim de finanţare de la bugetul de stat sunt repartizate
Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara de către Ministerul Educaţiei şi
Cercetării pentru cetăţenii români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Conform Hotărârii Senatului nr. 11/17694/28.11.2018 numărul studenţilor-doctoranzi care pot fi
îndrumaţi concomitent de către un conducător de doctorat este de cel mult 8.
Art. 12. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere este de competenţa Şcolii Doctorale a
UMFVBT, care răspunde pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii. Organizarea
examenului de admitere include şi preluarea procesului verbal de la conducătorii de doctorat. (Anexa
3)
Art. 13. Comisia pentru susţinerea probei orale (interviul) este formată din
 un preşedinte (conducătorul de doctorat)
 3 membri care pot face parte din echipa de cercetare a conducătorului de doctorat. Aceştia
pot fi cadre didactice afiliate şcolii doctorale sau cadre didactice şi de cercetare neafiliate acesteia
Art. 14. Concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se organizează într-o manieră
unitară şi cuprinde:
a. un examen de competenţă lingvistică la una dintre limbile de circulaţie internaţională (engleză,
franceză, germană), (Anexa 4 – Certificatul de Competenţă Lingvistică).
b. Pentru candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă
lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică se echivalează.
c. Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii din (Anexa
5 - Procedură de examen, proba orală /interviu). Evaluarea se realizează de către preşedinte
(conducătorul de doctorat) şi membrii comisiei. Pentru locurile rămase neocupate se poate
organiza un nou concurs de admitere.
Art. 15. Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/
paşaportului şi a celorlalte documente prevăzute în prezenta metodologie. Prin excepție, pe perioada
instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență se poate realiza înscrierea online prin încărcarea
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documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la
autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
Art. 16. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă
persoană pe bază de procură notarială.
Art. 17. Datele de identificare sunt solicitate şi on–line conform cărţii de identitate/ paşaportului.
Art. 18. Şcoala Doctorală a UMFVBT publică pe internet informaţiile referitoare la desfăşurarea
concursului de admitere la adresa www.umft.ro.

CAPITOLUL IV
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 19. Graficul desfăşurării concursului de admitere la studiile universitare de doctorat este
prezentat în Anexa 6.
Art. 20. Tematica de concurs şi bibliografia pentru proba de competenţă lingvistică sunt prezentate
în Anexa 4.
Art. 21. Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza actului de identitate cu respectarea
următoarele condiţii:
(1) În perioada 13-17 septembrie 2021, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs,
fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.
a. Candidaţii vor prezenta un dosar plic, pe care se înscriu datele de identificare, nume şi
prenume, adresa de email, telefon, CNP, numele conducătorului de doctorat, anul înscrierii,
domeniul de studiu (Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie).
La dosar se vor anexa următoarele documente:,
b. cerere tip – care va fi înregistrată la registratura UMFVBT (Anexa 7),
c. fişa personală de înscriere generată automat în urma completării on-line în perioada 13-17
septembrie 2021 (www.umft.ro)
d. două copii ale certificatului de naştere, cu certificarea conformităţii cu originalul
e. două copii ale diplomei de bacalaureat, cu certificarea conformităţii cu originalul
f. două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea conformităţii cu originalul*
g. două copii ale suplimentului de diplomă/foaie matricolă, cu certificarea conformităţii cu
originalul
h. două copii ale diplomei de master, cu certificarea conformităţii cu originalul, dacă este cazul
i. două copii ale certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, cu certificarea
conformităţii cu originalul, dacă este cazul
j. copie a actului de identitate
k. certificatul de competenţă lingvistică
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l. declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează că nu va beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, că nu va urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora (Anexa 8 –
Declaraţie pe proprie răspundere);
m. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 9)
n. curriculum vitae cu: date personale, date profesionale şi ştiinţifice,
o. listă cu lucrări (Anexa 2 - Structura listei cu lucrări);
p. adeverinţă care să ateste că unul dintre părinţi face parte din categoria „personalului didactic
şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat” în vederea scutirii de plata taxelor de
înscriere la concursul de admitere la studii doctorale, conform art. 57 alin (3) din Ordinului
MENCS 6102 din 15 decembrie 2016,
q. patru fotografii tip legitimaţie, (h3/l 2,5 cm)
r. chitanţa reprezentând taxa de înscriere,
(2) * Absolvenţii anului universitar 2020-2021 se pot înscrie cu adeverinţă de absolvire, urmând ca
în termen de un an să aducă două copii ale diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea
conformităţii cu originalul pentru completarea dosarului.
(3) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.
(4) Certificarea conformităţii copilor cu originalul se efectuează la înscriere de către secretariatul
Şcolii doctorale a UMFVBT.
Art. 22.
(1) Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul Şcolii Doctorale.
(2) La înscriere, candidaţii optează pentru conducătorul de doctorat şi pentru forma de finanţare.
(3) Candidatul primeşte fişele tipizate (Anexa 7, 8, 9, 10). După verificarea corectitudinii datelor,
fişele sunt semnate de către candidat. Acestea rămân la dosar.
Art. 23. Candidaţii au obligaţia să completeze singuri tipizatele.
Art. 24. După înmatriculare, forma de finanţare nu mai poate fi modificată.
Art. 25. La proba orală/interviu se pot prezenta numai candidaţii care au promovat examenul de
competenţă lingvistică şi/sau cei care au recunoscute certificatele sau studiile în limbi străine
conform prezentei metodologii.
Art. 26. În urma susţinerii probei orale, se obţine o notă. Media minimă pe care trebuie să o obţină
un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
Aceasta va fi transmisă secretariatului Școlii doctorale sub forma procesului verbal semnat de
membrii comisiei şi de preşedinte.
Art. 27. Nu se admit contestaţii pentru proba orală.
Art. 28. Candidaţii care acced la studii universitare de doctorat fără taxă, prezintă, în scris, proiectul
de cercetare, cu avizul conducătorului de doctorat, locurile fiind alocate în ordinea descrescătoare a
punctajului obţinut, conform Metodologiei de evaluare a proiectelor pentru obţinerea grantului
doctoral. Dosarul cu grantul doctoral se înregistrează la registratura UMFVBT, se depune la
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Secretariatul Şcolii Doctorale şi se avizează de Directorul CSUD. Proiectele pentru obţinerea
granturilor doctorale vor fi evaluate de CSUD, organizat în comisii și având posibilitatea de a apela
la experți evaluatori din cadrul UMFVBT.
Art. 29. Atribuirea granturilor doctorale se va face în urma ierarhizarii punctajului, fiecare
conducător de doctorat poate trimite în competiţie un singur grant doctoral atribuit într-un an
universitar.
Art. 30. Eventualele contestaţii se înregistrează la Registratura UMFVBT şi se depun în termen de
24 de ore de la afișarea rezultatelor, la Secretariatul Şcolii Doctorale. Contestaţiile vor fi analizate de
directorul CSUD şi soluţionate în interval de două zile lucrătoare.
Art. 31. Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă au obligaţia de a confirma locul obţinut în
termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale.
Art. 32. Validarea rezultatelor admiterii la studii universitare de doctorat se face de către Consiliul
Şcolii doctorale (CSD) şi Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD).
Art. 33. Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se
două tipuri de liste:
- liste provizorii cu ierarhizarea candidaţilor, generate după admitere
- liste definitive cu ierarhizarea candidaţilor, generate după soluţionarea contestaţiilor care cuprind
rezultatele definitive şi incontestabile
Art. 34. Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizier şi pe pagina de web
www.umft.ro
Art. 35. În baza procesului verbal încheiat la proba orală din cadrul examenului de admitere la studii
universitare de doctorat, precum şi a punctajului obţinut la concursul de proiecte pentru obţinerea
grantului doctoral, Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara
emite decizia de înmatriculare a studenţilor-doctoranzi.
Art. 36. După aprobarea înmatriculării, studenţii doctoranzi sunt înscrişi în Registrul matricol unic
(RMU) cu un număr matricol unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul de
studiu la care au fost admişi.

CAPITOLUL V
PREVEDERI REFERITOARE LA TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL
DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT ŞI LA
TAXELE DE SCOLARIZARE
Art. 37. Pentru anul universitar 2021/2022 prevederile referitoare la taxa de înscriere la concursul
de admitere la doctorat şi la taxele de şcolarizare vor fi precizate ulterior în Anexa 1.
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CAPITOLUL VI
INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA
LA STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATELE APARŢINÂND
UNIUNII EUROPENE, SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE), ŞI
CONFEDERAŢIA ELVEŢIENĂ (CH)
Art. 38. Cetăţenii din ţările Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la concursul de admitere organizat în
perioada 13-22 septembrie 2021, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români,
inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, cu respectarea următoarelor condiţii:
a. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care
sunt posesori ai unei diplome de studii supereioare de lungă durată obţinută în România vor respecta
Metodologia de admitere.
b. Cetăţenii Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care
sunt posesorii unei diplome de studii supereioare de lungă durată obţinută în altă ţară decăt România
trebuie să prezinte la înscrierea la concursul de admitere atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat
de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.
c. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare de doctorat cetăţenii Uniunii Europene au
obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către
instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei și Cercetării.
Art. 39. Pentru recunoașterea studiilor de către CNRED dosarul conține:
- Documente personale de identificare, în copie:

paşaport / actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/
spaniolă/ italiană) și traducere legalizată (pentru celelalte limbi)
- cerere pentru echivalarea diplomei de bacalaureat/ licenţă (CNRED nu solicita copie a diplomei de
bacalaureat pentru inscrierea la doctorat)
- Actul de studii pentru echivalare/recunoaștere:






copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte
limbi străine

- Suplimentul la diplomă / Foaia matricolă sau orice alt document de studiu din care să rezulte

parcursul școlar - în cazul în care se solicită recunoașterea specializării sau domeniul de studii nu
este menționat pe diplomă:


copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană
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copie şi traducere legalizată (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte
limbi străine

- copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent
- taxa de evaluare a dosarului – 100 lei
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul CNRED:
https://www.cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-master-doctorat-DPPDin-Romania
Art. 40. Documente pentru preînscriere
a)
Fişă cu datele personale
b)
Cerere pentru echivalarea diplomei de licenţă sau master, echivalată de către CNRED (2
exemplare);
c)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost
emisă diploma şi 2 traduceri legalizate în limba română ale diplomei de bacalaureat/diploma
echivalentă și a foii matricole de la bacalaureat (diplomele emise în ţările care sunt parte la
Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos
prevederile privind Apostila de la Haga);
d)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde a fost
emisă adeverința de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului echivalent şi 2 traduceri
legalizate în limba română ale adeverinței de absolvire a examenului de bacalaureat/examenului
echivalent – pentru absolvenții anului curent (documentele emise în ţările care sunt parte la
Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu Apostila de la Haga – a se vedea mai jos
prevederile privind Apostila de la Haga);
e)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) în limba oficială a țării unde au fost
emise foile matricole şi 2 traduceri legalizate în limba română ale foilor matricole din toți anii de
liceu (chiar dacă notele din ultimii doi ani de liceu sunt trecute și în diploma de bacalaureat) (actele
de studii emise în ţările care sunt parte la Convenţia de la Haga trebuie să fie autentificate cu
Apostila de la Haga – a se vedea mai jos prevederile privind Apostila de la Haga);
f)
2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română a diplomei de absolvire a facultăţii
(pentru candidaţii care doresc să se înscrie la studii post-universitare sau de doctorat);
g)
2 copii notariale și o copie simplă (xerox sau scanat) şi 2 traduceri legalizate în limba română
după certificatul de naştere sau echivalent;
h)
2 copii notariale şi 2 traduceri legalizate în limba română după certificatul de căsătorie
(unde este cazul);
i)
2 copii după cartea de identitate sau paşaport;
j)
6 fotografii (format paşaport);
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k)
Adeverinţă medicală în original și copie legalizată. Dacă adeverința medicală a fost eliberată
în altă limbă decât română, engleză sau franceză, este necesară și o traducere legalizată în oricare
din cele trei limbi. Adeverința medicală trebuie să reflecte că:
- candidatul a fost vaccinat pentru hepatita B
- candidatul suferă/nu suferă de boli cronice
- candidatul este apt din punct de vedere mental şi fizic să urmeze studii superioare în domeniul
ştiinţelor medicale
- candidatul nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
l) Copie legalizată și copie simplă (xerox sau scanată) a certificatului de competență lingvistică
internațional
m) Declaraţie notarială din partea cetăţenilor români care doresc să se înscrie la un program de
studii cu plata taxei în valută din care să reiese faptul că ei doresc să urmeze studii în regim
financiar cu plata taxei în valută;
n) 2 dosare de carton;
o) Pentru cetăţenii din Italia, dosarul de preînscriere va conţine în mod obligatoriu un document
oficial din care să reiese numele complet al părinţilor (copie legalizată și traducere în română).
p) Dovada achitării taxei de procesare a dosarului (chitanță, factură) de 200 Euro (nereturnabilă),
achitată prin transfer bancar în contul următor:
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENTIA BEGA TIMISOARA
Adresa: Str. Palanca nr. 2,, Timisoara, Romania
IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
SWIFT: BTRLRO22TMA
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
NUMELE COMPLET (şi corect) AL CANDIDATULUI
TAXĂ PROCESARE DOSAR
Art. 41. Documentele menţionate pot fi depuse personal sau trimise prin poştă în perioada
04.05.2021 – 30.07.2021, pe adresa:
Şef Birou Relaţii Internaţionale
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeș” din Timişoara
P-ta E. Murgu 2
300041 Timisoara, Romania
Tel: +40 256 434418
Art. 42. Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din cadrul MEC, în
cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi ai Confederaţiei Elveţiene este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au
obţinut diploma de master sau echivalentă în România.
Art. 43. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul
Prorectoratului Relații Internaționale.
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,
cod 300041, România
Tel: (40)256204250,int 1422
Email: doctorat@umft.ro
www.umft.ro

11

Cod Regulament: UMFVBT- MET/CSUD/13/2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
Anexă la H.S. nr. 40/4291/24.02.2021

CAPITOLUL VII
INFORMAŢII PRIVIND ADMITEREA ŞI ÎNSCRIEREA
LA STUDII DOCTORALE A CETĂŢENILOR DIN STATE TERȚE
Art. 44. Cetațenii străini se pot inscrie la studii universitare de doctorat dacă
- au documente care să ateste cetățenia statului respectiv
- sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare de lungă durată
Art. 45. Cetăţenii străini pot fi înscrişi la studii universitare în limba română după absolvirea anului
pregătitor, în cadrul căruia îşi însuşesc cunoştinţele necesare de limba română la nivel B 1, conform
cadrului european comun de referință pentru limbi străine.
Art. 46. Durata anului pregătitor pentru studii universitare de doctorat este de cel puţin 6 luni.
Art. 47. Dosarul de candidatură, conține următoarele:
a) certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
b) copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
c) copie după pașaport;
d) cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii completată la toate rubricile;
e) copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
g) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de către
autoritățile de resort din țara emitentă;
h) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
i) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;
j) Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau Certificatul de competență
lingvistică, după caz;
k) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana care
urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu
viitoarea profesie.
Art. 48. Documentele menţionate se trimit pe mail pe adresa doctorat@umft.ro începând cu
04.05.2021.
Art. 49. Criterii de selecție a cetăţenilor din state terțe
(1)
Proba orală (interviul): Comisia realizează selecţia candidaţilor conform procedurii din
Anexa 5 - Procedură de examen, proba orală /interviu. Evaluarea se realizează de către preşedinte
(conducătorul de doctorat) şi membrii comisiei. Decizia comisiei nu poate fi contestată.
Art. 50. Informații privind înscrierea la admitere a acestor cetăţeni se obţin de la secretariatul
Prorectoratului Relații Internaționale şi de la Secretariatul Şcolii Doctorale.
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Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat:
8 - 9 septembrie 2021 Examen competenţă lingvistică
13 - 17 septembrie 2021 Completarea on-line a fişei de înscriere
13 - 17 septembrie 2021 Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul CSUD
13 - 17 septembrie 2021 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la
Secretariatul CSUD
20 - 22 septembrie 2021 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) la sediul Disciplinei
conducătorului de doctorat

CAPITOLUL VIII
PROCEDURA DE ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI 2021-2022 LA
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN
TIMIŞOARA
Art. 52. Dispoziții generale
(1) În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare și Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul
superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă,
respective, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 20172018, aprobată prin Ordinul comun al MEN nr. 3900/16.05.2017 – MAE (A10/2046/26.05.2017)
– MRP (nr. C/129/07.06.2017) și publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.
628/02.08.2017.
(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. 16/12.01.2018 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. 16/12.01.2018 în domeniul politicii externe a României.
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(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.
(4) Pentru anul universitar 2021-2022, cifra de şcolarizare pentru studii universitare de doctorat
propusă de Senatul UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara în vederea admiterii la studii a românilor
de pretutindeni din Macedonia de Nord, Albania, Serbia și Ucraina este de 5 studenţi-doctoranzi,
cu respectarea capacității de școlarizare.
Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de doctorat
Art. 53. Condiții de eligibilitate
(1)
Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
absolvenții cu diplomă de licență de lungă durată (anterior Procesului Bologna), respectiv
absolvenții de studii universitare de master în România, Republica Moldova sau alte state terțe
UE, care au absolvit programe de studii de master acreditate.
(2)
Pentru verificarea eligibilității diplomelor, UMFVBT, prin grija Prorectoratului Relații
Internaționale, va consulta pentru cetățenii din Republica Moldova pagina de web:
http://www.anacip.md, iar pentru celelalte state pot fi accesate site-urile: http://www.enicnaric.net/higher-education-institution.aspx, alegând țara respectivă și apoi Recognised higher
education
institutions,
respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=lista_universitatilor_recunoscute,
unde
există
facultățile și domeniile de studii (pe țări) care sunt acreditate.
(3)
În cazul în care UMFVBT va întâmpina dificultăți în procesul de evaluare a dosarelor, poate
transmite la MEC-DGRIAE, la adresa de e-mail: verificarediplomerop@edu.gov.ro , în format
scanat, diplomele candidaților respectivi, în vederea obținerii aprobării de școlarizare.
Art. 54. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat
(1) Oferta locurilor alocate se publică pe site-ul UMFVBT, după consultarea MRP și MAE.
(2) Informarea comunităților românești, cu sprijinul MRP și MAE, prin misiunile diplomatice ale
României, asupra condițiilor de admitere a românilor de pretutindeni și asupra ofertei
educaționale.
(3) Dosarul de candidatură cuprinde următoarele documente:
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certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la data depunerii actelor;
copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă; (optional)
e) copie și traducere legalizată a diplomei de licență sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă;
f) copie și traducere legalizată a diplomei de master sau echivalentul acesteia, autentificată de
către autoritățile de resort din țara emitentă, unde este cazul;
g) copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de licență pentru
absolvenții anului curent;
h) foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor de licență finalizate;
i) Atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau Certificatul de competență
lingvistică, după caz;
j) certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana
care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni
incompatibile cu viitoarea profesie.
k) Acte domiciliu stabil / Carte de identitate – copii legalizate traduceri legalizate în limba
română
l) Certificatul de căsătorie, după caz – copii legalizate traduceri legalizate în limba română
(4) Dosarele incomplete depuse și necompletate până la termenul limită de depunere 25.09.2020 nu
vor fi procesate, fiind declarate respinse.
(5) Dosarele/completările la dosar depuse după data de 25.09.2020 nu vor mai fi procesate/luate în
considerare.
Art. 55. Graficul desfăşurării concursului de admitere români de pretutindeni la studiile
universitare de doctorat sesiunea septembrie 2021:
8 - 9 septembrie 2021 Examen competenţă lingvistică
13 - 17 septembrie 2021 Completarea on-line a fişei de înscriere
13 - 17 septembrie 2021 Depunerea dosarului de înscriere la Secretariatul CSUD
13 - 17 septembrie 2021 Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale la
Secretariatul CSUD
20 - 22 septembrie 2021 Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) la sediul Disciplinei
conducătorului de doctorat
a)
b)
c)
d)

1 octombrie – 8 octombrie 2021 depunerea dosarului candidaţilor admişi la Relaţii Internaţionale
(a se consulta lista cu documente de pe site-ul UMFVBT – international,
http://www.umft.ro/data_files/documente-atasatesectiuni/6028/metodologie_20romani_20de_20pretutindeni_202020_online.pdf în vederea trimiterii

la MEC – DGRIAE pentru obţinerea avizului de înmatriculare
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Înmatricularea candidaţilor admişi se va face după primirea avizului de înmatriculare de la MECDGRIAE.
Art. 56. Selecția candidaților se va realiza de către fiecare comisie pe baza criteriilor de selecție
prevăzute în metodologia proprie de admitere la studii universitare de doctorat, astfel:
a)
Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a
problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în raport
cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
b)
Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se
reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
c)
Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of
Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
d)
Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste
cu ISSN sau ISBN;
e)
Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare
şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
Art. 57. MRP și MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România
este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni.
Art. 58. Fiecare candidat declarat admis are obligația de a confirma un singur loc de studiu, prin
transmiterea formularului din Anexa nr. 11, din prezenta metodologie – electronic la adresa de e-mail
doctorat@umft.ro sau personal la secretariatul Şcolii Doctorale, în funcţie de evoluţia pandemiei.
Dispoziţii finale
Art. 59.
(1) Românii de pretutindeni înmatriculați la studii în România au următoarele obligaţii:
a) să respecte Constituţia României şi legile în vigoare ale statului român;
b) să respecte regulamentul intern al instituției în care își desfășoară activitatea;
c) să respecte prevederile prezentei metodologii;
d) după obținerea vizei de studii, să se prezinte la instituția de învățământ superior la care au fost
admiși, în vederea înmatriculării;
e) să se prezinte la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, în vederea obținerii permisului de ședere în România pe toată perioada studiilor.
(2) În cazul încălcării dispozițiilor prevăzute la alin. (1), precum și la propunerea instituţiilor de
învăţământ superior, M.E.C. poate retrage finanţarea pentru persoana în cauză.
Art. 60.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;
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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 endemoepidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
e) transport în aceleași condiții ca și pentru studenții români, potrivit prevederilor legale;
f) alt tip de burse, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 61.
(1) Beneficiarii locurilor de studii oferite de statul român sunt încurajați să se implice în activități
sociale și civice având ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice
și culturale a românilor de pretutindeni, potrivit descrierii date de Legea 299/2007. Astfel, aceștia:
a) vor fi încurajați să participe în cadrul asociațiilor studențești ale românilor de pretutindeni care
studiază în România;
b) vor fi încurajați să se implice în organizarea unor acțiuni și/sau programe dedicate românilor de
pretutindeni de către MRP, ICR, MAE și alte instituții în România sau în țările de proveniență;
c) vor fi încurajați să participe la orice altă acțiune descrisă de Legea 299/2007 desfășurată de orice
entitate prevăzută de această lege.
(2) Instituțiile de învățământ superior pot susține și stimula participarea bursierilor la activități având
ca obiectiv conservarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice, culturale și religioase
a românilor de pretutindeni, în concordanță cu Legea 299/2007.
Art. 62. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
Art. 63. 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 doctorat, și se completează cu
dispozițiile actelor normative apărute ulterior.
Art. 64. 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.
Art. 65. Consiliul de Administraţie al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza această
Metodologie cu Ordine ale Ministerului Educației şi Cercetării emise până la data concursului de
admitere.
Art. 66. Pentru informatii complete privind înscrierea românilor de pretutindeni la studii
universitare, candidații pot accesa site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Români de
Pretutindeni.

CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII FINALE
Art. 67. Înscrierea la concursul de admitere confirmă acceptarea completă din partea candidaţilor a
prezentei metodologii.
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Art. 68. Până la înmatricularea în anul I de doctorat, candidaţilor nu li se pot elibera adeverinţe care
să certifice calitatea de student-doctorand, deoarece până atunci ei nu au relaţii instituţionale cu
Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara.
Art. 69. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se
restituie necondiţionat, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, în programul de lucru cu
publicul, fără perceperea unor taxe.
Art. 70. Prezenta metodologie este în vigoare pentru anul universitar 2021-2022.
Art. 71. La data intrării în vigoare a prezentei Metodologii privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la studiile universitare de doctorat, se abrogă alte documente interne privind
organizarea şi desfăşurarea acestuia.
RECTOR,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU

Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN

Vizat oficiul juridic,
C.j. Dr. Mihaela Codrina LEVAI
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Anexa 1
TAXA DE ŞCOLARIZARE

Taxa de înscriere este de 150 lei.
Taxa de confirmare a locului obţinut de către candidaţi admişi pe locurile bugetate sau cu taxă,
sub sancţiunea pierderii locului obţinut în caz de neîndeplinire a acestei obligaţii este de 150 lei.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetățeni români şi cetățeni din Uniunea Europeană, taxa de
şcolarizare pentru studii universitare de doctorat este în cuantum de 3000 lei/an cu posibilitatea
de plată în două tranşe egale.
Pentru studenţii-doctoranzi admişi, cetăţeni din state terțe, din afara Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, taxele de şcolarizare sunt stabilite la nivelul de
6000 Euro/an pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
Pentru perioadele de prelungirea solicitate de studenţii doctoranzi şi aprobate de Senatul
Universitar, taxa de şcolarizare este în cuantum de 4000 lei/an cu posibilitatea de plată în două
tranşe egale pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.
Pentru reînscrierea la doctorat precedată de nefinalizarea doctoratului precedent (neîndeplinirea
obligaţiilor contractuale), taxa de şcolarizare este în cuantum de 5000 lei cu posibilitatea de plată
în două tranşe egale pentru Domeniul Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie
Anul I - 3000 lei/an cu posibilitatea de plată în două tranşe
Anul II - 3000 lei/an cu posibilitatea de plată în două tranşe
Anul III, - 5000 lei cu posibilitatea de plată în două tranşe
Anul IV - 2500 lei cu posibilitatea de plată în două tranşe
Pentru perioadele de prelungire şi graţie - 4000 lei/an cu posibilitatea de plată în două tranşe
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Anexa 2
STRUCTURA LISTEI DE LUCRĂRI A CANDIDATULUI:

I.

Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste cotate ISI, indexate
Web of Science.

II.

Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste indexate în baze de
date internaţionale (BDI).

III. Lucrări publicate in extenso ca prim autor (respectiv coautor) în reviste naţionale recunoscute.
IV. Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice internaţionale. Se
va preciza modul de prezentare: orală sau poster.
V.

Lucrări prezentate ca prim autor (respectiv coautor) la manifestări ştiinţifice naţionale. Se va
preciza modul de prezentare: orală sau poster.

VI. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice internaţionale.
VII. Lucrări ştiinţifice premiate, la manifestări ştiinţifice naţionale.
VIII. Brevete, invenţii, patente
IX. Cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
X.

Cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS.

XI. Capitole în cărţi publicate în edituri internaţionale de prestigiu.
XII. Capitole în cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS
XIII. Granturi de cercetare obţinute prin competiţie – membru în echipa de cercetare.
În finalul listei, sintetic, se va preciza numărul de lucrări din fiecare categorie.
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Anexa 3
PROCES VERBAL
din data de: ______________
Al colocviului de admitere la doctorat susţinut de domnul / doamna,
Nume și Prenume (din certificatul de naștere)
________________________________________________________________________
Domeniul:
 Medicină
 Medicină Dentară
 Farmacie
Comisia de examinare:
Preşedinte: Conducător de doctorat

1. ______________________________________________
Membrii
2.____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
Hotărârea comisiei privind admiterea candidatului
Nr.
NUME ŞI PRENUME
Crt.

Comisia de examinare

Nota

SEMNĂTURA

1.
2.
3.
4.
Media * _____________
* Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis
este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.
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Anexa 4
CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ (CCL)
Testul de limbă străină se susţine la Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română din cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”; Medicină I, et.3, cab. 323.
Testul constă în verificarea capacităţii de a asculta, a citi, a participa la conversaţie, a susţine un
discurs şi a elabora în scris un document într-una din următoarele limbi: engleză, franceză,
germană.
Pentru a obţine CCL, candidatul trebuie să realizeze minimum 7 puncte, din 10 posibile, acordate
fiecărei probe, pentru un nivel de evaluare echivalent cu nivelul B2, potrivit CECRL (Cadrul
European Comun de Referinţă pentru Limbi).
Nivelul B2 presupune:
o
Ascultare: candidatul înţelege conferinţe şi discursuri destul de lungi, ştiri, informaţii,
documentare, filme în limbaj standard.
o
Citire: candidatul citeşte articole şi rapoarte pe teme profesionale/contemporane.
o
Participare la conversaţie: candidatul comunică spontan şi fluent într-o conversaţie
normală, argumentându-şi opiniile.
o
Discurs: candidatul poate elabora discursuri detaliate legate de domeniul de interes.
o
Redactare: candidatul poate elabora în scris un text critic (cu argumente pro şi contra), un
raport sau un eseu din domeniul său de interes.
Bibliografie orientativă:
Limba engleză
Glendinning, Eric H.; Howard, R. (2007): Professional English in Use-Medicine, Cambridge
University Press
Dobrovici, V.; Bostanca, I. (1999): English in Medicine – A Textbook for Doctors, Students in
Medicine and Nurses, Polirom
Prodromou, L. (2001). Grammar and Vocabulary for first certificate, Longman
*** Merriam-Webster Medical Dictionary: http://medlineplus.gov/
Limba franceză
Gorunescu, E. (2007): Gramatica Limbii Franceze, Corint
Dănăilă, S. (coord.) (2006). Examenele DELF şi DALF, nivelurile Aşi B, Polirom
*** (1992). Grammaire, cours de civilisation française de la Sorbonne, Hachette
*** Dictionnaire médical en ligne - Lexilogos,
http://www.lexilogos.com/medical_dictionnaire.htm
Limba germană
Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2012). Klipp und Klar. Übungsgrammatik. Grundstufe Deutsch. Ernst
Klett Sprachen.
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Fandrych, C.; Tallowitz, U. (2005). Sage und Schreibe. Übungswortschatz. Grundstufe Deutsch.
Ernst Klett Sprachen.
Hieber, W. (1993). Lernziel Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. Grundstufe 1, Grundstufe 2 Max
Hueber Verlag.
Wahrig, G. (1999). Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag.
Anuţei, M. (1996). Dicţionar Român-German. Editura Ştiinţifică.
***Disciplina de Limbi Moderne şi Limba Română
(2009). Medicina in cuvinte. Engleza, Franceza, Germana, de la A1la B2, LITO UMFT
(2006). Culegere de texte medicale în limbile: engleză, franceză, germană, LITO UMFT
Se recunosc următoarele certificate de competenţă lingvistică:
Limba
TOEFL, IELTS, (obţinut în ultimii doi ani),
Cambridge B2, C1, C2,
Engleză
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de UVT, International House, Active Learning,
Babel Timişoara,
Limba
DALF, DHEF, CCIP, DELF B2, C1, C2
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centre Culturel Français, Active
franceză
Learning, Babel Timişoara
Limba
ZMP, ZOP, Sprachdiplom B2, C1, C2
Alte certificate B2, C1, C2 eliberate de: UVT, Centrul Cultural German, Active
germană
Learning, Babel
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Anexa 5
PROCEDURĂ DE EXAMEN, PROBA ORALĂ (INTERVIU)

Se stabileşte de către fiecare comisie şi urmăreşte, în principal, următoarele:
1. Nivelul de cunoaştere de către candidat pe baza consultării bibliografiei de specialitate, a
problematicii domeniului respectiv, a cercetărilor recente privind preocupările candidatului în
raport cu orientarea acestuia spre tema aleasă.
2. Activitatea de cercetare desfăşurată de către candidat, temele de cercetare abordate care să se
reflecte în lucrări de cercetare ştiinţifică ca responsabil de temă sau coautor
3. Activitatea publicistică: lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate indexate Web of
Science, Pubmed/Medline, alte baze de date internaţionale, recunoscute naţional;
4. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale şi publicate în rezumat în reviste
cu ISSN sau ISBN;
5. Capacitatea de analiză, sinteză şi concepţie, de a întreprinde activităţi creative, de structurare
şi interpretare a unor rezultate; formularea şi argumentarea opiniilor personale.
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Anexa 6

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Domeniile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie

8 - 9 septembrie 2021 - Examen competenţă lingvistica
13 - 17 septembrie 2021 - Completarea on-line a fişei de înscriere
13 - 17 septembrie 2021- Depunerea dosarului de înscriere
13 - 17 septembrie 2021 - Depunerea proiectelor pentru obţinerea granturilor doctorale
20 - 22 septembrie 2021 - Desfăşurarea examenului de probă orală (interviu) – la sediul
Disciplinei conducătorului de doctorat
29 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor provizorii
29 septembrie 2021 - Depunerea contestaţiilor
30 septembrie 2021 - Afişarea rezultatelor finale
1 octombrie 2021 - Înmatricularea candidaţilor admişi
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Anexa 7
APROBAT CONDUCĂTOR DOCTORAT
Prof. Univ. Dr. _____________________
(Aviz conducător)

Către conducerea Şcolii Doctorale,
Subsemnatul (a) __________________________________________________
(numele din certificatul de naștere)

vă rog a-mi aproba înscrierea la concursul de admitere la doctorat, în sesiunea
septembrie 2021, domeniul fundamental ierarhizare: Ştiinţe Biologice şi Biomedicale
Domeniul de studii universitare de doctorat:
 Medicină
 Medicină Dentară
 Farmacie
Conducător de doctorat ___________________________________________
La cerere anexez actele:
1. Fişa personală de înscriere
2. Două copii cu certificarea conformităţii cu originalul ale următoarelor acte:

Diploma de bacalaureat

Diploma de absolvire a facultăţii

Foaia matricolă

Certificat de naştere

Certificat de căsătorie
3. Curriculum Vitae;
4. Listă de lucrări;
5. Chitanţă contravaloarea taxei de înscriere;
6. Certificat de competenţă lingvistică;
7. Copie carte identitate
8. 4 fotografii tip legitimaţie (h3cm/l 2,5 cm)
Semnătura,

Data,
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Anexa 8

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a (numele din certificatul de naștere)___________________________________________,
domiciliat/ă în ________________________ , strada _________________, nr. _______, judeţul
________________, posesor al cărţii de identitate seria _____. nr. _______, eliberată de
________________ la data de __________ CNP ___________________ declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile art. 326 Cod Penal privind falsul în declaraţii că nu voi beneficia
concomitent de finanţare din fonduri publice pentru două programe de studii universitare,
indiferent de nivelul lor, că nu voi urma simultan mai mult de două programe de studii
universitare de doctorat, indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora.

DATA___________

SEMNATURA CANDIDATULUI,

__________________________
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Anexa 9
ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SUBSEMNATUL(A),__________________________________, CNP______________________
declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform termenilor și condițiilor
de prelucrare prezentați în cele ce urmează:
TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, cu sediul în Timișoara, Pța
Eftimie Murgu, nr. 2, denumită în continuare UMFVBT, ca entitate care organizează și desfășoară
concurs de admitere la programele de studii universitare de doctorat colectează și procesează date
cu caracter personal referitoare la candidații participanți la această activitate. Toate datele personale
vor fi tratate strict în conformitate cu termenii GDPR* și cu Politica UMFVBT pentru personalul
didactic, didactic auxiliar și nedidactic care, în calitate de angajat al UMFVBT, prelucrează date cu
caracter personal. Aceasta înseamnă că se va respecta confidențialitatea și că vor fi luate măsuri de
securitate adecvate pentru a împiedica divulgarea neautorizată. Informațiile din această secțiune se
referă la modul în care informațiile personale sunt procesate și ce informații sunt procesate.
Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale ale candidatului
UMFVBT solicită să proceseze datele personale ale candidaților participanți la concursul de
admitere la programele de studii universitare de doctorat pentru a parcurge pașii necesari ocupării
unui loc la unul din programele de studii pentru care a optat. Prelucrarea datelor permite gestionarea
procesului de desfășurare a concursului de admitere.
Astfel de informații sunt procesate pentru a îndeplini obligațiile legale ale UMFVBT, conform cu
METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE
ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT și potrivit prevederilor din Legea
educației naționale nr. 1/2011, forma consolidată, și reglementărilor legale în vigoare.
Sursa datelor
Datele personale pe care UMFVBT le deține despre candidații participanți la concursul de
admitere la programele de studii universitare de doctorat pot fi obținute dintr-o serie de surse,
inclusiv următoarele:
- Informații furnizate de candidații participanți, inclusiv CV-uri, diplome și alte formulare.
- Surse accesibile publicului, cum ar fi mass-media socială.
Datele personale care se procesează despre candidați
Informațiile necesare desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de
doctorat vor consta în mare parte din informațiile furnizate de candidații participanți, cum ar fi
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numele, prenumele, codul numeric personal, datele de contact, educația și formarea profesională,
calificările.
Drepturile candidatului conform GDPR
Dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi
uitat" • dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție •
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate •
dreptul deadresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau la instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar.
Durata prelucrării datelor candidatului
Datele candidatului participant la concursul de admitere la programe de studii universitare de
doctorat sunt prelucrate pe durata organizării și desfășurării concursului de admitere la programe de
studii universitare de doctorat și se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter
personal necesare încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității pe toată
perioada studiilor în cazul în care concursul de admitere se finalizează cu ocuparea unui loc,
precprecum și ulterior, în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (cum ar fi obligația de
arhivare).
Partajarea datelor personale
Atunci când se transmit date catre entități din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic
European, se solicita acestora garanțiile de securitate impuse de GDPR. De asemenea, pot exista
situații în care legea obligă emiterea anumitor raportări ori permiterea accesului la date autorităților
de supraveghere, fiscale sau judiciare.
Data

Semnătura

_______________________________________
* Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European
și Consiliul Uniunii Europene
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Anexa 10

Formular de confirmare a locului de studii pentru Români de pretutindeni

Subsemnatul(a)(numele din certificatul de naștere).........................................................…………,
cetățean al ………...................….............................……………,identificat(ă) cu pașapor…....….,
seria.................., nr. …..….............…, emis la data de ……......….....….., de către...............………
1

……….., confirm / nu confirm ocuparea locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar
cu bursă/locului de studii fără plata taxelor de școlarizare dar fără bursă1, la studii universitare
de doctorat, domeniul de studii Medicină / Medicină Dentară / Farmacie1, obținut în urma
admiterii efectuate de către Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
De asemenea, solicit cazare în căminele studențești/ nu solicit cazare în căminele studențești.2

Semnătura,

Data,

1.Opțiunea aleasă va fi lăsată liberă, iar cealaltă (celelalte) va (vor) fi tăiată (e) cu o linie orizontală.
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Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare și desfășurare
a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și
completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- 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, aprobat prin H.S.
6/6022/27.05.2020,
- Metodologia privind organizarea admiterii la studiile universitare de doctorat în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul universitar 20212022, domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, la Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S nr. 40/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr.
2815/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă Metodologia de evaluare a proiectelor pentru obținerea grantului
doctoral, pentru anul universitar 2021-2022, respectiv calendarul de desfășurare al competiției pentru
obținerea grantului doctoral, an universitar 2021-2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD,
- Școlile Doctorale,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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METODOLOGIA DE EVALUARE A
PROIECTELOR PENTRU OBŢINEREA
GRANTULUI DOCTORAL
PROGRAMUL GD 2021
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Data
Elaborat: Director CSUD

12.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei
universitare

17.02.2021

Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Semnătura

Data retragerii:
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Art. 1. GRANTUL DOCTORAL se adresează doctoranzilor de anul I, care au fost admişi la
interviul oral şi au depus un proiect pentru obţinerea grantului doctoral.
Art. 2. Cererea de depunere a proietului doctoral se redactează de doctorand, se avizează de
conducătorul de doctorat și se înregistrează la registratura UMFVBT. Dosarul cu grantul doctoral
(dosar de plastic cu şină), se depune la Secretariatul Şcolii Doctorale şi se avizează de Directorul
CSUD. Proiectele pentru obţinerea granturilor doctorale vor fi evaluate de CSUD, organizat în
comisii și având posibilitatea de a apela la experți evaluatori din cadrul UMFVBT.
Art. 3. Pentru sesiunea din luna septembrie 2021, CSUD din cadrul Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara scoate la concurs pentru domeniul de doctorat Medicină,
Medicină Dentară şi Farmacie numărul de locuri / granturi de studii (cu bursă şi fără bursă)
repartizate de Ministerul Educației şi Cercetării.
Art. 4. Fiecare doctorand poate depune un singur proiect pentru obţinerea grantului
doctoral.
Art. 5. Pentru a realiza o diseminare cât mai riguroasă a granturilor doctorale în departamente,
fiecare conducător de doctorat poate trimite în competiţie un singur grant doctoral atribuit
într-un an universitar.
Art. 6. DOSARUL DE DEPUNERE A PROIECTULUI pentru obţinerea grantului doctoral
conţine:
FORMULARUL A - cu acronimul proiectului şi datele de identificare ale doctorandului
FORMULARUL B - într-un dosar de plastic, cu un număr de 6 puncte distincte după cum
urmează:
1. Titlul proiectului (max. 30 cuvinte)
2. Cuvinte cheie (5 termeni)
3. Obiectivele proiectului
Se descriu obiectivele proiectului specificând modul în care sprijinul financiar acordat prin
intermediul burselor doctorale contribuie la realizarea acestora.
4. Etapizarea cercetării
Se enumeră etapele şi activităţile desfăsuraţe pe parcursul doctoratului.
5. Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acesteia
2
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Se descriu pe scurt stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare la care se referă proiectul,
cu raportare la cele mai recente realizări în domeniul respectiv. Se prezintă lista bibliografică a
celor mai reprezentative 5 titluri pentru domeniul din care se elaborează doctoratul. Se evidențiază
potenţialele contribuţii pe care proiectul le aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare.
6. Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse
Se descriu experienţa relevantă şi eventualele contribuţii personale ale aplicantului în domeniul de
cercetare al doctoratului. Se enumeră contribuţiile ştiinţifice (articole, studii, alte lucrări ştiinţifice),
profesionale (eventualele tangenţe cu domeniul de cercetare) şi extracurriculare (forme concrete
de manifestare a interesului faţă de domeniul de cercetare respectiv).
Art. 7. GRILA DE EVALUARE sumează 100 de puncte şi este compusă din trei capitole şi 14
subcapitole:
I – Descrierea proiectului din punct de vedere ştiinţific (60 puncte).
1. Actualitatea temei de cercetare (10 puncte).
2. Claritatea scopului şi obiectivelor propuse (10 puncte)
3. Etapizarea cercetării (10 puncte)
4. Gradul de noutate şi complexitate a soluţiilor propuse (10 puncte).
5. Modul de prezentare al stadiului actual al cunoaşterii în domeniu (10 puncte).
6. Relevanţa celor 5 titluri bibliografice din domeniu din care se elaborează doctoratul (5
puncte).
7. Potenţialele contribuţii pe care proiectul le poate aduce la dezvoltarea domeniului de
cercetare (5 puncte).
II – Relevanţa proiectului (titlu, cuvinte cheie şi conţinut) (20 puncte).
1. Claritatea titlului și cuvintelor cheiei, corelarea lor cu tematica de studiu propusă (5
puncte).
2. Relevanța rezumatului pentru studiul prezentat(5 puncte).
3.Încadrarea proiectului în Strategia de Cercetare a UMF “Victor Babeş” din Timişoara, (5
puncte).
4. Disponibilitatea suportului tehnic şi/ sau financiar pentru realizarea proiectului (5 puncte).
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III – Performanţele individuale ştiinţifice ale aplicantului (20 puncte). În cadrul fiecărei
categorii (1,2,3 se punctează un singur criteriu şi anume cel care realizează punctajul cel mai
mare)
1. Publicaţii ale aplicantului în reviste cotate şi indexate ISI Web of Knowledge în domeniul
de cercetare propus de aplicant (12 puncte autor principal, 6 puncte co-autor).
2. Publicaţii ale aplicantului în reviste cotate şi indexate BDI în domeniul de cercetare propus
de aplicant (6 puncte autor principal, 3 puncte co-autor).
3. Premii obţinute la manifestări ştiinţifice (naţionale şi internaţionale), obţinute printr-un
proces de selecţie (2 puncte autor principal, 1 punct co-autor).
Art. 8. Evaluarea proiectului va fi efectuată independent de catre doi evaluatori, între ale căror
punctaje se va face media, dacă diferența este mai mică sau egală cu 10 puncte. Dacă diferența de
punctaj dintre primii doi evaluatori este mai mare de 10 puncte, proiectul va fi evaluat de un al
treilea evaluator, iar punctajul final va fi media dintre cele trei punctaje acordate.
Art. 9. Atribuirea granturilor doctorale se va face în urma ierarhizarii punctajului, ţinând cont de
criteriile de repartizare pe conducători de doctorat şi pe discipline.
METODOLOGIA DE CONTESTAŢIE
Art. 10. Contestaţiile se înregistrează şi se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor,
la Secretariatul Şcolii Doctorale. Contestaţiile vor fi analizate de Directorul CSUD. Vor fi
examinate contestările referitoare la nerespectarea Procedurii de Evaluare. Contestaţiile se
soluţionează în interval de două zile lucrătoare.
RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius CREŢU
Director CSUD,
Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN

Vizat oficiul juridic,
C.j. dr. Mihaela Codrina LEVAI
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CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL COMPETIŢIEI
PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL
PROGRAMUL GD 2021

Competiţia se desfăşoară după următorul program:

Perioada de depunere a proiectelor

13 - 17 septembrie (până la orele15:30)

Evaluarea individuală

20 - 23 septembrie

Evaluarea în panel

24 septembrie

Afişarea rezultatelor

27 septembrie

Depunerea contestaţiilor

27 septembrie

Analiza şi rezolvarea contestaţiilor

28 - 29 septembrie

Afişarea rezultatelor

30 septembrie

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
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Număr Registratura UMFVBT

AVIZAT
Director CSUD

CERERE DEPUNERE PROIECT GRANT DOCTORAL
PROGRAMUL GD 2021
Subsemnatul (a) _________________________________________________________ ,
student-doctorand în domeniul ______________________________________________,
conducător de doctorat ___________________________________________________ ,
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi depunerea în format electronic (stik) și în format fizic
(printat) a proiectului de grant doctoral în vederea evaluării ştiinţifice de catre CSUD din
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.
Conducător de Doctorat

Student – doctorand

Prof. Univ. Dr.

Semnătura,

Semnătura
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CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME – CNMP
Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
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ACRONIM

GD 2021

Formularul A – Proiect Grant Doctoral
Nume (din certificatul de naștere)

Prenume:

Data naşterii (zi, lună, an):

Anul absolvirii universităţii:

Adresa:

Telefon:

E-Mail:

Semnătura aplicantului

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

DOSAR COMPETIŢIE
PENTRU OBŢINEREA GRANTULUI DOCTORAL
GD 2021
ACRONIM: _____________

FORMULAR B

TIMIŞOARA
2021

2

Formularul B - Proiect Grant Doctoral
fontul Arial 11, spaţiere – la un rând

Titlul proiectului:

Cuvinte cheie: (5 termeni)
1.
2.
3.
4.
5.
Rezumat
(maxim 250 cuvinte)

Obiectivele proiectului
Descrieţi obiectivele proiectului specificând modul în care sprijinul financiar acordat prin intermediul burselor
doctorale contribuie la realizarea acestora.

Etapizarea cercetării
Enumeraţi etapele şi activităţile pe care intentionaţi să le desfăsuraţi pe parcursul doctoratului.

3

Stadiul actual al cunoaşterii şi potenţialele contribuţii la dezvoltarea acesteia
Descrieţi pe scurt stadiul actual al cunoaşterii în domeniul de cercetare la care se referă doctoratul Dv
raportandu-vă la cele mai recente realizări în domeniul respectiv. Prezentaţi lista bibliografică a celor mai
reprezentative 5 titluri din domeniul din care se elaborează doctoratul. Relevaţi potenţialele contribuţii pe care
proiectul Dumneavoastră le poate aduce la dezvoltarea domeniului de cercetare.

Argumentele (atuurile) personale pentru abordarea temei propuse
Descrieţi experienţa relevantă şi eventualele contribuţii personale anterioare în domeniul de cercetare al
doctoratului. Enumeraţi contribuţiile ştiinţifice (articole, studii, alte lucrări ştiinţifice), profesionale (eventualele
tangenţe cu domeniul de cercetare) şi extracurriculare (forme concrete de manifestare a interesului faţă de
domeniul de cercetare respectiv).

Publicatii [articole, rezumate] ale lucrarilor care au legatura cu tema propusa.
ARTICOLELE IN EXTENSO SE ANEXEAZA ŞI IN FORMAT PRINTAT

4

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 42/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr.
2660/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind derularea și recunoașterea perioadelor de studiu
și de plasament în cadrul mobilităților Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 pentru studenții
outgoing, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Prof. univ. dr. Mihai Gafencu, Director Direcția de Dezvoltare Erasmus,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

Cod Regulament: UMFVBT- MET/PRI/15/2021
Anexă la H.S. nr. 42/4291/24.02.2021
Aprobat HCA nr. 5/3486/16.02.2021

METODOLOGIE PRIVIND DERULAREA ȘI RECUNOAȘTEREA
PERIOADELOR DE STUDII SAU DE PLASAMENT ÎN CADRUL
MOBILITĂȚILOR ERASMUS+
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

anul universitar 2021 – 2022

Data
Elaborat:

10.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru

17.02.2021

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare
Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Data retragerii:
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Precizări și recomandări pentru studenții Erasmus+ care au fost selecționați în vederea
participării la o mobilitate de studiu/plasament la una din universitățile partenere ale UMFVBT.
1. La mobilitățile de studiu sau de plasament pot participa studenți din anii IV, V, și VI (doar semestrul
I, pentru a nu periclita susținerea examenului de licență) care au terminat anul anterior de studii cu
rezultate academice bune si fara restante, studenți înscriși la studii de master sau de doctorat (cu
condiția ca universitatea gazdă să accepte în mod expres candidaturile lor). Din cauza problemelor
legate de compatibilitatea curriculară în anii preclinici, precum și a dificultăților legate de
echivalarea studiilor după încheierea mobilității, pot exista dificultăți legate de participarea
studenților din acești ani.
2. Durata minimă a unei mobilități de studiu este de 3 luni (90 de zile) și de 2 luni (60 de zile) pentru
o mobilitate de plasament, ajungându-se la un an universitar complet. Nerespectarea duratei minime
de mobilitate duce la rambursarea (parțială sau totală a grantului Erasmus primit);
3. Durata maximă a unei mobilități în cazul domeniului ”Medicină” (în conformitate cu ghidul
Programului Erasmus+ 2020) poate ajunge la 24 de luni. Un student care dorește să participe la o a
doua mobilitate (în intervalul de 24 de luni) o poate face doar în cazul în care prima mobilitate s-a
încheiat cu succes, rezultatele obținute pe durata mobilității au fost recunoscute și echivalate de
comisia de echivalare a universității noastre, iar studentul a fost declarat ”promovat” pe anul de
studiu în care a desfășurat prima mobilitate;
4. În cazul universităților care au un formular de înscriere online, formularul se completează și se
trimite online;
5. Pe baza planurilor de învățământ ale celor două universități, studenții completează learning
agreement-ul - LA (contractul de studii), care va fi semnat de: student, de

coordonatorul

instituțional Erasmus al universității noastre (Prof. univ. dr. Dr. Mihai Gafencu și de universitatea
parteneră.
6. Studenții trebuie să își pregătească un draft agreement și să solicite informatii universității partenere
înainte de a trimite contractul de studii la semnat;
7. În L.A., la secțiunea "Before the mobility", în Tabelul A, se completează materiile cu denumirea
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lor la instituția gazdă (așa cum sunt ele în limba țării gazdă); în Tabelul B, se completează aceleași
materii, cu codul disciplinei și numărul de credite în limba română, așa cum sunt precizate în planul
de învățământ al universității - UMFVBT;
8. La secțiunea "During the mobility" se pot face modificări, după începerea efectivă a mobilității,
adică se pot elimina sau introduce materii noi. Orice modificare ”During the mobility” se transmite
coordonatoriilor universității (UMFVBT) spre aprobare;
9. Înainte de plecare, studenții depun la Direcția Erasmus următoarele documente: declarația de dublă
finanțare, declarația pe proprie răspundere, copie dupa acordul de studii semnat de ambele
universitati.
10. În vederea întocmirii Contractului financiar individual, studenții trebuie să își deschidă un cont în
euro și să depună toate actele financiar – bancare la Serviciul financiar contabil al universității.
Contractul financiar poate fi semnat doar de participantul la mobilitate; în cazul în care participantul
la mobilitate nu poate semna contractul financiar, acesta poate fi semnat de o persoană care are
împuternicire notarială care îi permite să reprezinte participantul;
11. În momentul când ajung la universitatea parteneră studenții au următoarele obligații:


să contacteze Direcția Erasmus pentru a prezenta și depune Certificate of arrival and departure
și learning agreement-ul;



Să trimită un e-mail pe adresa relint@umft.ro cu perioada exactă EFECTIVĂ a mobilității;

12. Studenții care doresc să efectueze o mobilitate pe durata unui întreg an universitar au obligatia de a
completa o cerere de prelungire a perioadei de ședere (este singura modalitate în care avem
posibilitatea de a solicita o suplimentare de fonduri și pentru semestrul II). Cererea de mai sus
trebuie să fie depusă la Direcția Erasmus până cel târziu 15 decembrie a. c. și trebuie să conțină
explicații clare și detaliate privind motivul pentru care studentul dorește să își prelungească perioada
de mobilitate; universitatea NU poate garanta suport financiar și pentru perioada de
prelungire, acest lucru facându-se doar dacă există suficiente fonduri primite de la Agenția
Națională. În cazul în care universitatea nu primește fonduri suficiente pentru a acoperi integral o
mobilitate cu o durată de un an universitar, studenții trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere
prin care își dau acordul de a-și continua mobilitatea FĂRĂ FINANȚARE.
13. Înainte de începerea mobilității, studenții vor susține un test de limbă online (OBLIGATORIU),
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organizat de Comisia Europeană, cu obligația de a transmite rezultatele pe e-mail la adresa
relint@umft.ro . Sunt scutiți de testul de limbă online studenții a căror limbă maternă coincide cu
limba în care se va desfășura mobilitatea la universitatea parteneră;
14. LA ÎNTOARCEREA DIN MOBILITATE studenții au obligația să depună, în maxim 15 zile, la
Direcția Erasmus următoarele documente: LEARNING AGREEMENT, CERTIFICATE OF
ARRIVAL - DEPARTURE, CERTIFICATE OF ATTENDANCE, TRANSCRIPT OF
RECORDS - toate aceste documente trebuie semnate și ștampilate, de către universitatea emitentă;
15. Imediat după încheierea mobilității participanții la mobilitate vor primi o invitație din partea
Comisiei Europene de a completa un Raport narativ. Completarea acestui raport este
OBLIGATORIE. Înainte de a da submit raportului, acesta trebuie trimis pe mail la relint@umft.ro
pentru verificare. Pe lângă raportul Comisiei Europene, participanții la mobilitate trebuie să trimită
pe mail la adresa relint@umft.ro un Raport narativ/poveste de succes in care își descriu detaliat
experiența din perioada de mobilitate. Acest raport trebuie semnat și trimis pe mail în format PDF,
după care ele vor fi postate pe pagina web a universității.pentru diseminarea programului;
16. La întoarcere studenții au obligația să se prezinte la Direcția Erasmus, în maxim 15 zile de la
terminarea mobilității, cu toate documentele specificate la pct. 13, după care o parte din aceste
documente se vor transmite și la secretariatul facultății în vederea recunoașterii și echivalării
rezultatelor obținute;
17. Materiile studiate la universitatea parteneră care nu se regăsesc în planul de învățământ al
universității noastre, se recunosc automat și se trec in Suplimentul la diplomă.
18. În cazul materiilor pe care studenții le-au frecventat dar pentru care nu se organizează examene în
perioada mobilității, studenții pot susține examenele la universitatea de origine, în sesiunile de
examen legal stabilite, cu următoarele condiții:
a. să facă o cerere către Decanatul facultății prin care solicită aprobarea de a susține examenul
(examenele) la materiile respective
b. să anexeze la cerere documente oficiale semnate de către universitatea parteneră care să
confirme faptul că studentul nu a putut susține examene la disciplinele respetive pe perioada
mobilității
c. să depună acte doveditoare care să ateste că studentul a efectuat lucrările practice/stagiile
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aferente materiei (materiilor) respective.
19. Virarea restului de 20% din grantul total de studiu/plasament este condiționată de îndeplinirea ÎN
TOTALITATE a obligațiilor de la punctele (13), (14), (15) și de primirea integrală a fondurilor de
la Agenția Națională;
20. Orice neîndeplinire a sarcinilor asumate prin contractul de studii, sau nerespectarea perioadei de
mobilitate stipulată în contractul financiar, poate duce la anularea mobilității și la rambursarea
totală/parțială a grantului primit;
21. Pe lângă documentele enumerate mai sus, studenții trebuie, de asemenea, să prezinte orice alt
document suplimentar solicitat de universitatea parteneră.
22. Mobilitățile de plasament derulate prin programul Erasmus+ se pot desfășura doar în cadrul
unităților de învățământ/sanitare de stat sau private, pe baza unei scrisori de acceptare/invitații din
partea instituției gazdă, și pe baza unui acord de plasament semnat de ambele instituții (de
origine/gazdă).
23. În cazul instituțiilor de învățământ/sanitare care nu au un acord bilateral Erasmus încheiat cu
universitatea noastră, candidații care doresc să desfășoare o mobilitate de plasament într-una din
aceste instituții trebuie să obțină o adeverință din partea instituției gazdă care să reflecte faptul că
este o instituție acreditată de Ministerul Educației/Sănătății din țara respectivă.
24. Nu se aprobă mobilități de plasament desfășurate în cadrul cabinetelor medicale sau a cabinetelor
stomatologice private.
25. Participarea la orice tip de mobilitate este condiționată de semnarea Declarației pe proprie
răspundere (Anexa 4), prin care participanții la mobilitate menționează că au luat la cunoștință
drepturile și obligațiile lor și ca suportă consecințele oricăror modificări apărute pe parcurs sau ca
urmare a nerespectării obligațiilor lor contractuale.

Prof. univ. Dr. Mihai GAFENCU
Coordonator Institutional Erasmus
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 43/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr.
2660/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind derularea și recunoașterea perioadelor de studiu
și de plasament în cadrul mobilităților Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 pentru studenții
incoming, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Prof.univ.dr. Mihai Gafencu, Director Direcția de Dezvoltare Erasmus,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.
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ADMISSION REQUIREMENTS FOR INCOMING ERASMUS+ STUDENTS
APPLICABLE STARTING WITH THE ACADEMIC YEAR 2021 – 2022

Data
Elaborat:

10.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru

17.02.2021

revizuirea regulamentelor și a Cartei
universitare
Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Data retragerii:
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Erasmus exchange students can apply only if their University has a Erasmus+ Bilateral Agreement
with the Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timisoara (VBUMPhT) in the specific
field in which they wish to study. The prospective students must be nominated and selected by their
home institution.
Incoming Erasmus students need to apply to the Erasmus Office of their home university. The ECTS
Learning Agreement must be signed by the student and both the home and host universities so as to
ensure that:
 the student’s agreement on the courses to undertake;
 the home institution’s recognition of the courses that will be taken at VBUMPhT by the
exchange student;
 the acceptance of the courses by VBUMPhT; the learning agreement has to be signed both by
the departmental coordinator of the respective faculty and by the Erasmus institutional
coordinator.
General Requirements For Admission:
 Attending a partner university who has an Erasmus Student Exchange Agreement with
VBUMPhT;
 Completed at least one study year; the VBUMPhT does not accept students who are in the first
year of study
 Being selected and nominated by the home institution (home institution’s selection criteria
might slightly vary)
 Signing the ECTS Learning Agrement by student, home institution and VBUMPhT
Application Period:
Autumn Semester: 01 May – 1 June
Spring Semester: 1 October – 15 November
 IMPORTANT: These aforementioned deadlines are the nomination deadlines of the
university. Nominated students will have 15 days after these to complete and send their
documents to our Erasmus+ Office.
Documents Required for Application:
 Application Form (see the documents section)
 Learning Agreement (2 original copies)
 Official Transcript of Records which proves that the student has NOT been previously enrolled
in another Romanian university (either as a long-term student or as an Erasmus student)
 Passport copy
 2 passport-size photographs
 Health Insurance
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Grading system and equivalents
Grade

Description

Equivalents
ECTS

10

excellent

high level of command of all aspects – no or only a
few minor weaknesses

A

9

very good

high level of command of most aspects – only minor
weaknesses

B

8

good

major level of command – small weaknesses

C

7

satisfactory

6
5

sufficient

4

insufficient

3

fair level of command – some weaknesses
fair level of command – significant weaknesses

D

the minimum requirements for acceptance

E

almost sufficient, not acceptable

Fx

poor performance rudimentary knowledge of the subject

2

very poor
performance

1

academic
dishonesty

no knowledge of the subject

F

awarded for academic dishonesty (cheating) and given
as a starting point

The academic calendar for bachelor studies will be posted on our website at a later date.
Language of Instruction: Romanian/English/French, depending on the specialities offered by each
faculty. However, students should keep in mind that those who wish to follow subjects in the clinical
years, should be fluent in Romanian in order to be able to interact with their patients. The required
language level is B2.
Exchange Duration: One semester or one academic year.
Semester Load: ECTS 30 credits
Course Restrictions: Exchange students may choose courses from different study years. The only
restrictions imposed by our university are:
- the total number of ECTS obtained at the end of the mobility period cannot exceed
30 credits/semester or 60 credits/the entire academic year (credits used in our
university)
- there is no timetable overlap resulting from combining subjects from different
study years
The number of courses and the amount of ECTS credits you need to obtain at the VBUMPhT
depends on your home university’s requirements provided you do not exceed the maximum number
of credits /semester or academic year, as stipulated in the paragraph above.
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There are different course types: Lectures (Cursuri) are theoretical courses where regular attendance
is mandatory in 80%. There usually is a written or an oral exam at the end of the semester in order to
obtain a grade. Training courses (Lucrari practice) are practical works with compulsory and regular
attendance. Assessment criteria are: active course participation, presentations, midterm-tests, papers
and
written
and/or
oral
end-term
tests.
Grades are awarded within a ten-digit grading system ranging from 10 (excellent) to 1
(unsatisfactory), 5 being the lowest passing grade.
STUDENT VISA
Foreign students belonging to non-EU/EEA/CH countries must have a valid study (D-SD) visa prior
to their arrival in Romania.
RESIDENCE PERMIT
Foreign students are required to apply for a residence permit at the local immigration office. The
VBUMPhT assists international students during their residence permit application.

Prof. Mihai Gafencu, M. D., Ph. D
Institutional Erasmus Coordinator
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
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Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaștere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr.
2660/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021 .
Art. 1. Senatul universitar aprobă componenței Comisiei pentru intervievarea candidaților în vederea
participării la programul de burse Erasmus+ în anul universitar 2021-2022, astfel:
-

Prof. univ. dr. Claudia Borza – Prorector Relații Internaționale,
Prof. univ. dr. Mihai Gafencu – Coordonator Instituțional ERASMUS,
Prof. univ. dr. Bogdan Timar – Decan, Facultatea de Medicină,
Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu- Facultatea de Medicină Dentară,
Ș.L. dr. Tudor Olariu- Facultatea de Farmacie,
Agnes Balint – Șef Birou Relații Internaționale, Referent ERASMUS

Art. 2. Senatul universitar aprobă atribuțiile Comisiei de selecție, în vederea analizării dosarelor
candidaților care solicită burse în anul universitar 2021-2022, conform Anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoanele menționate la art. 1,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
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- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 45/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat,
- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin HS nr.
5/5189/29.04.2020,
- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr.
6/6022/27.05.2020,
- Metodologia privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de
Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 198/18470/18.12.2020,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr.
2210/08.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă demararea procedurii de alegere a membrilor Consiliului Școlii
Doctorale Medicină – Farmacie, respectiv a membrilor Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară.
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,
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- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 46/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat,
- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin HS nr.
5/5189/29.04.2020,
- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat
în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr.
6/6022/27.05.2020,
- Metodologia privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de
Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 198/18470/18.12.2020,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr.
3152/15.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă calendarul alegerilor pentru Consiliile Școlilor Doctorale, astfel:
- Consiliul Școlii Doctorale Medicină – Farmacie: perioada 12.04. – 14.04.2021
- Consiliul Școlii Doctorale Medicină Dentară: perioada 15.03. – 30.03.2021
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,
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- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 47/4291/24.02.2021
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 al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Hotărârea CSUD, nr. 885/20.01.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr.
3172/15.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă demararea procedurilor pentru acreditarea ARACIS a Școlii
Doctorale Medicină – Farmacie și a Școlii Doctorale Medicină Dentară.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD,
- Școala Doctorală Medicină - Farmacie,
- Școala Doctorală Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- DEACE,
- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 48/4291/24.02.2021
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 al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor
de studii din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș ” din Timișoara,
aprobat, modificat și republicat prin H.S. nr. 126/15705/28.10.2020,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, din data de 18.01.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
2647/12.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă înființarea programului de studii masterale „Cosmetologie și
Dermofarmacie”, master profesional, domeniul Farmacie, forma de învățământ – cu frecvență, durata
2 ani, (120 credite ECTS), în cadrul Facultății de Farmacie.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- DEACE,
- Direcția Generală Administrativă,
- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară,
- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 49/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin HS 168/17456/25.11.2020,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 2915/15.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin HS 168/17456/25.11.2020.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Toate departamentele/compartimentele și serviciile universității,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social-Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Sindicate,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
Republicare

Elaborat:
Vizat Oficiul juridic
Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare
Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

Funcția, Nume și prenume

Data

Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici

15.02.2021

Cj. dr. Codrina Mihaela Levai

16.02.2021

Prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean

17.02.2021

24.02.2021

Semnătura

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/17/2021
Anexă la H.S. nr. 49/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

TITLUL I
IDENTITATEA UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
Art. 1
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) 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) UMFVBT 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 UMFVBT
f) Sigla UMFVBT, conform Anexei 1 la prezentul regulament
Art. 3
Sediul UMFVBT este Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal 300041, Timișoara, județul Timiș, România.
Art. 4
(1) UMFVBT este universitate acreditată instituțional de către Agenția Română de Asigurarea Calității în
Învățământul Superior (ARACIS), având calificativul Grad de încredere ridicat.
(2) UMFVBT 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) UMFVBT 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
UMFVBT are un buget propriu, constituit din fonduri publice și din fonduri extrabugetare (venituri
proprii).
Art. 6
UMFVBT are patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legislației în vigoare.
Art. 7
UMFVBT 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 UMFVBT, s-au întocmit diverse regulamente aprobate de Senatul
UMFVBT.
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TITLUL II
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL UMFVBT
Art. 9
(1) UMFVBT 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 medicală și mai ales își propune să contribuie permanent la îmbunătățirea stării de sănătate
și a calității vieții a populației.
(3) Managementul UMFVBT se exercită ca management academic și management administrativ.
(4) Principiile generale care guvernează managementul UMFVBT 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 UMFVBT 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;
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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
UMFVBT, 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 UMFVBT.
(3) Principalele atribuții, competențe și responsabilități care revin Senatului sunt reglementate de
Carta UMFVBT.
(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 UMFVBT.
(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
UMFVBT.
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(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;
 Prorector relații internaționale;
c) Director general administrativ;
d) Director CSUD;
e) Director școală doctorală;
Art. 15
(1) Rectorul este reprezentantul legal al UMFVBT în relația cu terții, realizează conducerea executivă și
este ordonatorul de credite al universității.
(2) Principalele sarcini, competențe și responsabilități care îi revin Rectorului UMFVBT sunt
reglementate de Regulamentul Consiliului de Administrație și de Contractul de Management semnat
cu Senatul UMFVBT.
(3) Rectorul conduce Consiliul de Administrație al UMFVBT și poate convoca Senatul UMFVBT.
(4) Având în vedere că IOSUD se identifică cu UMFVBT, 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.
(6) Rectorul are în subordine directă următoarele structuri din cadrul UMFVBT:
a) Direcția Generală Administrativă;
b) Secretariatul General al Universității;
c) Serviciul intern de prevenire și protecție;
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
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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 UMFVBT;
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.
f) Prorector responsabil cu relațiile internaționale – relațiile internaționale interinstituționale, aspecte
de învățământ/didactice cu studenții străni
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 UMFVBT 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 UMFVBT, și funcționează în
conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare
(4) Prorectorul responsabil cu probleme de învățământ/didactice are următoarele atribuții
principale:
a) Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate didactică din Universitatea
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
b) Este președintele Comisiei centrale de admitere, respectiv a Comisiei centrale de licență;
c) Coordonează procedurile de: stabilire a ofertei educaționale; stabilire a cifrei de școlarizare;
organizare și desfășurare a concursului de admitere; organizare și desfășurare a examenului de
licență; întocmire și eliberare a actelor de studii; stabilește politicile operaționale și procedurile de
lucru la nivelul departamentelor;
d) Coordonează programele universitare, activitățile didactice, elaborarea și modificarea
regulamentelor ce privesc: studiile universitare de licență; studiile universitare de masterat,
împreună cu decanatele facultăților; elaborarea și actualizarea planurilor de învățământ și
programelor analitice; aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS);
e) Coordonează managementul resurselor umane privind: întocmirea statelor de funcții pentru
personalul didactic; organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
evaluarea volumului activităților didactice, a necesarului de personal didactic și a cheltuielilor din
fiecare facultate;
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f) Coordonează Comisia de evaluare și asigurare a calității la nivelul universității și prezintă
rapoartele de evaluare Consiliului de Administrație și Senatului universitar;
g) Coordonează activitatea de actualizare a Cartei pe toată perioada mandatului;
h) Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama
universității, aprobată de Senatul universitar;
i) Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
j) Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
k) 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:
a) Coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate de cercetare științifică:
b) Coordonează contractele de cercetare științifică din țară și transfrontaliere, precum și cele din
fonduri europene nerambursabile;
c) Sprijină logistic organizarea sesiunilor științifice studențești;
d) Prezintă anual, în Consiliul de Administrație, un raport privind situația cercetării științifice a
universității;
e) Propune premierea rezultatelor cercetării științifice;
f) Avizează finanțarea articolelor și depunerea granturilor;
g) Coordonează evaluarea performanțelor științifice ale personalului didactic și de cercetare;
h) Propune strategia de dezvoltare a universității urmărind:
i. activitatea de cercetare pe bază de contracte sau microproducție;
ii. activitatea de cercetare pe bază de granturi;
iii. activitatea de cercetare științifică internațională;
iv. activitatea de publicații în reviste internaționale;
v. activitatea de obținere de brevete de invenții și inovații;
vi. activitatea de coordonare a centrelor de cercetare/excelență;
i) Răspunde de elaborare și modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea de cercetare
științifică a universității;
j) Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
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k) Răspunde de raportarea activității științifice la CNATDCU, CNFIS;
l) Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde.
m) Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama
universității, aprobată de Senatul universitar;
n) Alte atribuții delegate de către Rector.
Art. 19
(1) Prorectorul responsabil cu dezvoltarea academică coordonează toate activitățile de dezvoltare a
comunității academice ale UMFVBT 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 UMFVBT, 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:
a) coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de imaginea universitară și de întreaga activitate
de orientare profesională, reprezentare și relații internaționale;
b) promovează universitatea prin elaborarea și distribuirea materialelor de prezentare în limba
română și în limbi de circulație internațională în țară și străinătate;
c) inițiază realizarea unor acorduri de cooperare academică și științifică cu universități din țară și
străinătate și pregătirea documentelor și informațiilor necesare în acest scop;
d) analizează posibilități de afiliere a universității la organismele interne și internaționale în
domeniul educației și cercetării științifice medicale și farmaceutice;
e) gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universități partenere din străinătate;
f) coordonează redactarea actelor necesare deplasărilor în străinătate a cadrelor didactice și a
studenților și urmărește rapoartele de activitate a acestora la întoarcerea din deplasare;
g) coordonează activitatea acordarea titlurilor onorifice pentru personalități din România și
străinătate;
h) asigură difuzarea informațiilor cu privire la manifestările științifice interne și internaționale;
i) coordonează activitatea Serviciului Marketing și a Departamentului Dezvoltare;
j) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
k) stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
l) coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama
universității, aprobată de Senatul universitar;
m) 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.
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(3) Prorectorul responsabil cu probleme social-administrative are următoarele atribuții principale:
a) coordonează activitățile social administrative din universitate împreună cu Directorul general
administrativ;
b) coordonează activitățile legate de cazarea studenților în căminele studențești;
c) coordonează activitatea legată de acordarea burselor studențești, burse de excelență, burse de
merit, burse de studiu și burse sociale;
d) evaluează starea patrimoniului universității și propune măsurile ce se impun;
e) coordonează Centrul de consiliere și orientare în carieră a studenților;
f) asigură participarea la programe de stagii de studii și de cercetare în țară și străinătate a
studenților din universitate;
g) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
h) stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
i) coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama
universității, aprobată de Senatul universitar;
j) 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 Editura Victor Babeș.
(2) Editura Victor Babeș este direct subordonată Prorectorului responsabil pentru studiile
postuniversitar și rezidențiat, iar activitatea constă în editarea, tehnoredactarea şi corectarea
manuscriselor, grafică şi demersuri birocratice, dar şi în consilierea autorilor în ce priveşte alegerea
colecţiilor în care să îşi înscrie lucrările pregătite pentru tipar. Editura Victor Babeș funcționează în
conformitate cu regulamentul propriu de organizare și funcționare.
(3) Prorectorul responsabil pentru studiile postuniversitar și rezidențiat are următoarele atribuții
principale:
a) coordonează, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate de studii postuniversitare și
rezidențiat;
b) participă la realizarea strategiei universității și la stabilirea obiectivelor sale pe toată perioada
mandatului său;
c) organizează învățământul medical de rezidențiat;
d) organizează concursul de intrare în rezidențiat (bibliografie, tematică, întrebări);
e) este președintele Comisiei de rezidențiat zonal și răspunde de activitatea acesteia;
f) propune spre aprobare Consiliului de administrație coordonatorii de rezidențiat;
g) coordonează împreună cu DSP și Ministerul Sănătății examenele de medic specialist și medic primar;
h) coordonează specializarea prin rezidențiat pentru cetățenii străini;
i) stabilește bune colaborări cu Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor și Farmaciștilor și
Ministerul Sănătății;
j) răspunde de armonizarea curriculei de pregătire a rezidenților și de aplicare a baremului de manopere,
proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice obligatorii;
k) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind învățământul
postuniversitar și a rezidențiatului;
l) stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
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m) răspunde de derularea învățământului pentru fiecare specialitate de rezidențiat;
n) coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității,
aprobată de Senatul universitar;
o) alte atribuții delegate de către Rector.
Art. 22
(1) Prorectorul responsabil pentru relațiile internaționale coordonează buna desfășurare și organizare
a procesului de înscriere la studii universitare și de rezidențiat a studenților străini și are în subordine
Departamentul Relații Internaționale.
(2) Prorectorul responsabil pentru relațiile internaționale are următoarele atribuții principale:
a) inițiază realizarea unor acorduri de cooperare academică și științifică cu universități din țară și
străinătate;
b) analizează posibilitățile de afiliere a Universității la organismele interne și internaționale în domeniul
educației;
c) gestionează deplasările în străinătate a cadrelor didactice și a studenților și urmărește rapoartele de
activitate a acestora la întoarcerea din deplasare;
d) coordonează programele ERASMUS, ERASMUS+, SOCRATES;
e) gestionează acordurile bilaterale încheiate cu universități partenere din străinătate;
f) coordonează activitatea de acordare a titlurilor onorifice pentru personalități din străinătate;
g) răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației incidente în vigoare;
h) asigură gestiunea studenților străini;
i)
contribuie la promovarea UMFVBT ca instituție de învățământ superior pe piața academică
internațională prin inițierea, dezvoltarea și implementarea unor activități de marketing internațional;
j) stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
k) coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama universității,
aprobată de Senatul universitar;
l) alte atribuții delegate de către Rector.
Art. 23
(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.
(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;
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- 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.24
(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) Are în subordine Biroul Școală Doctorală.
(5) Directorul CSUD are următoarele atribuții principale:
a) Reprezintă CSUD în raport cu oricare entitate din țară și străinătate;
b) Prezintă spre aprobare CSUD:
i. regulamentele, metodologiile și procedurile cu privire la organizarea și funcționarea
Școlilor Doctorale;
ii. contractele de studii dintre doctoranzi și IOSUD;
iii. bugetul și execuția bugetară a IOSUD;
iv. ordinele de înmatriculare și exmatriculare ale doctoranzilor;
v. Rapoartele anuale de activitate ale Școlilor doctorale;
vi. Statul de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale;
vii. Raportul anual al CSUD.
c) Coordonează elaborarea raportului anual de activitate al CSUD și îl prezintă în fața Senatului
UMFVBT;
d) Răspunde de aprobarea și semnarea:
i. cererilor de întrerupere a studiilor doctorale (pe motive temeinice și cu acordul
conducătorului de doctorat);
ii. cererilor de retragere din cadrul programului de doctorat;
iii. perioadelor de grație pentru susținerea tezelor de doctorat;
iv. pontajelor lunare a studenților-doctoranzi pentru plata burselor.
e) 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;
f) Răspunde de elaborare și modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat;
Pagina 11 din 45

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/17/2021
Anexă la H.S. nr. 49/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

g) Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe
care îl coordonează;
h) Stabilește procedurile de lucru la nivelul activității de care răspunde;
i) Coordonează serviciile și departamentele din subordine, în conformitate cu organigrama
universității, aprobată de Senatul universitar;
j) Alte atribuții delegate de către Rector.
Art.25
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.26
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.
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(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.
(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. 27
(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 UMFVBT 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. 28
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(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 UMFVBT și legislația în vigoare.

Art. 29
(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 UMFVBT.
(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 UMFVBT și legislația în vigoare și constau în:

a) propune spre aprobare Consiliului Facultății structura, Regulamentul de organizare și Funcționare
a Facultății;
b) urmărește și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite privind:
i. structura academică și administrativă a Facultății;
ii. oferta educațională și planurile de învățământ la ciclurile de studii universitare de licență și
masterat;
iii. 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;
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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 UMFVBT și din legislația în vigoare.
Art. 30
(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 UMFVBT 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
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
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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 și Chirurgie toracică
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
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
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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
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
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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, Farmacologie - Farmacie clinică
2.3. Farmacognozie
2.4. Toxicologie, Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice
Art. 31
(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;
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k) face propuneri pentru dotarea cu materiale didactice și aparatură necesară disciplinelor din cadrul
departamentului;
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. 32
(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:

a) statele de funcții – verificarea corectitudinii întocmirii, centralizarea și înaintarea acestora către
conducerea universității;
b) planurile de învățământ – verificarea implementării, actualizării și armonizării curriculelor
disciplinelor;
c) managementul cercetării și al calității – evaluarea și asigurarea calității procesului educațional
și de cercetare;
d) 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. 33
(1) Disciplina este unitatea structurală și funcțională de bază a departamentului organizat în interiorul
Facultății.
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(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.
(5)

Fiecare disciplină este condusă de un șef de disciplină.

Art.34
(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) Calitatea de șef de disciplină nu este funcție de conducere în accepțiunea Legii nr.1/2011,
actualizată.
(3) Șeful de disciplină este stabilit în ședința colectivului disciplinei.
(4) Șeful de disciplină este investit de drept cadrul didactic titular cu cel mai înalt grad didactic din
cadrul disciplinei.
(5) 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.
(6) În cazul departamentului cu o singură disciplină, directorul de departament ales va îndeplini și
atribuțiile șefului de disciplină.
(7) Șeful de disciplină este validat de către senatul universitar și numit prin decizia rectorului.
(8) 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;
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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.
(9) Șeful de disciplină, numit prin decizie a rectorului după procedura prevăzută la alin. (4), poate fi
revocat la propunerea Directorului de departament sau la propunerea Decanului, cu avizul Consiliului
Facultății și cu validarea Senatului universitar. Revocarea se realizează prin decizia rectorului.
(10) Șeful de disciplină, numit prin decizie a rectorului după procedura prevăzută la alin. (5), poate fi
revocat prin votul a cel puțin două treimi din membrii cu drept de vot din cadrul disciplinei. Votul este
validat de Senatul universitar, iar revocarea se realizează prin decizia rectorului.

Capitolul 2. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV
Art. 35
(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 UMFVBT a documentelor create și deținute.
Pagina 21 din 45

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/17/2021
Anexă la H.S. nr. 49/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

(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) Serviciul intern de prevenire și protecție;
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;
Direcția Generală
Administrativă

Compartimentul
protecția datelor

Secretariat General
Universitate

Compartimentul
Control Intern
Managerial

Serviciul intern de
prevenire și protecție

Centrul de Consiliere
și Orientare în Carieră

Compartimentul Audit
Public intern

Cabinetul Rectorului

RECTOR

Oficiul juridic

Consiliul de
consultanță
antreprenorială
Serviciul
Antreprenoriat,
Administrare website
și platforme de elearning

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.
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(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în cadrul UMFVBT, 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;

(4)

c)

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

d)

vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul UMFVBT;

e)

managementul resurselor umane;

f)

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

Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuții:

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.
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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.
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 UMFVBT 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;
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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 UMFVBT;
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 operatorul, fie o altă persoană, în scopul identificării, în mod direct sau indirect, a
persoanei fizice respective;
d) 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;
e) se asigură că transferul de date cu caracter personal, atunci când este cazul, este desfășurat pentru un
interes legitim;
f) 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;
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g) 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;
h) consiliază operatorul în ceea ce privește realizarea unei analize de impact asupra protecției datelor cu
caracter personal și de a monitoriza executarea acesteia;
i) 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
Serviciul Antreprenoriat,
Administrare website și platforme de
e-learning

Șef Serviciu

Compartiment
Antreprenoriat

Compartiment
Administrare website și
platforme de e-learning

Compartimentul antiplagiat

(2) Principalele atribuții ale Serviciului Antreprenoriat, Administrare website si platforme de elearning 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.UMFVBT.ro; admiteremasterat.UMFVBT.ro; admitere-doctorat.UMFVBT.ro; admission.UMFVBT.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
sau a administratorului platformei; Gestionarea platformei moodle, modul cadre didactice
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(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 UMFVBT;
p) website: optimizare de conținut și de stimulare, îmbunătățiri în structura site-ului;
Art. 44
(1) Serviciul intern de prevenire și protecție desfășoară activități privind aplicarea prevederilor legale
referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.
(2) Serviciul intern de prevenire și protecție are următoarele atribuții principale:
a) asigură instruirea la locul de muncă (la angajare) și instruirea perioadică a tuturor salariațior
universității;
b) organizează și urmărește activitatea de protecția muncii și de protecție civilă din cadrul
Universității, potrivit reglementărilor în vigoare;
c) efectuează identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului
de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi
mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
d) elaborarează , monitorizează şi actualizează planului de prevenire şi protecţie;
e) împreună cu conducătorii locurilor de muncă elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea
şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de
particularităţile activităţilor, ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi asigură difuzarea
acestora după ce au fost aprobate de către conducere;
f) face propuneri privind atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce
revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
g) efectuează verificări privind însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în
planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi
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responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa
postului;
h) elaborează tematiciile pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii
adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii
lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către
lucrători a informaţiilor primite;
i) elaborează programului de instruire-testare la nivelul universităţii ;
j) colaborează în vederea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, cu
structurile organizatorice ale universităţii;
k) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
l) împreună cu conducătorii locurilor de muncă stabileşte zonele care necesită semnalizare de
securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform
legislaţiei în vigoare, privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la
locul de muncă;
m) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea în scris a angajatorului asupra
deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
n) colaborează cu Direcția Tehnică privind evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea
verificărilor periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie
efectuate de persoane competente, conform prevederilor legale în vigoare;
o) face identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru şi
întocmirea listei interne de dotare, conform prevederilor legale în vigoare;
p) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de
protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute legislația
în vigoare;
q) participă la cercetarea evenimentelor pe teritoriul universităţii;
r) elaborarează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din universitate;
s) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor;
t) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în vederea
coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
u) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în
situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul universităţii:
v) urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de
evacuare;
w) asigură interfața/legătura cu serviciul extern de medicina muncii;
x) asigură efectuarea anuală a controalelor de medicina muncii în colaborare cu serviciul extern de
medicina muncii.
Art. 45
Secretariatul general al universității desfășoară activități privind aplicarea hotărârilor proprii ale
UMFVBT 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. 46
(1) Secretariatul general este condus de Secretarul Șef al Universității, are în subordine următoarele
structuri: Secretariatul Facultății de Medicină, Secretariatul Facultății de Medicină Dentară, Secretariatul
Facultății de Farmacie, Secretariatul prorectori, Secretariat Acte Studii, Registratura, Arhiva și Biroul
Școală doctorală (subordonat și Directorului CSUD) și funcționează în conformitate cu regulamentul
propriu de organizare și funcționare.
(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. 47
Secretarul Șef al Universității are următoarele atribuții:
a) păstrează sigiliul universității;
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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. 48
În relația cu MEC, Secretarul Șef al Universității răspunde de:
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. 49
(1) Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară este direct subordonat Prorectorului
responsabil cu probleme de învățământ/didactice, răspunde de dezvoltarea curriculară și acreditarea/reacreditarea programelor de studii din cadrul UMFVBT, și funcționează în conformitate cu regulamentul
propriu de organizare și funcționare.
(2) Principalele atribuții ale Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară sunt:
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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. 50
(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. 51.
(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;
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. 52.
(1) Departamentul de cercetare 1 - Centrul de Laparoscopie și Microchirurgie „Pius Brânzeu” și
Departamentul de cercetare 2 - Centrul de cercetare interdisciplinară ATU sunt subordonate atât
Prorectorului responsabil cu cercetarea științifică, cât și Consiliului de administrație al Universității.
(2) Departamentele menționte la alin. (1) defășoară activități specifice de cercetare științifică și sunt
conduse de către un director/coordonator.
Art. 53
(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
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Serviciul Marketing
Șef serviciu

Compartiment
Grafică

Compartiment
Marketing

(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 massmedia;
h) promovează proiectele UMFVBT și programele educaționale ale UMFVBT 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. 54
(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 UMFVBT;
b) identifică oportunitățile de parteneriat și avizează contractele de parteneriat ale UMFVBT 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
UMFVBT;
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 UMFVBT;
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 UMFVBT;
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. 55
Consiliul pentru activitățile extra-curriculare studențești este direct subordonat Prorectorului
responsabil cu probleme social-administrative și asigură organizarea tuturor activităților extracurriculare ale studenților: științifice, culturale și/sau sportive.
Art. 56
(1) Departamentul Relații Internaționale funcționează la nivel de birou, este condus de un Șef birou,
se subordonează Prorectorului Relații Internaționale și are în componență următoarele structuri:
Birou Relații Internaționale și Birou Programe Comunitare.
Departamentul Relații
internaționale

Șef Birou

Birou
Programe
comunitare

Birou Relații
internaționale

(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;
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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;
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. 57
(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
UMFVBT și alte universități și instituții;
c)

Programarea și organizarea audiențelor.

C. Structuri organizatorice subordonate Directorului General Administrativ
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Art. 58
(1) Direcția Generală Administrativă este organizată potrivit Organigramei UMFVBT, 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) Direcția Financiar-Contabilă;
e) Direcția Informatizare;
f) 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.
(4) Directorul general administrativ este responsabil de buna funcționare administrativă și financiarcontabilă a UMFVBT.
(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 UMFVBT, 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.;
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i) coordonează obținerea avizării și reavizării autorizațiilor de funcționare (sanitară, pompieri,
mediu) pentru toate spațiile UMFVBT;
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.59
(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 și Serviciul Tehnic (Biroul Tehnic și Biroul Transport și Parc Auto).

(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 UMFVBT, 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;
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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.;
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 UMFVBT;
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 UMFVBT;
t) realizarea activităților de transport a personalului propriu, a cadrelor didactice și a studenților,
conform aprobărilor conducerii UMFVBT;
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.
Art.60
(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.

Pagina 37 din 45

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/17/2021
Anexă la H.S. nr. 49/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

(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
UMFVBT;
c) obținerea avizării și reavizării autorizațiilor de funcționare (sanitară, pompieri, mediu) pentru toate
spațiile UMFVBT;
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 UMFVBT;
k) întocmește contractele de închiriere pentru toți studenții cazați în căminele UMFVBT;
l) răspunde pentru aplicarea în practică a tuturor actelor normative în vigoare ce reglementează apărarea
împotriva incendiilor;
m) coordonează activitatea din cadrul spălătoriei universității;
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
UMFVBT etc.:
o) asigură în termene stabilite raportările de date statistice privind studenții către MEC.
Art. 61
(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.
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(2) Direcția Resurse Umane are în componență Serviciul Salarizare și Resurse Umane condus de un Șef
serviciu și Compartimentul Evaluare profesională și Concursuri.
Direcția
Resurse Umane
Director

Șef Serviciu

Biroul
Salarizare

Biroul
Resurse
Umane

Șef
Birou

Șef
Birou

Compartimentul Evaluare profesională și
Concursuri

Serviciul Salarizare și
Resurse Umane

(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 UMFVBT;
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;
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 UMFVBT, 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 intern 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;
j) pregătirea și distribuirea de informații specifice către angajați și către alte departamente/facultăți;
k) gestioneză concursurile de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante;
l) gestionează Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate;
Pagina 39 din 45

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/17/2021
Anexă la H.S. nr. 49/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

m) gestionează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale.
(4) Serviciul Salarizare și 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. Atribuțiile Serviciului Salarizare și Resurse umane se
identifică cu atribuțiile Biroului Salarizare și a Biroului Resurse Umane.
(5) 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
UMFVBT 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 ministerul de resort 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.
(6) 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;
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;
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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 UMFVBT;
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) pregătirea și distribuirea de informații specifice către angajați și către alte departamente/facultăți;
Art. 62
(1) Direcția Financiar-Contabilă este o structură funcțional-administrativă, subordonată Directorului
general administrativ, condusă de un Director/Contabil Șef și are în subordine Serviciul FinanciarContabil condus de 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 Direcției financiar-contabile 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);
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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 obligațiile față de alte persoane juridice sau fizice; întocmește și trimite situațiile lunare specifice,
pentru certificarea acestor obligații;
h) urmărește
folosirea
veniturilor
conform destinațiilor aprobate;

din

surse extrabugetare (sponsorizări, donații)

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
UMFVBT;
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 economicofinanciar.
Art. 63
(1) Direcția Informatizare este subordonată Directorului General Administrativ și este condusă de un
Director. Obiectivul principal de activitate îl constituie gestionarea infrastructurii și a rețelei informatice
a UMFVBT, precum și gestionarea activității UMFVBT pe rețelele de socializare.
(2) Direcția Informatizare are în componență Serviciul IT condus de un Șef Serviciu și Serviciul
Comunicare și Media Digitală condus de un Șef Serviciu.

(3) Principalele atribuții ale Serviciului IT sunt următoarele:
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a) administrarea și securitatea nodurilor centrale de comunicații și coordonarea administrării
serverelor de comunicații din facultățile/departamentele și campusul UMFVBT;
b) asigurarea accesului fiabil la serviciile Internet și aplicațiile bazate pe acestea pentru toate cadrele
didactice, studenții și personalul UMFVBT;
c) asigurarea funcționalității (administrare servere și aplicații) pentru programele informatice
utilizate curent în administrație;
d) elaborarea de propuneri către conducerea UMFVBT, 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;
e) gestionarea activității de service pentru calculatoare, imprimante, videoproiectoare și
echipamentele active de rețea;
f) 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;
g) asigură administrarea serverelor WEB;
h) urmărește derularea contractelor de service cu terți pentru echipamentele de calcul și
infrastructura TIC;
i) asigură dezvoltarea infrastructurii IT din UMFVBT;
j) asigură mentenanța pentru sistemul de control acces din clădirile UMFVBT;
k) asigură mentenanțta pentru sistemul de supraveghere din clădirile UMFVBT;
l) asigurarea realizării următoarelor acțiuni și formalități:
i. întocmirea documentelor de predare-primire a bunurilor și transmiterea lor, conform
dispozițiilor în vigoare;
ii. aplicarea procedurilor de achiziție publice, diferențiat în funcție de valoarea bunurilor și
timpul de achiziții (produse, servicii sau lucrări);
iii. obținerea anuală a certificatului digital de înregistrare a sistemului electronic de achiziții și
desfășurării ritmice a licitațiilor electronice;
iv. recepția și eliberarea din magazie a materialelor către facultăți, departamente, servicii, etc.,
în baza documentelor aprobate de persoanele împuternicite în acest sens;
v. întocmirea și înaintarea ritmică a documentelor de plată către Serviciul financiar-contabil,
având anexate obligatoriu documentele de recepție, bonurile de consum, referatele de
aprobare;
vi. realizarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității pentru studenții
Universității și pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în ceea ce
privește serviciile de internet.
(4) 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;
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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.

Titlul V
DISPOZIȚII FINALE
Art. 64
Sarcinile, competențele și responsabilitățile fiecărui angajat din cadrul UMFVBT 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. 65
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. 66
(1) Toate structurile organizatorice ale UMFVBT se organizează și funcționează pe baza propriului
Regulament de Organizare și Funcționare, aprobat de Consiliul de Administrație și Senatul
UMFVBT.
(2) Toate structurile organizatorice ale UMFVBT 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.
Art. 67
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. 68
Anexa nr. 1 – Sigla/Logo-ul UMFVBT
Anexa nr. 2 – Structura organizatorică de învățământ a UMFVBT
Anexa nr. 3 – Structura organizatorică Tehnică-Administrativă a UMFVBT
Art. 69
Orice modificare și completare a prezentului regulament se aprobă de către Senatul UMFVBT.
Modificarea și republicarea prezentului regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din
data de 24.02.2021, conform Hotărârii Senatului nr. //24.02.2021
RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian-Marius Crețu

Avizat Oficiul juridic,
c.j. Codrina Mihaela Levai
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 50/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul privind elaborarea statelor de funcțiuni și de personal didactic în cadrul Universității de
Medicină si Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 56/9754/29.07.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara, modificat, completat și republicat prin HS 49/4291/24.02.2021,
- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
modificat, completat și republicat prin H.S. 169/17456/25.11.2020,
- Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 215/18470/18.12.2020,
- Extras din Procesul Verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 2378/10.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
2539/11.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Farmacie,
mandatul 2020-2024, 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,
- Decanatul Facultății de Farmacie
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-şef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
www.umft.ro
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documentul original.
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL
FACULTĂȚII DE FARMACIE
MANDATUL 2020 – 2024
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
Data

Semnătura

Elaborat: prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica,
Decan al Facultății de Farmacie

10.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru

17.02.2021

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare
Data intrării în vigoare:

24.02.2021

Data retragerii:
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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art.1. Prezentul regulament este elaborat în temeiul următoarelor documente de referință:
a) Legislație primară:
- Legea educației naționale nr. 1/2011
b) Reglementări interne:
- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
- Regulamentul de organizare și funcționare al 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;
- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
- Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de
studii din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
- Regulament pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
- Regulament privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
Art.2. Facultatea este unitatea funcțională a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara care elaborează și gestionează programele de studii. Facultatea corespunde unuia sau mai multor
domenii ale științelor.
Art.3. Facultatea se înființează, se organizează și desființează la propunerea și cu aprobarea Senatului
universitar, prin Hotărâre a Guvernului privind structura instituțiilor de învățământ superior.
Art.4. (1) Facultatea este reprezentată de Decan.
(2) Facultatea este organizată pe departamente.
(3) Departamentele sunt alcătuite din una sau mai multe discipline.
(4) În cadrul Facultății de Farmacie funcționează 2 Departamente după cum urmează:
Departamentul I Farmacie este compus din disciplinele:
- Chimie generală și anorganică
- Chimie organică
- Chimie analitică
- Chimie fizică
- Analiza medicamentului, chimia mediului și alimentului, legislație, management și marketing
farmaceutic
- Botanică farmaceutică
- Anatomie, fiziologie și fiziopatologie
- Dermatofarmacie, cosmetologie
- Fizică farmaceutică
Departamentul II Farmacie este compus din disciplinele:
- Toxicologie și industria medicamentului
- Chimie farmaceutică, farmacologie, farmacie clinică
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- Tehnologie farmaceutică
- Farmacognozie
(5) Departamentul este condus de Consiliul Departamentului și de către Directorul de Departament.
CAPITOLUL II. STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE
II.A. Structura funcțională
Art.5. Facultatea
(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) Facultățile sunt organizate pe departamente. În cadrul facultăților și a departamentelor activitatea de
cercetare se desfășoară în centre sau laboratoare de cercetare.
(5) Facultatea este reprezentată de Decan.
(6) Facultatea este condusă executiv de un decan și prodecan.
Art.6. Departamentul
(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) Alcătuirea departamentelor este propusă de Decan, se avizează de Consiliul Facultății și se aprobă de
Senat.
(6) Conducerea operativă și managementul departamentului sunt asigurate de directorul de departament, cu
consultarea consiliului de departament.
Art.7. Disciplina
(1) Disciplina este unitatea structurală și funcțională de bază a departamentului organizat în interiorul
Facultății.
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(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.
(5) Fiecare disciplină este condusă de un șef de disciplină.
II.B. Structura organizatorică
Art.8. Consiliul facultății
(1) Consiliul Facultății este compus din maximum 75% cadre didactice și de cercetare și minimum 25%
studenți.
(2) Mandatul membrilor Consiliului Facultății este de 4 ani.
(3) 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.
(4) Ședințele Consiliului Facultății sunt conduse de Decan care reprezintă Facultatea.
(5) Directorul de departament este membru de drept în Consiliul Facultății.
(6) 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.
(7) Atribuțiile Consiliului Facultății sunt reglementate prin Carta UMFVBT și legislația în vigoare.
(8) Consiliul facultăţii reprezintă organismul deliberativ şi decizional de conducere la nivel de facultate
și este prezidat de către decanul fiecărei facultăți.
(9) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) definește misiunea, obiectivele și strategia de dezvoltare a facultății;
b) Aprobă planul strategic al Facultății, planul operațional anual al Facultățiiși strategia de
cooperare academică internațională al Facultății, precum și măsurile propuse pentru
implementare;
c) Audiază în plen candidații pentru funcția de Decan și avizează participarea la concursul public
a cel puțin 2 candidați;
d) Validează rezultatele alegerilor la nivelul departamentelor Facultății;
e) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
f) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
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g) avizează propunerile de programe noi de studii şi propune Consiliului de administraţie
desfiinţarea celor care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente
academic şi financiar;
h) aprobă Raportul anual cu privire la asigurarea calității în facultate. Rapoartele de evaluare internă
a programelor de studii se întocmesc de către coordonatorii programelor. Rapoartele de evaluare
internă a programelor de studii se predau Decanului facultății organizatoare care sintetizează
informațiile și concluziile acestora în Raportul anual cu privire la asigurarea calității în facultate;
i) avizează propunerile anuale privind cifrele de școlarizare și formațiunile de studiu;
j) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor
facultăţii şi le înaintează Senatului universitar pentru aprobare;
k) decide, la propunerea directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului
didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în
cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de
cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;
l) analizează şi înaintează Consiliului de administraţie, spre avizare, planurile de învăţământ ale
programelor de studii universitare;
m) propune Consiliului de administraţie înfiinţarea, comasarea, divizarea sau desfiinţarea
departamentelor cu majoritate simplă;
n) controlează activitatea decanului, prodecanilor şi a directorilor de departamente şi aprobă
rapoartele anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii
universitare la nivelul facultăţii;
o) aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor didactice
şi de cercetare ale facultăţii;
n) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
p) analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultaul concursului pentru ocuparea
posturilor didactice;
q) avizează rezultatele alegerilor efectuale la nivelul departamentelor facultăţii;
r) avizează candidaţii pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de decan, conform
legii;
s) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în diverse domenii, din țară sau
din străinătate, în calitate de cadre didactice sau cercetători invitaţi cu statut de asociat, în condiţiile
legii;
t) propune Rectorului universității revocarea din funcţie a decanului facultăţii, când constată
încălcarea de către acesta a dispoziţiilor legale în vigoare şi ale Codului de etică şi deontologie
profesională;
u) aprobă anual, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile departamentelor;
v) stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege;
w) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;
x) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de către Senatul universitar în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
y) aprobă organizarea manifestărilor științifice ale Facultății și măsurile de sprijinire a manifestărilor
științifice studențești.
z) stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege.
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(10) Consiliul facultăţii nou ales este validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă.
(11) Directorii departamentelor fac parte de drept din Consiliul facultăţii.
(12) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt conduse de Decan sau de către Prodecan dacă este desemnat de
către Decan, în acest sens.
(13) La ședințele Consiliului pot fi invitate și cadre didactice, studenți sau alte persoane, aflate în relație
nemijlocită cu ordinea de zi.
(14) Prodecanul facultăţii participă în calitate de invitat permanent la şedinţele Consiliului facultăţii.
(15) La şedinţele Consiliului facultăţii participă în calitate de invitat un delegat (cadru didactic al facultăţii
respective) al sindicatului reprezentativ la nivel de UMFVBT, în cazul în care sunt dezbătute probleme
privind raporturile de muncă dintre UMFVBT şi personalul didactic şi de cercetare al facultăţii.
(16) Repartizarea membrilor Consiliului facultăţii pe departamente se stabileşte cu respectarea principiului
reprezentării personalului didactic şi de cercetare al fiecărui departament.
(17) Reprezentanţii cadrelor didactice şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt aleşi prin votul universal,
direct, secret, egal şi liber exprimat al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate, iar
reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat de către toţi
studenţii facultăţii.
(18) Înlocuirea și completarea numărului membrilor Consiliului au loc în conformitate cu Regulamentul
electoral.
(19) Consiliul Facultății lucrează în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare.
(20) Ședința ordinară este convocată de către Decan cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de
desfășurare.
(21) Ședința extraordinară este convocată cu 24 de ore înainte de desfășurare.
(22) Convocarea este individuală și nominală.
(23) Convocatorul trebuie să conțină ordinea de zi.
(24) Decanul poate convoca, în situații speciale de urgență / în caz de forță majoră, membrii Consiliului
Facultății, pentru luarea de decizii privind situația specială existentă.
(25) Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Consiliului este de cel puțin 2/3 din numărul total
al membrilor acestuia.
(26) Votul în Consiliu este direct și individual.
(27) Votul este secret în cazurile hotărâte de Consiliul Facultății.
(28) O hotărâre este adoptată dacă întrunește majoritatea simplă din numărul voturilor valabil exprimate
de cei prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului.
(29) Dezbaterile și hotărârile Consiliului sunt consemnate în procesul verbal al ședinței.
(30) Hotărârile Consiliului sunt documente publice.
(31) Procesul verbal care însoțește ședința de consiliu a facultății este întocmit în termen de cel mult 48
de ore.
(32) Procesul verbal este semnat de către Decan și de către secretarul șef al facultății. În cazul unor decizii
importante, procesul verbal poate fi semnat de către toți membrii prezenți.
(33) Pierderea calității de membru în Consiliul facultății se face prin:
a) Încetarea relațiilor contractuale cu Universitatea
b) Demisie din Consiliu
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c) Apariția stării de incompatibilitate cu calitatea de membru al Consiliului, incompatibilități
prevăzute în Carta universitară.
d) Încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
e) În cazul absentării nemotivate la mai mult de 3 (trei) ședințe ordinare într-un an academic. Face
excepție de la litera e) situația prevăzută la punctul (24).
Art.9. Decanul
(1) Decanul reprezintă facultatea, asigură şi răspunde de managementul şi conducerea acesteia.
(2) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, ale Consiliului de
administraţie şi ale Senatului universitar.
(3) Decanul are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea facultăţii;
b) desemnează prodecanul şi stabileşte atribuţiile acestuia;
c) răspunde de politica de resurse umane a facultăţii, precum şi de selecţia, evaluarea periodică
şi formarea personalului facultăţii, conform legii;
d) asigură buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din
facultate în condiţiile legii;
e) avizează atribuţiile personalului didactic şi de cercetare, precum şi ale personalului didactic
auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa individuală a postului;
f) semnează actele de studii emise de UMFVBT pentru absolvenţii facultăţii;
g) propune Consiliului facultăţii aplicarea de sancţiuni disciplinare, conform legii, şi pune în aplicare
sancţiunile disciplinare, în condiţiile legii;
h) anulează rezultatele evaluărilor obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor
Codului de etică şi deontologie profesională;
i) prezintă anual consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind starea facultăţii, făcut public
pe pagina web a UMFVBT;
j) prezintă anual rapoarte Consiliului de administraţie;
k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie şi Senatul universitar.
l) propune spre aprobare Consiliului Facultății structura, Regulamentul de organizare și funcționare
al Facultății;
m) alcătuiește și propune spre aprobarea Consiliului Facultății fișa individuală a postului pentru
prodecani și directori de departament;
n) aprobă și semnează statele de funcții și prezintă Consiliului facultății un raporta asupra acestora;
o) propune înmatricularea și exmatricularea studenților, în conformitate cu Regulamentele
universității;
p) semnează contractele de studii, diplomele de licență și suplimentele la diploma de licență,
diplomele de master, precum și alte documente care privesc activitatea curentă a facultății și a
decanatului;
q) răspunde de organizarea examenului de licență la nivel de facultate;
r) poate propune sancționarea disciplinară a personalului din subordine;
s) pune în aplicare sancțiunile disciplinare și cele stabilite de comisia de etică universitară;
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t) realizează evaluarea periodică a Directorilor de departament şi a personalului didacticadministrativ direct subordonat;
u) propune Consiliului de Administraţie numirea şi eliberarea din funcţie a persoanlului auxiliar
didactic-administrativ din decanat;
v) coordonează elaborarea planurilor de investiţii şi achiziţii în Facultate;
w) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Senat, Consiliul de Administraţie, Rector sau Consiliul
Facultăţii;
(4) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultăţii de către Rectorul UMFVBT,
ale cărui rezultate sunt validate de către Senatul universitar.
(5) La concurs pot participa cadre didactice cu grad didactic de conferențiar sau profesor universitar, din
cadrul universității sau din afara universității.
(6) Decanul este membru de drept al Consiliului de Administrație.
(7) Decanul semnează acordurile încheiate de facultate alături de rectorul universității.
(8) Prodecanul este validat de către Consiliul facultății și de către Senatul universității.
(9) Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are un
prodecan.
(10) Decanul stabilește atribuțiile prodecanului.
(11) Prodecanul primește atribuții, pentru gestionarea și rezolvarea concretă a unor activități pe care
Decanul le coordonează în cadrul facultății.
(12) 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.
(13) Decanul propune spre aprobare Consiliului facultății structura, organizarea și funcționarea Facultății.
(14) Decanul coordonează activitățile de definire a misiunii Facultății, de elaborare a planului strategic și
a planurilor operaționale anuale.
(15) 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;
- Evaluarea/acreditarea/autorizarea provizorie a programelor de studii și a centrelor de cercetare,
după caz;
- Asigurarea calității procesului de învățământ și a cercetării științifice;
- Managementul resurselor umane, materiale și financiare aflate la dispoziția Facultății;
- Convoacă și conduce ședințele Consiliului facultății și semnează procesele verbale ale acestor
ședințe.
(16) Prezintă anual un raport Consiliului Facultății privind starea Facultății, asigurarea calității și
respectarea eticii universitare.
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Art.10. Prodecanul
(1) Prodecanul este un membru al comunităţii facultăţii care are un contract de muncă încheiat cu
UMFVBT, desemnat de către decan pe baza consultării Consiliului facultăţii şi a exprimării acordului scris
al acestuia de susţinere a planului managerial al decanului. Decizia de numire în funcţie a prodecanilor
desemnaţi de către decan este emisă de către Rectorul UMFVBT.
(2) O facultate poate avea un număr de 1-5 prodecani, stabilit în funcţie de numărul de studenţi, de numărul
de cadre didactice, de structura pe departamente și de specificul facultății.
(3) Atribuţiile prodecanilor sunt stabilite de către decan şi privesc: organizarea programelor de studii
universitare de licenţă și de masterat; asigurarea bunei desfășurări a activității de cercetare ştiinţifică;
responsabilitatea privind activitatea studenților și procesele de evaluare a calității actului didactic de către
studenți; contribuția la strategia de dezvoltare și perfecționare a comunității universitare, strategia
financiară, problemele sociale şi dezvoltarea patrimoniului; implicarea în relaţiile de cooperare naţională,
internaţională, inclusiv relația cu alumni; relația cu autoritățile și instituțiile publice; colaborarea cu mediul
socio-economic, cultural, artistic și sportiv; asigurarea conformității reglementărilor instituționale cu
dispozițiile legale aplicabile; alte activități care le-au fost atribuite de către decan.
(4) 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.
(5) Prodecanul îndeplinește orice alte atribuții hotărâte de Consiliul Facultății sau Decanul Facultății care
decurg din reglementările interne ale UMFVBT și din legislația în vigoare.
(6) Prodecanul are următoarele atribuții:
a) răspunde de domenii din activitatea facultăţii, repartizate de decan, coordonează comisiile de
specialitate din cadrul facultăţii;
b) poate suplini decanul, cu avizul acestuia, în activităţile specifice decanatului, în raporturile cu
universitatea, cu alte facultăţi, instituţii şi organisme;
c) participă activ la asigurarea unei bune desfăşurări a procesului didactic, a activităţii de cercetare şi a
problemelor studenţeşti;
d) răspunde de procesele de evaluare a calităţii actului didactic de către studenţi;
e) îndeplineşte orice altă activitate atribuită de decan.
(7) Delegarea sarcinilor de către Decan la Prodecan se face în scris și se aduce la cunoștința Consiliului
Facultății.
Art.11. Consiliul departamentului
(1) Consiliul Departamentului reprezintă autoritatea de conducere şi reglementare a activităţilor
departamentului şi care ajută directorul de departament în conducerea operativă;
(2) Consiliul departamentului este alcătuit din reprezentanții disciplinelor și are 5 membri, aleşi dintre
cadrele didactice şi de cercetare titulare ale departamentului. Directorul de departament este membru de drept
al Consiliului departamentului.
(3) Fiecare disciplină/grup de discipline înrudite va avea cel puțin un reprezentant în consiliul
departamentului.
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(4) 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.
(5) Consiliul departamentului, ajută directorul de departament în conducerea operativă și este alcătuit
din reprezentanții tuturor disciplinelor componente.
(6) 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.
(7) Departamentul poate propune sancţionarea disciplinară a unui membru, în caz de abatere, dacă
întruneşte majoritatea calificată.
(8) 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) poate propune modificarea planurilor de învățământ;
e) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de scoatere la concurs a
posturilor didactice vacante, formulate la nivel de disciplină;
f) propune comisii pentru posturile didactice vacante scoase la concurs;
g) aprobă conținutul tematicii și bibliografia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante;
h) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de organizare de cursuri
postuniversitare la nivelul disciplinelor sau la nivelul departamentului;
i) face propuneri pentru dotarea cu materiale didactice și aparatură necesară disciplinelor din cadrul
departamentului;
j) avizează organizarea și funcționarea de unități de cercetare și laboratoare;
k) propune inițierea de activități aducătoare de venituri;
l) poate organiza manifestări științifice;
m) elaborează anual un raport de activitate;
n) informează membrii departamentului asupra hotărârilor adoptate de structurile de conducere ale
Universității și Facultății.
o) 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.
p) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale departamentului;
q) elaborează planul anual de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară al departamentului;
r) propune Consiliului facultăţii modificări în structura departamentului;
s) iniţiază propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Consiliul facultăţii de
renunţare la cele care nu se mai încadrează în misiunea universităţii, care nu mai îndeplinesc standardele
de acreditare şi/sau care sunt nesustenabile din punct de vedere academic şi financiar;
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t) analizează şi înaintează Consiliului facultăţii planurile de învăţământ ale programelor de studii
universitare;
u) întocmeşte statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentului,
sub coordonarea directorului de departament, cu consultarea membrilor acestuia şi le înaintează
Consiliului facultăţii pentru avizare;
v) avizează propunerile directorului de departament privind mărirea normei didactice a personalului
didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie universitară sau echivalente
acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea
acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;
w) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică și profesională recunoscută în domeniu din
țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice sau cercetători invitaţi cu statut de asociat, în
condiţiile legii;
x) iniţiază propunerile pentru comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice a
cadrelor didactice şi de cercetare ale departamentului;
y) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de către Senatul universitar şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
Art.12. Directorul de departament
(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:
a) statele de funcții – verificarea corectitudinii întocmirii, centralizarea și înaintarea acestora
către conducerea universității;
b) planurile de învățământ – verificarea implementării, actualizării și armonizării curriculelor
disciplinelor;
c) managementul cercetării și al calității – evaluarea și asigurarea calității procesului educațional
și de cercetare;
d) 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.
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(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.13. Șeful de disciplină
(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) Calitatea de șef de disciplină nu este funcție de conducere în accepțiunea Legii nr.1/2011, actualizată.
(3) Șeful de disciplină este stabilit în ședința colectivului disciplinei.
(4) Șeful de disciplină este investit de drept cadrul didactic titular cu cel mai înalt grad didactic din cadrul
disciplinei.
(5) 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.
(6) Șeful de disciplină este validat de către senatul universitar și numit prin decizia rectorului.
(7) 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;
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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.
(8) Șeful de disciplină, numit prin decizie a rectorului, poate fi revocat la propunerea Directorului de
departament sau la propunerea Decanului, cu avizul Consiliului Facultății și cu validarea Senatului
universitar. Revocarea se realizează prin decizia rectorului.
(9) Șeful de disciplină, numit prin decizie a rectorului, poate fi revocat prin votul a cel puțin două treimi
din membrii cu drept de vot din cadrul disciplinei. Votul este validat de Senatul universitar, iar revocarea
se realizează prin decizia rectorului.
CAPITOLUL III. DISPOZIȚII FINALE
Art.14. Prezentul Regulament, precum și modificările și completările ulterioare, se adoptă de către Senatul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
Art.15. Regulamentul intră în vigoare la data adoptării sale prin Hotărârea Senatului nr. 50/4291/24.02.2021
și se publică pe pagina de internet a universității www.umft.ro.

DECAN,
Prof. univ. dr. farm. Codruța-Marinela Șoica
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 51/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, formă
consolidată,
- Carta UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Regulamentul pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul
Universității de Medicină si Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S.
55/9754/29.07.2020,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 2914/15.02.2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului pentru
acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se abrogă Regulamentul pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar
din cadrul Universității de Medicină si Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S.
55/9754/29.07.2020.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentele facultăților,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social Administrativă
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoştinţa
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documentul original.

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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REGULAMENTUL PENTRU ACORDAREA
GRADAȚIEI DE MERIT PENTRU PERSONALUL
DIDACTIC AUXILIAR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII
DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
Funcția, Nume și prenume

Data

Elaborat:

Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici

20.07.2020

Revizuit:

Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici

11.02.2021

Vizat Oficiul juridic

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare

17.02.2021

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

24.02.2021

Semnătura

Cod Regulament: UMFVBT- REG/DRU/19/2021
Anexă la H.S. nr. 51/4291/24.02.2021
Aprobat și republicat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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Gradația de merit pentru personalul didactic auxiliar reprezintă un instrument de realizare a
managementului la nivelul aparatului administrativ din cadrul Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) și se acordă personalului didactic auxiliar pentru activitate
profesională deosebită și se derulează în următoarele condiții:
Art. 1.
Gradația de merit se acordă personalului didactic auxiliar, în baza prevederilor art. 5 alin. (1) și alin.
(2) - Anexa I, Capitolul I, Lit. B din Legea nr. 153/ 2017privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 311 alin. (1) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, formă consolidată.
Art. 2.
Gradația de merit se acordă prin concurs de dosare, pentru maximum 16% din posturile didactice
auxiliare ocupate la nivelul universității și se atribuie pe o perioada de 5 ani calendaristici, în
cuantumul/procentul stabilit de legislația în vigoare.
Art. 3.
Numărul gradațiilor de merit posibil de acordat, se determină astfel :
- 16% din numărul posturilor didactice auxiliare ocupate la momentul demarării procedurii de acordare.
Art. 4.
Consiliul de Administrație al UMFVBT, în baza situației prezentate de Direcția Generală
Administrativă va aproba repartiția numărului de gradații de merit pentru personalul didactic
auxiliar, pe structuri administrative.
Art. 5.
Pot aplica pentru acordarea gradației de merit doar angajații care:
- au norma de bază în cadrul UMFVBT;
- au obținut calificativul „FOARTE BINE” la ultima evaluare anuală;
- au contract individual de muncă încheiat cu durată nedeterminată;
- au cel puțin 1 an vechime pe postul de pe care candidează;
- au cel puțin 5 ani vechime în cadrul UMFVBT;
- nu cumulează veniturile salariale cu pensia, indiferent de tipul de pensie de care beneficiază și
indiferent de postul pe care-l ocupă;
- nu cumulează norma de bază cu alte fracțiuni de normă/norme întregi în cadrul UMFVBT
Art. 6.
Nu se atribuie gradația de merit unei persoane pensionate care desfășoară activitate în regimul cumulului
pensiei cu salariul, indiferent de tipul pensiei de care beneficiază.
Art. 7.
Persoanele care au beneficiat de gradație de merit pot participa la un nou concurs pentru acordarea acestui
drept.
Art. 8.
Gradația de merit se poate retrage în cazul în care persoana se află sub incidența comisiei
disciplinare finalizată prin sancțiune în perioada de atribuire.
Art. 9.
DIRECȚIA RESURSE UMANE
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Angajații care au trecut prin comisia de mai sus și au primit sancțiuni potrivit Codului Muncii, în
ultimii trei ani, nu sunt eligibile pentru aplicarea la concurs.
Art. 10.
Dosarele care îndeplinesc condițiile de formă vor intra în procesul de evaluare, conform prezentului
Regulament.
Art. 11.
(1) Concursul pentru acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar se desfășoară la începutul
fiecărui an calendaristic, cu avizul Consiliului de Administrație.
(2) Dosarele candidaților se depun la Registratura universității până la data de 20 ianuarie.
(3) Consiliul de Administrație poate hotărî organizarea concursului de acordare a gradației de merit și pe
parcursul anului. În această situație, dosarele candidaților se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la
data Hotărârii Consiliului de Administrație.
Art. 12.
(1) Fișa de evaluare se completează de către candidat (autoevaluare) și de către șeful ierarhic superior1,
este avizată de către Directorul General Administrativ și face parte integrantă din alcătuirea dosarului de
concurs, conform art. 14.
(2) Evaluarea se referă la ultimul an calendaristic de activitate pe postul de pe care se depune candidatura.
(3) Fișa de evaluare (Anexa 3) se completează respectând prevederile Anexei 2 - Criterii de evaluare în
vederea acordării gradației de merit.
Art.13.
(1) Evaluarea dosarelor de concurs se va realiza de către o Comisie numită de către Consiliul de
Administrație și constituită prin decizie a Rectorului, care va completa referatul de apreciere sintetică și
analitică asupra candidatului (Anexa 4).
(2) În caz de egalitate de puncte la dosarele depuse din cadrul aceleiași structuri organizatorice, comisia
numita conform alin. (1) invită candidații la un interviu de departajare. În cadrul interviului de
departajare, comisia poate solicita documente justificative privind punctajul din Fișa de evaluare pentru
reevaluare și intervievează candidații din punctul de vedere al motivației depunerii dosarului.
(3) După finalizarea interviului, comisia acordă un punct candidatului câștigător, realizându-se, astfel
departajarea.
Art. 14.
Dosarul de concurs cuprinde:
a) Cererea de înscriere pentru obținerea gradației de merit, conform Anexei 1.
b) Ultima evaluare a competențelor profesionale, în copie
c) Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagină (format word A4)
d) Curriculum vitae actualizat
e) Fișa de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, completată de către candidat și șeful
ierarhic superior și depusă la dosar (Anexa 3)
f) Alte documente pe care candidatul le consideră relevante

Pentru personalul didactic auxiliar care se găsește în raport de dublă subordonare, grila va fi completată de ambii șefi ierarhic
superiori și se va face media aritmetică între punctajele acordate.
1

DIRECȚIA RESURSE UMANE
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: hr@umft.ro

www.umft.ro

Pagina 3 din 8

Cod Regulament: UMFVBT- REG/DRU/19/2021
Anexă la H.S. nr. 51/4291/24.02.2021
Aprobat și republicat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

Art. 15.
Contestațiile se depun la Registratura Universității, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor
parțiale.
Art. 16.
Contestațiile pot viza doar punctajul obținut de către persoana care contestă.
Art. 17.
Contestațiile se soluționează de către o comisie constituită în acest scop, comisie diferită de cea de
evaluare, aprobată de către Consiliul de Administrație în termen de 5 zile lucrătoare de la depunere.
Art. 18.
(1) Rezultatele finale se publică pe site-ul Universității.
(2) Rezultatele finale se aprobă în prima ședință a Consiliului de Administrație, după evaluarea dosarelor
de către comisia numită conform art. 13.
(3) După evaluarea dosarelor în ședința Consiliului de Administrație, Oficiul juridic întocmește deciziile
individuale de acordare a gradației de merit în termen de 2 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului de
Administrației.
Art. 19.
Orice dispoziție contrară prezentului regulament intră sub incidența nulității.

Rector,
Prof. univ. dr. Marius Octavian Crețu

Director Resurse Umane
Sașa Mitrovici
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ANEXA 1

Nr. de înregistrare:________________/___________________

CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT

Subsemnata/ul ______________________________________, posesor al BI/CI, seria____, nr.
_________,

CNP

________________________________,

de___________________________,

la

încadrat

pe

postul

_________________________________________

din

cadrul__________________________,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de acordare a gradației de merit în cadrul categoriei personal
didactic auxiliar în conformitate cu prevederile Regulamentului de acordare a gradației de merit pentru
personalul didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara.

Anexez prezentei cereri dosarul de înscriere conform Regulamentului, respectiv:
 Ultima evaluare a competențelor profesionale, în copie
 Scrisoare de motivație a titularului, cu încadrare într-o pagina (format Word, A4)
 Curriculum vitae actualizat

 Grila de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit
 Alte documente relevante: (de indicat care sunt acestea)

Data:______________
Semnătura:_______________
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ANEXA 2

Nr.

Criterii de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar în vederea
acordării gradaţiei de merit
Delimitări în evaluare*
Criteriile de evaluare (punctaj
0 puncte – nivel slab
2,5 puncte – nivel mediu
maxim 5 puncte/criteriu)
5 puncte – nivel înalt
0 puncte – nu întreprinde măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor
prevăzute în fişa postului

1

Competenţa profesională

2,5 puncte – îndeplineşte obiectivele şi sarcinile prevăzute în fişa postului
5 puncte – îndeplineşte obiective şi sarcini peste cele prevăzute în fişa postului,
manifestând o atitudine proactivă
0 puncte – nu întreprinde măsuri pentru autodezvoltare, inclusiv în situaţia în care

2

Participarea la instruiri sau cursuri
de perfecţionare în vederea
îmbunătăţirii competenţelor
profesionale

acest demers este necesar
2,5 puncte – identifică propriile carenţe şi participă la programele de instruire
propuse
5 puncte – acţionează preventiv, caută oportunităţi şi îşi elaborează propriile planuri
de dezvoltare a competenţelor

3

Formularea de propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii UMFVBT
(materializate în strategii,
regulamente, metodologii etc)

0 puncte – fără contribuţii
2,5 puncte – cu contribuţii rare, efectuate la solicitarea şefului direct
5 puncte – din proprie iniţiativă, frecvent

Implicarea, la solicitarea conducerii,
4

în activităţi care nu sunt menţionate
în fişa postului

0 puncte – nu participă
2,5 puncte – participă rar, în urma solicitării şefului direct
5 puncte – se manifestă proactiv participând frecvent la astfel de acţiuni, inclusiv în
afara programului de lucru
0 puncte – nu caută informaţii suplimentare, chiar dacă se impune acest fapt, omite
aspecte importante şi nu ţine cont de context

5

Capacitatea de a identifica
problemele, de a analiza cauzele
acestora şi de a găsi soluţii

2,5 puncte – obţine informaţiile strict necesare, le analizează şi formulează o soluţie
corectă în contextul dat
5 puncte – adună şi analizează informaţiile necesare, inclusiv cu caracter colateral în
vederea elaborării unei soluţii complexe luând în considerare diferite aspecte
0 puncte – ezită în exprimarea propriilor opinii

6

Capacitatea de a susţine propriile
opinii vis-a-vis de problemele
apărute

2,5 puncte – îşi exprimă propriile opinii deschis şi direct, iar dacă este nevoie le
argumentează
5 puncte –capacitatea de a-şi exprima propria poziţie, folosind un tip de comunicare
asertivă
0 puncte – nu manifestă nici un interes pentru oamenii cu care lucrează

7

Interesul manifestat

2,5 puncte – manifestă interes pentru oamenii cu care lucrează şi le oferă sprijin, dacă

pentru persoanele cu

este nevoie sau dacă i se solicită

care intră în contact

5 puncte – iniţiază propriile demersuri pentru a înţelege mai bine oamenii cu care
lucrează
0 puncte – nu furnizează oportun informaţiile necesare, comunicarea este incompletă
şi lipsită de claritate

8

Capacitatea de a comunica eficient

2,5 puncte – comunică informaţiile la momentul potrivit , persoanelor interesate, în
mod clar şi inteligibil
5 puncte – comunică eficient adaptând stilul de comunicare în funcţie de partener şi

verifică dacă acesta a înţeles în mod corect informaţiile transmise
*evaluatorul poate acorda orice punctaj între 0 şi 5, delimitările fiind orientative
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ANEXA 3
Direcția/Departamentul/Serviciul/Biroul _______________________
FIŞĂ DE EVALUARE a performanţelor profesionale individuale anuale ale
personalului didactic auxiliar în vederea acordării gradaţiei de merit
Numele şi prenumele persoanei evaluate ____________________________________
Funcția _____________________________
Perioada evaluată: de la________________ la ____________________
Nr.
Crt

Criteriile de evaluare
(punctaj maxim 5 puncte/criteriu)

1

Competenţa profesională

2

Participarea la instruiri sau cursuri de
perfecționare în vederea îmbunătățirii
competențelor profesionale

3

Formularea de propuneri privind
îmbunătăţirea activităţii UMFVBT
(materializate în strategii,
regulamente, metodologii etc)

4

Implicarea, la solicitarea conducerii, în
activităţi care nu sunt menţionate în
fişa postului

5

Capacitatea de a identifica
problemele, de a analiza cauzele
acestora şi de a găsi soluţii

6

Capacitatea de a susţine propriile
opinii vis-a-vis de problemele apărute

7

Interesul manifestat pentru
persoanele cu care intră în
contact

8

Capacitatea de a comunica eficient

Autoevaluare

Evaluare
şef direct

Justificarea punctajului de către
evaluator

Punctaj mediu al autoevaluării ( punctaj total / 8 criterii) ______________________________
Numele, prenumele și semnătura persoanei evaluate ________________________________
Punctaj mediu al evaluării șefului direct( punctaj total / 8 criterii)________________________
Numele, prenumele și semnătura evaluatorului (șef direct) ____________________________
Funcţia ___________________________________
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ANEXA 4

REFERAT DE APRECIERE SINTETICĂ ȘI ANALITICĂ ASUPRA CANDIDATULUI
(pentru acordarea gradației de merit personalului didactic auxiliar)

Nume si Prenume CANDIDAT
______________________________________________________________________

Cerințe de eligibilitate pentru participarea la concursul de obținere a gradației de merit.
•

Cererea de înscriere pentru obținerea gradației de merit: DA/NU

•

Rezultatele ultimei evaluări: DA/NU

anul…………………………..calificativul……………………
(la ultima evaluare calificativul trebuie sa fie” foarte bine”)
•

Scrisoare de motivație a titularului DA/NU

•

Curriculum vitae actualizat DA/NU

•

Alte documente relevante: enumerarea acestora

•

Fișa de evaluare privind de acordare a gradațiilor de merit, completată de către șeful ierarhic
superior și depusă la dosar _____________ (punctaj)

PUNCTAJ FINAL:_________________________
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 52/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată,
- Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi 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,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat
prin H.S. nr. 6/5085/27.04.2017,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Procedura privind promovarea personalului contractual din cadrul Universității de Medicină
și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 15/3595/31.03.2015, completată și
republicată prin H.S. nr. 8/5085/27.04.2017,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 1868/04.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind promovarea în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă Procedura privind promovarea personalului contractual din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 15/3595/31.03.2015,
completată și republicată prin H.S. nr. 8/5085/27.04.2017.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentele facultăților,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social Administrativă,
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documentul original.

-

Direcția Financiar – Contabilă,
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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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REGULAMENT
PRIVIND PROMOVAREA ÎN GRADE SAU
TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT
SUPERIOARE A PERSONALULUI
CONTRACTUAL DIN CADRUL UMFVBT

Elaborat:
Vizat Oficiul juridic
Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare
Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

Funcția, Nume și prenume

Data

Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane

04.02.2021

Cj. dr. Codrina Mihaela Levai

16.02.2021

Prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean

17.02.2021

24.02.2021

Semnătura
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Art. 1.
Prin personal contractual în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
se înțelege personalul didactic auxiliar și nedidactic.
Art. 2.
(1) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de
performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel puțin de două ori în
ultimii 3 ani.
(2) Prin promovare se asigură evoluția în carieră a personalului contractual, prin trecerea într-un grad
superior sau treaptă profesională superioară, într-o funcție de conducere sau într-o funcție pentru care este
prevăzut un nivel de studii superior.
(3) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face, de regulă, pe un post
vacant, iar, în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de
funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.
(4) Promovarea într-o funcție de conducere se face pe un post vacant, prin concurs sau examen, cu
respectarea prevederilor Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul UMFVBT.
(5) Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin
transformarea postului din statul de funcții în care aceasta este încadrat într-un post prevăzut cu studii
superioare de scurtă sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant,
cu menținerea gradației avute la data promovării, ca urmare a obținerii unei diplome de nivel superior și a
promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(6) Propunerea de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către
salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau
considerată de UMFVBT ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea
modificării fișei de post, se face de către șeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoțită de copia
diplomei de licență, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverința care să ateste
absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată, și este aprobată de
Rectorul UMFVBT.
(7) Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face numai în
măsura în care Rectorul UMFVBT decide ca atribuțiile din fișa postului să fie modificate în mod
corespunzător.
(8) Promovarea personalului contractual din cadrul UMFVBT în grade sau trepte profesionale se face
prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de Rectorul UMFVBT.
(10) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale se organizează semestrial, după cum
urmează: Sesiunea 1 – luna Iunie; Sesiunea 2 – luna Decembrie.
(11) Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activității desfășurate de candidat;
b) nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate;
c) aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuțiilor;
d) conduita candidatului în timpul serviciului;
e) propunerea de promovare;
f) bibliografia și, după caz, tematica examenului de promovare;
g) propuneri privind componența comisiei de examinare și cea de soluționare a contestațiilor.
(11) Referatul de evaluare se depune până în ultima zi lucrătoare a fiecărui semestru la registratura
universității, în atenția Direcției Resurse Umane.
Art. 3.
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(1) Anunțul privind examenul de promovare se afișează la sediul și pe pagina de internet a UMFVBT cu
10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
(2) Anunțul va conține în mod obligatoriu:
a) data, ora și locul desfășurării examenului;
b) bibliografia și, după caz tematica;
c) modalitatea de desfășurare a examenului.
Art. 4.
(1) Examenul de promovare a personalului contractual constă în susținerea unei probe scrise sau a unei
probe practice, după caz, stabilite de comisia de examinare.
(2) Proba practică se susține în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea abilităților
practice.
(3) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare,
candidatul trebuie să fi obținut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanțelor profesionale
individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
Art. 5.
(1) Comisia de examinare și comisia de soluționare a contestațiilor, desemnate prin decizia Rectorului
UMFVBT, sunt formate din 3 membri cu experiența și cunoștințele necesare în domeniul postului în care
se face promovarea și un secretar, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare.
(2) Calitatea de membru în comisia de examinare este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia
de soluționare a contestațiilor.
(3) Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei și, după caz, a tematicii
maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabilește 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două
ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
(4) La locul, data și ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziția
fiecărui candidat lista subiectelor stabilite, conform alin. (3).
(5) Fiecare candidat redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
(6) Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de
dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.
Art. 6
(1) Pentru proba scrisă a examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate;
b) abilități de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, inițiativă, creativitate.
(2) Comisia de examinare stabilește ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut la alin. (1) și le
aduce la cunoștință candidatului la începutul probei scrise.
(3) Proba practică este notată de către membriifiecare membru al comisiei de examinare cu un punctaj de
maximum 100 de puncte.
(4) Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include
următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.
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(5) Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.
(6) Punctajul minim de promovare al oricărei probe este de 50 de puncte.
(7) Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul UMFVBT și pe pagina de internet a
UMFVBT în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.
(8) Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot depune contestație în termen de o zi lucrătoare de la
data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
(9) Comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea sau proba practică, iar rezultatele finale se
afișează la sediul UMFVBT și pe pagina de internet a UMFVBT în două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a contestației.
Art. 7.
(1) Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul
perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat
superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (11) din
prezentul regulament, de șeful ierarhic și aprobat de Rectorul UMFVBT.
(2) Examenul de promovare se desfășoară cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
Art. 8.
(1) Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării examenului de promovare se face începând cu
prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.
(2) După promovare fișa de post se modifică și se completează cu noi atribuții.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 9.
Orice prevedere contrară prezentului regulament intră sub sancțiunea nulității.
Art. 10.
Anexe:
- Anexa 1 – Model Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic.
- Anexa 2 – Model decizie de numire a comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor
- Anexa 3 – Tabel de prezență la proba scrisă
- Anexa 4 – Borderou de notare a probei scrise
- Anexa 5 – Tabel de predare a lucrărilor scrise
- Anexa 6 – Tabel de prezență la proba practică
- Anexa 7 – Borderou de notare a probei practice
- Anexa 8 – Raportul final al comisiei de examen
- Anexa 9 – Macheta anunț publicare pe site-ul UMFVBT
Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara din data de 24.02.2021, dată la care intră în vigoare.
Rector,
Prof. univ. dr. Marius Octavian Crețu

Director Resurse Umane
Sașa Mitrovici
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Anexa 1

Nr. de înregistrare: _________________________________

REFERAT DE EVALUARE
a activității profesionale desfășurate a salariatului/salariatei în vederea promovării în
grade sau trepte profesionale

Având în vedere solicitarea domnului/doamnei ____________________________,
angajat/angajată
în
cadrul
_________________________
pe
funcția
de__________________________, gradul/treapta _____________, de promovare pe funcția
de __________________________, gradul/treapta ___________________,
Subsemnatul/Subsemnata
___________________________________________,
având funcția de __________________________ în cadrul __________________________,
întocmesc, pe propria răspundere, prezentul Referat de evaluare a activității profesionale
desfășurate în vederea promovării în grade sau trepte profesionale:
1. Tip promovare
Nivel superior de studii

Grad/ treaptă profesională

2. Informații aferente postului pe care se face promovarea
2.1. Departament: ________________________________________________________________
2.2. Denumirea postului / Funcție: ___________________________________________________
2.3. COR: _______________________________________________________________________
2.4. Nivel studii: __________________________________________________________________
3. Justificarea necesității transformării postului (promovării) pentru departament
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Principalele atribuții suplimentare si/sau modificate prevăzute în noua fișa de post
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Anexa 1

5. Nume angajat propus spre promovare:
6. Calificativele obținute de angajat in ultimii 3 ani :
Anul ______

Anul ______

Anul ______

7. Dezvoltarea profesională a angajatului de la data ultimei promovări
Participare la cursuri:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Altele:
__________________________________________________________________________________________
Aptitudini / Calități / Experiență / Deprinderi dobândite:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Descrierea activității desfășurate de angajatul propus spre promovare
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Aptitudinile pe care le-a dovedit angajatul propus spre promovare în modul de
îndeplinire a atribuțiilor
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. Nivelul de însușire a legislației specifice activității desfășurate
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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11. Conduita angajatului propus spre promovare în timpul serviciului
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. Bibliografia / tematica de examen propusă:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. Probe propuse pentru examen:
Probă scrisă

Probă practică

14. Propunere privind componența comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Comisia de examen:
Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:

Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume

Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:

Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume

15. Anexe:
Cererea salariatului
Diploma de studiu și/sau alte documente care atestă dezvoltarea profesională a angajatului
Fișa de post actuală a angajatului
Fișa de post pe care se face promovarea
Copie după Fișele de evaluare a activității profesionale le salariatului din ultimii trei ani
(exemplarul 2 existent în cadrul departamentului solicitant)

Data,

Semnătura,

Anexa 2

DECIZIA
Nr. ________ din data de ____________
În temeiul prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În baza prevederilor H.G. 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
Având în vedere prevederile Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul UMFVBT,

Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu, Rectorul Universității de Medicină si Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, confirmat prin Ordin al ministrului educației și cercetării nr.
3431/05.03.2020,

EMITE PREZENTA DECIZIE
Art.1. Se numește comisia de examinare și comisia de soluționare a contestațiilor pentru
concursul de promovare a domnului/doamnei de pe postul de ____________, treapta/gradul ____, pe
postul de _____________, trapta/gradul_______:

Comisia de examen:
Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume

Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:

Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume
Nume și prenume

Art.2. Prezenta decizie se comunică la:
- persoanele menționate la art.1;
- Cabinetul Rectorului;
- Direcția Generală Administrativă;
- Direcția Resurse Umane.
Rector,
Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

Consilier juridic,
Cristian-Ioan Hinț

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro
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Anexa 3

TABEL DE PREZENȚĂ LA PROBA SCRISĂ
pentru examenul de promovare pe postul de ____________________, gradul/treapta
_______________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific verificarea identității candidaților pe baza cărții de identitate/cărții electronice de identitate/cărții
de identitate provizorie/buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Secretar al Comisiei de examen,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 4

BORDEROU DE NOTARE A PROBEI SCRISE*
pentru examenul de promovare pe postul de ________________, gradul/treapta _______________________________

CANDIDAT

Punctajul Comisiei de examen:

Nume și prenume
Nr
crt
1
2
3
4
5

Ponderea din
nota finală

Criterii de evaluare

Președinte

Membru

Membru

Nume și prenume

Nume și prenume

Nume și prenume

Cunoștințe teoretice necesare funcției evaluate
20%

(maximum 100 de puncte)

Abilități de comunicare

20%

(maximum 100 puncte)

Capacitate de sinteză

20%

(maximum 100 puncte)

Complexitate

20%

(maximum 100 puncte)

Inițiativă și Creativitate

20%

(maximum 100 puncte)

Punctaj final
(media aritmetică a celor 5 criterii de evaluare)

PUNCTAJ TOTAL AL PROBEI SCRISE
(media aritmetică a punctajelor finale celor trei membri ai comisiei de concurs)

CALIFICATIV**
(ADMIS sau RESPINS)

Semnătura membrilor comisiei de examen:
Întocmit
Secretar al Comisiei de examen,
Nume și prenume

*Anexă la Raportul final al Comisiei de examen
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte

Semnătura

Anexa 5

TABEL DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
pentru examenul de promovare pe postul de ____________________, gradul/treapta
_______________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific faptul că nici un candidat nu a depășit timpul alocat pentru proba scrisă și certific primirea lucrărilor
scrise de la candidați.

Secretar al Comisiei de examen,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 6

TABEL DE PREZENȚĂ LA PROBA PRACTICĂ
pentru examenul de promovare pe postul de ____________________, gradul/treapta
_______________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific verificarea identității candidaților pe baza cărții de identitate/cărții electronice de identitate/cărții
de identitate provizorie/buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Secretar al Comisiei de examen,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 7

BORDEROU DE NOTARE A PROBEI PRACTICE*
pentru examenul de promovare pe postul de ________________, gradul/treapta _______________________________

CANDIDAT

Punctajul Comisiei de examen:

Nume și prenume
Nr
crt
1
2
3
4

5

Ponderea din
nota finală

Criterii de evaluare

Președinte

Membru

Membru

Nume și prenume

Nume și prenume

Nume și prenume

Capacitatea de adaptare
20%

(maximum 100 de puncte)

Capacitatea de gestionare a situațiilor dificile

20%

(maximum 100 de puncte)

Îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice

20%

(maximum 100 de puncte)

Capacitatea de comunicare

20%

(maximum 100 de puncte)

Capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea
probei practice

20%

(maximum 100 de puncte)

Punctaj final
(media aritmetică a celor 5 criterii de evaluare)

PUNCTAJ TOTAL AL PROBEI PRACTICE
(media aritmetică a punctajelor finale celor trei membri ai comisiei de concurs)

CALIFICATIV**
(ADMIS sau RESPINS)

Semnătura membrilor comisiei de examen:
Aspectele constatate în timpul derulării probei practice/Motivarea punctajului acordat: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

*Anexă la Raportul final al Comisiei de examen
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte

Anexa 7

Întocmit Borderou și anexat Planul probei practice elaborat de către comisia de examen
Secretar al Comisiei de examen,
Nume și prenume

*Anexă la Raportul final al Comisiei de examen
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte

Semnătura

Anexa 8

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE EXAMEN
pentru promovarea pe postul de _______________, grad/treaptă __________________
După analizarea lucrărilor scrise și după susținerea probei practice, candidații înscriși la concursul de
promovare pe postul de _______________, grad/treaptă _____________ au obținut următoarele rezultate:
Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj total
proba scrisă

Punctaj total
proba practică

PUNCTAJ FINAL
(media aritmetică a celor trei
note)

1
2
3
n
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de examen declară reușit/reușiți candidatul/
candidații
__________________________________________________________________________________________
Anexăm la prezentul Raport final următoarele documente: Referatul de evaluare întocmit de superiorul ierarhic direct, Tabelul de
prezență la proba scrisă, Tabelul de predare a lucrărilor scrise, Borderoul de notare a probei scrise, Lucrările scrise ale
candidaților, Tabelul de prezență la proba practică, Borderoul de notare a probei practice, Planul probei practice,

Semnătura

Președinte:
Membru:
Membru:
Întocmit,
Secretar

Anexa 9

ANUNȚ
privind organizarea examenului de promovare, după cum urmează:

INFORMAȚII PRIVIND POSTUL
Denumirea postului:
Cod COR:
Locul de muncă:
Nivelul postului
(grad/treaptă):
Nivel studii:

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN
Tematica:

Bibliografia:

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI
Activități
specifice:

Legat de
disciplina
muncii,
răspunde de:

- îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;
- păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de universitate;
- utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universității;
- respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la
postul său;
- adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și
interesele universității;
- respectarea legislației muncii, a regulamentului intern și altor reglementări interne.

COMISIA
Comisia de
examen:
Comisia de
soluționare a
contestațiilor:

Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:
Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:
DIRECȚIA RESURSE UMANE
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/499 120; +40 256/204 250, int. 1445; Fax: +40 256/499 120
Email: cariere@umft.ro
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CALENDARUL DE EXAMEN
Proba scrisă:
Afișarea rezultatelor probei scrise:
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise:
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și afișarea
rezultatelor finale:
Proba practică:
Afișarea rezultatelor probei practice:
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice:
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei practice și
afișarea rezultatelor finale:

DIRECȚIA RESURSE UMANE
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 53/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată,
- Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi 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,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
aprobat prin H.S. nr. 6/5085/27.04.2017,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 1869/04.02.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se abrogă Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
aprobat prin H.S. nr. 6/5085/27.04.2017.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentele facultăților,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social Administrativă,
- Direcția Financiar – Contabilă,
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat

SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: 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.

REGULAMENT
PRIVIND OCUPAREA UNUI POST VACANT
SAU TEMPORAR VACANT
CORESPUNZĂTOR FUNCȚIILOR
CONTRACTUALE DIN CADRUL UMFVBT
Funcția, Nume și prenume

Data

Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici

04.02.2021

Vizat Oficiul juridic

Cj dr. Codrina Mihaela Levai

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare

Prof. univ. dr. Danina Mirela
Muntean

17.02.2021

Elaborat:

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

24.02.2021

Semnătura

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DRU/21/2021
Anexă la H.S. nr. 53/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
Adresa.:P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara, cod 300041, România
Tel: (40)256293389; Fax: (40)256490626
E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro

CAPITOLUL I
Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru
personalul contractual

DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.
(1) Prin personal contractual în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara se înțelege personalul didactic auxiliar și nedidactic.
(2) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător unei funcții contractuale se face prin
concurs sau examen, în limita posturilor vacante sau temporar vacante prevăzute în statul de funcții.
(3) În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin
examen.
Art. 2.
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice
persoană care îndeplinește condițiile generale și condițiile specifice stabilite prin fișa postului pentru
ocuparea funcției contractuale respective.
Art. 3.
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Art. 4.
(1) Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru
ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fișei postului, la propunerea
structurilor în al căror stat de funcții se află postul vacant.
Art. 5.
(1) În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, structurile administrative și de suport din
cadrul UMFVBT transmit Direcției Resurse Umane cererea/propunerea privind organizarea și
desfășurarea concursurilor, conform modelului din Anexa 1.
(2) Propunerea privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele:
a) denumirea funcției contractuale vacante sau temporar vacante;
b) numărul de posturi pentru care se solicită scoaterea la concurs la concurs;
c) fișa individuală a postului corespunzătoare funcției contractuale vacante sau temporar vacante
întocmite și aprobate în condițiile legii;
DIRECȚIA RESURSE UMANE
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: hr@umft.ro
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d) bibliografia și, dacă este cazul, tematica propusă de conducătorul structurii de specialitate care
propune organizarea concursului de ocupare a postului vacant sau temporar vacant;
e) propuneri privind componența comisiei de concurs, cât și a comisiei de soluționare a contestațiilor;
f) tipul probelor de concurs: proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz;
g) justificarea scoaterii la concurs a postului vacant/temporar vacant;
h) alte mențiuni referitoare la organizarea concursului sau la condițiile de participare.
(3) Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare și
documente expres indicate, cu relevanță pentru funcția contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru
care se organizează concursul. Bibliografia întocmită de către structura de specialitate în cadrul căreia se
află postul vacant sau temporar vacant este transmisă Direcției Resurse Umane și aprobată de Rector.
(4) Tematica concursului se stabilește pe baza bibliografiei.

DOSARUL DE CONCURS
Art. 6.
(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universității;
b) Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română și semnat pe fiecare pagină;
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d) Copia certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului scos la concurs;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
g) Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puțin 6 luni anterior datei derulării concursului sau o
declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu
funcția pentru care candidează;
h) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel puțin 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile
sanitare abilitate (în original);
(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care
a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. c)-f) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.
Art. 7.
(1) Dosarul de concurs complet se depune la Registratura universității, conform calendarului de concurs
sau se transmite prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii la Registratura universității,
adresa Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal: 300041, Timișoara, județul Timiș, conform calendarului de
concurs.
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(2) În situații deosebite prevăzute de lege, transmiterea dosarului de concurs se poate face în format
electronic, prin scanarea dosarului de concurs complet și transmiterea acestuia pe adresa de e-mail
cariere@umft.ro.

PUBLICITATEA CONCURSULUI
Art. 8.
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are obligația să publice, cu cel
puțin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui
post vacant, respectiv cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a
concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunțul privind concursul în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulație, la sediul universității, precum și pe site-ul
www.umft.ro, secțiunea Cariere.
(2) Anunțul afișat la sediul și, pe site-ul www.umft.ro, secțiunea Cariere va cuprinde în mod obligatoriu
următoarele elemente:
a) numărul și nivelul posturilor scoase la concurs, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste
posturi, precum și denumirea postului pentru care se organizează concursul;
b) documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, locul de depunere a
dosarului de concurs și datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs;
c) condițiile generale și specifice prevăzute în fișa individuală a postului;
d) condițiile necesare ocupării postului contractual vacant sau temporar vacant prevăzute la art. 3 și la art.
4;
d) tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora;
e) bibliografia și, după caz, tematica;
f) calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele
de concurs, datele de desfășurare a probelor de concurs, termenele în care se afișează rezultatele pentru
fiecare probă, termenele în care se pot depune și în care se afișează rezultatele contestațiilor, precum și
termenul în care se afișează rezultatele finale.
(3) Informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea concursului prezentate la alin. (2) se mențin la
locul de afișare și, după caz, pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare până la
finalizarea concursului.
(4) Anunțul publicat în presa scrisă și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conține:
denumirea postului, nivelul studiilor, vechimea în specialitatea studiilor și alte condiții specifice necesare
ocupării postului pentru care se organizează concursul, data, ora și locul de desfășurare a acestuia, datalimită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs și datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei de concurs.
(5) Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului
se realizează în cel mai scurt timp prin mijloacele prevăzute la alin. (1).
(6) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul universității, precum și pe site-ul
www.umft.ro, secțiunea Cariere se realizează pe baza informațiilor cuprinse cererea/propunerea de
scoatere la concurs a postului vacant sau temporar vacant și intră în responsabilitatea Direcției Resurse
Umane, prin persoana cu atribuții în acest sens.
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COMISIILE DE CONCURS ȘI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Art. 9.
(1) Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, este numită prin decizia
Rectorului până cel târziu la data publicării anunțului de concurs.
(2) Persoanele nominalizate în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor, cu
excepția secretarului, sunt persoane cu pregătire și experiență profesională în domeniul postului pentru
care se organizează concursul.
(3) Atât comisia de concurs, cât și comisia de soluționare a contestațiilor au fiecare în componența lor un
președinte, 2 membri și un secretar.
(4) Președintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează
din rândul membrilor acestora, prin decizia de numire a comisiilor.
(5) Secretariatul comisiei de concurs și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de
regulă, de către o persoană din cadrul Direcției Resurse Umane al universității, neavând calitatea de
membru.
(6) Secretarul comisiei de concurs este și secretar al comisiei de soluționare a contestațiilor și este numit
prin actul prevăzut la alin. (1).
(7) În situația în care în cadrul UMFVBT nu există specialiști în profilul postului scos la concurs, în
comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor pot fi cooptați specialiști din afara
UMFVBT.
Art. 10.
Persoanele desemnate în comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
b) să dețină o funcție cel puțin egală sau echivalentă cu funcția contractuală vacantă pentru ocuparea
căreia se organizează concursul;
c) să nu se afle în cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese.
Art. 11.
(1) Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a
contestațiilor persoana care a fost sancționată disciplinar, iar sancțiunea aplicată nu a fost radiată,
conform legii.
(2) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de
soluționare a contestațiilor.
Art. 12.
Nu poate fi desemnată în calitatea de membru în comisia de concurs sau în comisia de soluționare a
contestațiilor persoana care se află în următoarele situații:
a) are relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale sale ori ale
soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;
b) este soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt
membru al comisiei de concurs sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;
c) este sau urmează să fie, în situația ocupării postului de conducere pentru care se organizează concursul,
direct subordonat ierarhic al oricăruia dintre candidați.
Art. 13.
(1) Situațiile prevăzute la art. 10 și 11 se sesizează în scris conducerii UMFVBT de către persoana în
cauză, de oricare dintre candidați, ori de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și
desfășurării concursului.
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(2) Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze,
în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre apariția oricărei situații dintre cele prevăzute
la art. 10 și 11 din prezentul regulament. În aceste cazuri, membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de
soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire
la concurs.
(3) În cazul constatării existenței uneia dintre situațiile prevăzute la art. 10 și 11 din prezentul regulament,
decizia de numire a comisiei de concurs, respectiv de soluționare a contestațiilor se modifică prin aceeași
procedură, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea persoanei
aflate în respectiva situație cu o altă persoană care să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 9.
(4) În cazul în care oricare dintre situațiile prevăzute la art. 10 și 11 din prezentul regulament se constată
ulterior desfășurării uneia dintre probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfășurate se
recalculează prin eliminarea evaluării membrului aflat în situație de incompatibilitate sau conflict de
interese, sub rezerva asigurării validității evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor
comisiei de concurs.
(5) În situația în care nu este asigurată validitatea evaluării a cel puțin două treimi din numărul membrilor
comisiei de concurs, procedura de organizare și desfășurare a concursului se reia.
Art. 14.
Neîndeplinirea de către membrii comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor a obligației
prevăzute la art. 12 alin. (2) din prezentul regulament se sancționează potrivit Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și
în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 15.
În funcție de numărul și de specificul posturilor vacante/temporar vacante pentru care se organizează
concurs, se pot constitui mai multe comisii de concurs.

ATRIBUȚIILE COMISIEI DE CONCURS ȘI ALE COMISIEI DE
SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Art. 16.
Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:
a) selectează dosarele de concurs ale candidaților;
c) stabilește subiectele pentru proba scrisă;
d) stabilește planul probei practice și realizează proba practică;
e) stabilește planul interviului și realizează interviul;
f) notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;
g) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate candidaților;
h) semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de concurs, precum și
raportul final al concursului.
Art. 17.
Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:
a) soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la selecția dosarelor și cu privire la notarea
probei scrise, probei practice și a interviului;
b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.
Art. 18.
(1) Secretarul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții principale:
a) primește dosarele de concurs ale candidaților, respectiv contestațiile;
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b) convoacă membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de soluționare a contestațiilor, la
solicitarea președintelui comisiei;
c) întocmește, redactează și semnează alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a
contestațiilor, întreaga documentație privind activitatea specifică a acesteia, conform anexelor la
prezentul regulament;
d) asigură afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, respectiv rezultatele
eventualelor contestații;
e) asigură identificarea candidaților pe baza documentelor de identitate;
f) asigură supravegherea candidaților pe durata desfășurării probei scrise;
g) îndeplinește orice sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a concursului.
(2) Secretarul Comisiei de concurs este responsabil pentru întocmirea și existența a tuturor documentelor
prevăzute de prezentul regulament în procesul de desfășurare a concursului.

CAPITOLUL II
Desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător unei funcții contractuale

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 19.
(1) Concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant constă, de regulă, în 3 etape
succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă și/sau probă practică;
c) interviul.
(2) Proba practică poate fi introdusă în cazul funcțiilor contractuale la care este necesară verificarea
abilităților practice.
(3) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Art. 20.
(1) În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru un post
temporar vacant.
(2) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor în
cazul concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv maximum o zi lucrătoare pentru ocuparea
unui post temporar vacant, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza
îndeplinirii condițiilor de participare.
(3) După finalizarea selecției dosarelor, secretarul comisiei de concurs întocmește un proces-verbal
privind selecția dosarelor de concurs, care este semnat de către toți membrii comisiei de concurs.

SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS, PROBA SCRISĂ ȘI/SAU PROBA
PRACTICĂ A CONCURSULUI ȘI INTERVIUL
Art. 21.
(1) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu
mențiunea "admis" sau "respins", însoțită de motivul respingerii dosarului (dacă este cazul), la sediul
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UMFVBT și pe site-ul www.umft.ro, secțiunea Cariere, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea
termenului prevăzut la art. 19 alin. (2).
Art. 22.
(1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
(2) Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se
organizează concursul.
(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei și, după caz, pe baza tematicii de
concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul
și specificul postului pentru care se organizează concursul.
(4) Pentru candidații la ocuparea aceluiași post, subiectele sunt identice în cadrul aceluiași concurs, cu
excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.
(5) Comisia de concurs stabilește subiectele și alcătuiește seturile de subiecte pentru proba scrisă, în ziua
în care se desfășoară proba scrisă.
(6) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de concurs, comisia întocmește minimum două seturi de
subiecte care vor fi prezentate candidaților.
(7) Membrii comisiei de concurs răspund individual pentru asigurarea confidențialității subiectelor
propuse.
(8) Seturile de subiecte se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate
purtând ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare a concursului.
(9) Comisia de concurs stabilește punctajul maxim pentru fiecare subiect, respectiv baremul de corectare,
care se comunică odată cu subiectele.
(10) În cazul în care proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel
mult două zile înainte de proba scrisă, cu condiția ca numărul acestora să fie de 3 ori mai mare decât
numărul întrebărilor stabilit pentru fiecare test-grilă. Întrebările pentru fiecare test-grilă se stabilesc în
ziua în care se desfășoară proba scrisă, înainte de începerea acestei probe.
(11) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii
formalităților prealabile, respectiv verificarea identității.
(12) Verificarea identității candidaților se face de către secretarul comisiei de concurs, pe baza cărții de
identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate,
aflate în termen de valabilitate. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu
pot face dovada identității prin prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de
identitate provizorie sau a buletinului de identitate sunt considerați absenți, respectiv respinși.
(13) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu
excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs
sau de persoanele care asigură supravegherea.
(14) Durata probei scrise se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și
complexitate al subiectelor, dar nu poate depăși 3 ore.
(15) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de concurs prezintă candidaților seturile de
subiecte și invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.
(16) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei
alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul
comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfășurării probei.
(17) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților
prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.
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(18) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (17) atrage eliminarea candidatului din proba de
concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie
mențiunea "anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
(19) Lucrările se redactează, sub sancțiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de autoritatea sau
instituția publică organizatoare a concursului, purtând ștampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după
înscrierea numelui și a prenumelui în colțul din dreapta sus, se lipește astfel încât datele înscrise să nu
poată fi identificate și se aplică ștampila autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, cu
excepția situației în care există un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz în care nu
mai există obligația sigilării lucrării.
(20) Candidatul are obligația de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul-grilă, la
finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în
acest sens.
(21) Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la selecția dosarelor de
concurs.
Art. 23.
(1) Proba practică constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea
ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.
(2) Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și/sau
selecția dosarelor de concurs, după caz.
Art. 24.
(1) Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs, care va include
următoarele criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situațiilor dificile;
c) îndemânare și abilitate în realizarea cerințelor practice;
d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfășurarea probei practice.
(2) În vederea testării pentru proba practică se pot stabili și alte criterii de evaluare.
(3) Aspectele constatate în timpul derulării probei practice vor fi consemnate în scris în anexa la raportul
final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, care se semnează de membrii acestei
comisii și de candidat.
(4) Planul probei practice se întocmește de către comisia de concurs și se anexează borderoului de notare
a probei practice.
Art. 25.
(1) În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților. Proba interviului
poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba scrisă și/sau proba practică, după
caz.
(2) Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua
desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea
interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.
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(3) În funcție de cerințele de studii sau profesionale specifice postului, criteriile de evaluare prevăzute la
alin. (2) lit. d) și e) sunt stabilite opțional de către ordonatorii de credite ai autorității sau instituției
publice organizatoare a concursului.
(4) Pentru posturile de conducere planul de interviu include și elemente referitoare la:
a) capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
b) exercitarea controlului decizional;
c) capacitatea managerială.
(5) Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
și/sau probei practice, după caz.
(6) Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă și/sau
practică, după caz.
(7) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări
referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială,
originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
(8) Întrebările și răspunsurile la interviu se înregistrează sau se consemnează în scris în anexa la raportul
final al concursului, întocmită de secretarul comisiei de concurs, și se semnează de membrii acesteia și de
candidat.
(9) Planul probei interviului se întocmește de către comisia de concurs și se anexează borderoului de
notare a interviului.

NOTAREA PROBELOR ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR
Art. 26.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:
a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
b) pentru proba practică punctajul este de maximum 100 de puncte;
c) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
Art. 27.
(1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată, cu excepția
cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant.
(2) Notarea probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, după caz, se face în termen de maximum
o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
(3) Lucrările de la proba scrisă, cu excepția cazului în care există un singur candidat pentru ocuparea
postului vacant/temporar vacant, se corectează sigilate.
(4) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare lucrare
scrisă, și se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului pentru proba scrisă se face pe baza
mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu
se mai corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe
centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
Art. 28.
(1) În situația în care pentru o lucrare se înregistrează diferențe mai mari de 10 puncte între punctajele
acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se recorectează de către toți membrii acesteia.
Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 10 puncte între
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs.
(2) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării.
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Art. 29.
(1) Lucrările scrise, după acordarea punctajelor finale, se desigilează.
(2) Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de
execuție;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de
conducere.
Art. 30.
(1) Interviul și/sau proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime
stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei
practice.
(2) Membrii comisiei de concurs acordă, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute.
Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de concurs în parte, pentru fiecare candidat, și
se notează în borderoul de notare.
(3) Sunt declarați admiși la interviu și/sau proba practică candidații care au obținut:
a) minimum 50 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de
execuție;
b) minimum 70 de puncte, în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea funcțiilor contractuale de
conducere.
Art. 31.
(1) Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau la proba
practică și interviu, după caz.
(2) Punctajele finale ale concursului, în ordine descrescătoare, vor fi înscrise într-un centralizator
nominal, în care se va menționa pentru fiecare candidat punctajul obținut la fiecare dintre probele
concursului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de
concurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al
fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a
UMFT în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
(4) Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a
obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția ca aceștia
să fi obținut punctajul minim necesar.
(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar
dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu în urma
căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.
(6) În situația în care nu s-a organizat proba scrisă, la punctaje egale are prioritate candidatul care a
obținut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această
situație vor fi invitați la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului
câștigător.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei funcții contractuale vacante sau temporar vacante
se consemnează în raportul final al concursului.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR
Art. 32.
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu,
după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data
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afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a
probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Art. 33.
(1) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a
contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la
concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
(2) În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului
comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar
pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestațiilor.
Art. 34.
Comisia de soluționare a contestațiilor admite contestația, modificând rezultatul selecției dosarelor,
respectiv punctajul final acordat de comisia de concurs, în situația în care:
a) candidatul îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs, în situația contestațiilor formulate față
de rezultatul selecției dosarelor;
b) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau
punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și
răspunsurilor candidaților în cadrul interviului;
c) constată că punctajele nu au fost acordate potrivit baremului probei practice;
d) ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, respectiv a analizării consemnării răspunsurilor la
interviu, candidatul declarat inițial "respins" obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei
scrise sau a interviului.
Art. 35.
(1) Contestația va fi respinsă în următoarele situații:
a) candidatul nu îndeplinește condițiile pentru a participa la concurs;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului și răspunsurilor din lucrarea scrisă sau punctajele de la
interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate și răspunsurilor candidaților
în cadrul interviului;
c) punctajele au fost acordate potrivit baremului probei practice.
(2) Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediul UMFVBT, precum și pe
site-ul www.umft.ro, secțiunea Cariere, imediat după soluționarea contestațiilor.
(3) Rezultatele finale se afișează la sediul UMFVBT, precum și pe site-ul www.umft.ro, secțiunea
Cariere, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 32 alin. (2) din
prezentul regulament pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a
mențiunii «admis» sau «respins».
Art. 36.
Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios
administrativ, în condițiile legii.
Art. 37.
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara pune la dispoziția candidaților
interesați, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
soluționare a contestațiilor, care sunt informații de interes public, cu respectarea confidențialității datelor
care fac referire la ceilalți candidați, inclusiv a datelor cu caracter personal, potrivit legii.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de
comisia de soluționare a contestațiilor, care conțin date cu caracter personal ale candidaților, potrivit
legii.
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(3) Orice candidat își poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisă individuală redactată în cadrul
probei scrise a concursului, după corectarea și notarea acesteia, în prezența secretarului comisiei de
concurs.

SUSPENDAREA, AMÂNAREA ȘI RELUAREA CONCURSULUI
Art. 38.
(1) În cazul în care, de la data anunțării concursului și până la afișarea rezultatelor finale ale acestuia,
Rectorul UMFVBT este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și
desfășurarea concursului, se va proceda la verificarea celor sesizate cu celeritate. În cazul în care se
constată că nu au fost respectate prevederile legale sau când aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu
încadrarea în termenele procedurale prevăzute de lege, desfășurarea concursului va fi suspendată.
(2) Suspendarea se dispune de către Rectorul UMFVBT, după o verificare prealabilă, în regim de
urgență, a situației în fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în respectarea prevederilor
legale.
(3) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a
contestațiilor, de către oricare dintre candidați sau de către orice persoană interesată.
(4) În situația în care, în urma verificării realizate potrivit alin. (1), se constată că sunt respectate
prevederile legale privind organizarea și desfășurarea concursului, acesta se desfășoară în continuare.
Art. 39.
(1) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data și ora desfășurării concursului:
a) concursul se amână pentru o perioadă de maximum 15 zile lucrătoare;
b) se reia procedura de organizare și desfășurare a acestuia dacă amânarea nu poate fi dispusă conform
lit. a).
(2) În situația constatării necesității amânării concursului, UMFT are obligația:
a) anunțării prin afișare la sediul și pagina de internet a UMFT a modificărilor intervenite în desfășurarea
concursului;
b) informării candidaților ale căror dosare au fost înregistrate, dacă este cazul, prin mijloace
informaționale, telefon sau poștă recomandată la adresa sau datele de contact furnizate de acesta în
Curriculum Vitae.
Art. 40.
(1) Candidaturile înregistrate la concursul a cărui procedură a fost suspendată sau amânată se consideră
valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs își exprimă în scris intenția de a participa din
nou la concurs la noile date.
(2) În situația în care, la reluarea procedurii de concurs prevăzute la art. 37 din prezentul regulament, în
dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidații au posibilitatea de a le înlocui până la
prezentarea la post.

PREZENTAREA LA POST
Art. 41.
(1) Candidații declarați admiși la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător unei funcții contractuale sunt obligați să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile
calendaristice de la data afișării.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate,
candidatul declarat «admis» la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea
rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile
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lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare
de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.
(3) În cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de muncă se
încheie pe perioada absenței titularului postului.
(4) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit la alin. (1) și în lipsa unei înștiințări potrivit alin. (2),
postul este declarat vacant, urmând să se comunice candidatului care a obținut nota finală imediat
inferioară posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art. 42.
Orice prevedere contrară prezentului regulament intră sub sancțiunea nulității.
Art. 43.
Anexe:
- Anexa 1 – Cerere/Propunere de scoatere la concurs a unui post contractual vacant.
- Anexa 2 – Model decizie de numire a comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor
- Anexa 3 – Proces-verbal de selecție a dosarelor de concurs
- Anexa 4 – Tabel de prezență la proba scrisă
- Anexa 5 – Borderou de notare a probei scrise
- Anexa 6 – Tabel de predare a lucrărilor scrise
- Anexa 7 – Tabel de prezență la proba practică
- Anexa 8 – Borderou de notare a probei practice
- Anexa 9 – Tabel de prezență la interviu
- Anexa 10 – Borderou de notare a interviului – funcții contractuale de execuție
- Anexa 11 – Borderou de notare a interviului – funcții contractuale de conducere
- Anexa 12 – Raportul final al comisiei de concurs
- Anexa 13 – Macheta anunț publicare pe site-ul UMFVBT

Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara din data de 24.02.2021, dată la care intră în vigoare.

RECTOR,
Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu
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Anexa 1

Nr. de înregistrare: _____________/_______________________

CERERE/PROPUNERE
DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE

POSTUL
Denumirea postului: ______________________________________

SOLICITANT

Numărul de posturi: _____________________________________

Nume:
Funcția:
Data: _______________
Semnătura: _____________________________

Amplasare în organigramă: ____________________________
Tip Angajare:
cu Normă întreagă
[ ]
cu Fracțiune de normă [ ] : ____ ore/zi
Durată Contract Individual de Muncă:
Nedeterminată [ ]
Determinată
[ ], pe o perioadă de ___ luni
Post nou creat
[ ]
Post existent și vacantat [ ]; motivul vacantării: _________________
Comisia de concurs:
Președinte: ______________________________________________
Membru: ________________________________________________
Membru: ________________________________________________
Secretar: ________________________________________________
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte: ______________________________________________
Membru: ________________________________________________
Membru: ________________________________________________
Secretar: ________________________________________________
Tipul probelor de concurs:
Proba scrisă
[ ]
Proba practică [ ]
Interviu
[ ]
Bibliografia și Tematica de concurs (se anexează la prezenta cerere)
Descrierea postului (se anexează Fișa postului la prezenta cerere)
Cerințe de ocupare
Studii: __________________________________________________
Vechime în muncă: _______________________________________
Vechime în domeniu/specialitatea postului: ____________________
Alte cerințe specifice: _____________________________________
Justificarea cererii de scoatere la concurs a postului vacant:

AVIZARE
Aviz privind necesitatea scoaterii la concurs
Superior ierarhic direct al solicitantului
Nume:
Funcția:
Data: _______________
Semnătura: ____________________________
Aviz privind disponibilitatea postului solicitat și
îndeplinirea cerințelor legale de scoatere a concurs

Director Resurse Umane
Nume: _______________________
Data: _______________
Semnătura: _____________________________

APROBARE
Director General Administrativ
Nume: ______________________
Data: _______________
Semnătura: _____________________________

Rector
Nume: ________________________
Data: _______________
Semnătura: _____________________________

Anexa 1

NOTĂ











Cererea se completează de către superiorul ierarhic direct al postului vacant; acesta obține
semnăturile de avizare și aprobare și transmite cererea Direcției Resurse Umane;
Bibliografia de concurs poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de
informare și documente expres indicate, cu relevanță pentru funcția contractuală vacantă sau
temporar vacantă pentru care se organizează concursul;
Bibliografia de concurs trebuie să fie accesibilă tuturor posibililor candidați; nu se acceptă
cărți/cursuri/și altele care se găsesc doar la disciplina postului scos la concurs sau la Biblioteca
universității și la care nu au acces toți posibilii candidați;
Bibliografia și tematica de concurs și Fișa individuală a postului se semnează de către solicitant;
Membrii comisiei de concurs nu pot fi aceeași cu membrii comisiei de soluționare a contestațiilor;
secretarul este aceeași persoană și la comisia de concurs și la comisia de soluționare a contestațiilor
și, de regulă, este un angajat din cadrul Direcției Resurse Umane;
Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:
 selectează dosarele de concurs ale candidaților;
 stabilește subiectele pentru proba scrisă;
 stabilește planul probei practice și realizează proba practică;
 stabilește planul interviului și realizează interviul;
 notează pentru fiecare candidat proba scrisă și/sau proba practică și interviul;
 transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate
candidaților;
 semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare etapă de
concurs, precum și raportul final al concursului.
Documentația care se anexează la prezenta cerere (Bibliografia și Tematica de concurs, Fișa
individuală a postului) se transmite și în format electronic (forma editabilă – WORD) Direcției
Resurse Umane, la adresa de e-mail: cariere@umft.ro;
Cererea nu va fi aprobată și postul nu va fi scos la concurs fără anexarea documentației aferente;
Direcția Resurse Umane inițiază procesul de scoatere la concurs a postului vacant în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea în scris a cererii, prin Registratura universității,
inclusiv de la comunicarea documentelor în format electronic;

Cererea va fi aprobată numai în condițiile respectării cerințelor de mai sus: completarea tuturor
rubricilor și anexarea tuturor documentelor necesare!

Anexa 3

PROCES-VERBAL
privind selecția dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a postului contractual
vacant de ____________________________________________

Încheiat astăzi, __________________________, cu ocazia analizării dosarelor
candidaților depuse pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului contractual vacant de
_______________.
În urma analizării dosarelor candidaților, Comisia de concurs constată următoarele:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Îndeplinește
condițiile de înscriere
la concurs (ADMIS)

Nu îndeplinește
condițiile de înscriere
la concurs
(RESPINS)

Motivele respingerii
dosarului de concurs

1
2
3
n
Semnătura

Președinte:

Membru:

Membru:

Întocmit,
Secretar

Anexa 4

TABEL DE PREZENȚĂ LA PROBA SCRISĂ
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de
____________________________________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific verificarea identității candidaților pe baza cărții de identitate/cărții electronice de identitate/cărții
de identitate provizorie/buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 5

BORDEROU DE NOTARE A PROBEI SCRISE*
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de ____________________________________________

Punctajul Comisiei de concurs:

Nr.
crt.

Numele și prenumele
candidatului

Președinte

Membru

Membru

Nume și prenume

Nume și prenume

Nume și prenume

PUNCTAJ TOTAL
PROBĂ SCRISĂ
(media aritmetică a
celor trei note)

Calificativ**
(ADMIS sau
REPSINS)

1
2
3
n
Semnătura membrilor comisiei
de concurs:

Întocmit Borderou și anexat toate seturile de subiecte întocmite pentru proba scrisă și semnate de membrii comisiei de concurs, varianta extrasă a
subiectelor pentru proba scrisă și semnată de membri comisiei de concurs, precum și baremul de corectare a probei scrise pentru varianta extrasă,
semnat de membrii comisiei de concurs.
Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Anexa 6

TABEL DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de
____________________________________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific faptul că nici un candidat nu a depășit timpul alocat pentru proba scrisă și certific primirea lucrărilor
scrise de la candidați.

Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 7

TABEL DE PREZENȚĂ LA PROBA PRACTICĂ
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de
____________________________________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific verificarea identității candidaților pe baza cărții de identitate/cărții electronice de identitate/cărții
de identitate provizorie/buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 8

BORDEROU DE NOTARE A PROBEI PRACTICE*
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de
____________________________________________

CANDIDAT
Nume și prenume
Nr
crt
1

2

Criterii de evaluare

Punctajul Comisiei de concurs:
Președinte

Membru

Membru

Nume și prenume

Nume și prenume

Nume și prenume

Capacitatea de adaptare
(maximum 100 de puncte)

Capacitatea de gestionare a situațiilor
dificile
(maximum 100 de puncte)

3

Îndemânare și abilitate în realizarea
cerințelor practice
(maximum 100 de puncte)

4

5

Capacitatea de comunicare
(maximum 100 de puncte)

Capacitatea de gestionare a resurselor
alocate pentru desfășurarea probei practice
(maximum 100 de puncte)

Punctaj final
(media aritmetică a celor 5 criterii de evaluare)

PUNCTAJ TOTAL PROBA PRACTICĂ
(media aritmetică a punctajelor finale celor trei membri ai
comisiei de concurs)

CALIFICATIV**
(ADMIS sau RESPINS)

Semnătura membrilor comisiei de
concurs:
Aspectele constatate în timpul derulării probei practice/Motivarea punctajului acordat: _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Întocmit Borderou și anexat Planul probei practice elaborat de către comisia de concurs
Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Anexa 9

TABEL DE PREZENȚĂ LA INTERVIU
pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de
____________________________________________

Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Semnătura

1
2
3
n

Certific verificarea identității candidaților pe baza cărții de identitate/cărții electronice de identitate/cărții
de identitate provizorie/buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

Anexa 10

BORDEROU DE NOTARE A INTERVIULUI*
pentru concursul de ocupare a postului contractual de execuție vacant de ________________________________________

CANDIDAT
Nume și prenume
Nr
crt
1

Criterii de evaluare

Întrebarea/întrebările comisiei de
concurs, conform planului de interviu

Răspunsul candidatului la
întrebarea/întrebările comisiei de
concurs

Punctajul Comisiei de concurs:
Președinte

Membru

Membru

Nume și
prenume

Nume și
prenume

Nume și
prenume

Abilități și cunoștințe impuse
de funcție
(maximum 100 de puncte)

2
3
4
5

Capacitate de analiză
(maximum 100 puncte)

Capacitate de sinteză
(maximum 100 puncte)

Motivația candidatului
(maximum 100 puncte)

Comportamentul în situațiile de
criză
(maximum 100 puncte)

6
7
8

Inițiativă
(maximum 100 puncte)

Creativitate
(maximum 100 puncte)

Capacitatea de a lua decizii
(maximum 100 puncte)

Punctaj final
(media aritmetică a celor 8 criterii de evaluare)

PUNCTAJ TOTAL INTERVIU
(media aritmetică a punctajelor finale celor trei membri ai comisiei de concurs)

CALIFICATIV**
(ADMIS sau RESPINS)

Semnătura membrilor comisiei de concurs:
*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Anexa 10

Întocmit Borderou și anexat Planul de interviu elaborat de către comisia de concurs
Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Anexa 11

BORDEROU DE NOTARE A INTERVIULUI*
pentru concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de ______________________________________

CANDIDAT
Nume și prenume
Nr
crt
1

Criterii de evaluare

Întrebarea/întrebările comisiei de
concurs, conform planului de interviu

Răspunsul candidatului la
întrebarea/întrebările comisiei de
concurs

Abilități și cunoștințe impuse
de funcție
(maximum 100 de puncte)

2
3
4
5

Capacitate de analiză
(maximum 100 puncte)

Capacitate de sinteză
(maximum 100 puncte)

Motivația candidatului
(maximum 100 puncte)

Comportamentul în situațiile de
criză
(maximum 100 puncte)

6
7
8

Inițiativă
(maximum 100 puncte)

Creativitate
(maximum 100 puncte)

Capacitatea de a lua decizii și
de a evalua impactul acestora
(maximum 100 puncte)

9
10

Exercitarea controlului
decizional (maximum 100 puncte)
Capacitatea managerială
(maximum 100 puncte)

Punctaj final
(media aritmetică a celor 10 criterii de evaluare)

*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Punctajul Comisiei de concurs:
Președinte

Membru

Membru

Nume și
prenume

Nume și
prenume

Nume și
prenume

Anexa 11

PUNCTAJ TOTAL INTERVIU
(media aritmetică a punctajelor finale celor trei membri ai comisiei de concurs)

CALIFICATIV**
(ADMIS sau RESPINS)

Semnătura membrilor comisiei de concurs:

Întocmit Borderou și anexat Planul de interviu elaborat de către comisia de concurs
Secretar al Comisiei de concurs,
Nume și prenume

Semnătura

*Anexă la Raportul final al Comisiei de concurs
** Punctaj minim de promovare: 50 de puncte pentru posturile de execuție și 70 de puncte pentru posturile de conducere

Anexa 12

RAPORTUL FINAL AL COMISIEI DE CONCURS
pentru ocuparea postului contractual vacant de
____________________________________________
După analizarea lucrărilor scrise și după susținerea probei practice și/sau a interviului, candidații
înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de ________________________________
au obținut următoarele rezultate:
Nr.
crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj total
proba scrisă

Punctaj total
proba
practică

Punctaj
total
interviu

PUNCTAJ FINAL
(media aritmetică a celor
trei note)

1
2
3
n
Având în vedere punctajele obținute de către candidați, comisia de concurs declară reușit candidatul/a
__________________________________________________________________________________________
Anexăm la prezentul Raport final următoarele documente: Procesul verbal de selecție a dosarelor de concurs, Tabelul de prezență
la proba scrisă, Tabelul de predare a lucrărilor scrise, Borderoul de notare a probei scrise, Lucrările scrise ale candidaților,
Tabelul de prezență la proba practică, Borderoul de notare a probei practice, Planul probei practice, Tabelul de prezență la
interviu, Borderoul de notare a interviului, Planul interviului

Semnătura

Președinte:
Membru:
Membru:
Întocmit,
Secretar

ANUNȚ
privind organizarea concursului de ocupare a postului contractual vacant, după cum urmează:

INFORMAȚII PRIVIND POSTUL VACANT SCOS LA CONCURS
Denumirea postului:
Cod COR:
Locul de muncă:
Nivelul postului:
Nivel studii:
Numărul de posturi
vacante scoase la
concurs:
Durata și condițiile
muncii:
Durata angajării:
Perioada de probă:
Concediul de odihnă:
Salarizarea:

Cel mult 90 de zile calendaristice conform Legii 53/2003 – Codul Muncii,
consolidată;
Concediul de odihnă și durata acestuia se acordă anual în conformitate cu
prevederile Legii 53/2003 – Codul Muncii, consolidată, a legilor speciale și a
reglementărilor interne UMFVBT, în funcție de vechimea fiecărui angajat;
Salariul de bază se stabilește în conformitate cu reglementările legale în
vigoare.

CONDIȚII DE OCUPARE

Condiții
generale de
ocupare:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele
condiții:
1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare
abilitate;
6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni
săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții
specifice
DIRECȚIA RESURSE UMANE
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minime:
Alte cerințe de
ocupare:

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
Tematica:

Bibliografia:

ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI
Activități
specifice:

Legat de
disciplina
muncii,
răspunde de:

- îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;
- păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de universitate;
- utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul universității;
- respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la
postul său;
- adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și
interesele universității;
- respectarea legislației muncii, a regulamentului intern și altor reglementări interne.

DOSARUL DE CONCURS

Componența
dosarului de
concurs:

1. Curriculum Vitae (CV) redactat în limba română și semnat pe fiecare pagină
2. Cerere de înscriere la concurs adresată Rectorului universității
3. Copia certificatului de naștere, de căsătorie, copia actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
minimale;
5. Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, și/sau, după caz, o adeverință care
să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitate;
6. Cazierul judiciar în original eliberat cu cel puțin 6 luni anterior datei derulării
concursului, sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care săl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
puțin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unitățile sanitare abilitate (în original); adeverința care atestă starea de
sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la punctele 3, 4 și 5 vor fi prezentate și în original în vederea
DIRECȚIA RESURSE UMANE
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verificării conformității copiilor cu acestea.
Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la
concurs. Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de
concurs!!!
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta
are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Neprezentarea
cazierului judiciar în original duce la descalificarea din concurs!

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
Depunerea
dosarului de
concurs:

Dosarul de concurs complet se depune la Registratura universității, conform
calendarului de concurs sau se transmite prin servicii de curierat care permit
confirmarea primirii la Registratura universității, adresa Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod
poștal: 300041, Timișoara, județul Timiș, conform calendarului de concurs.

COMISIA
Comisia de
concurs:
Comisia de
soluționare a
contestațiilor:

Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:
Președinte:
Membru:
Membru:
Secretar:

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea postului constă în 4 etape succesive, după cum urmează:
- selecția dosarelor de înscriere la concurs
- proba scrisă
- proba practică
- interviul
Dosarele de
Se notează cu calificativele ADMIS sau RESPINS;
concurs:
Constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă prin care se
testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează
concursul și se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativele
Proba scrisă:
ADMIS sau RESPINS;
Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la selecția
dosarelor de concurs.
Constă în testarea abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului în vederea
ocupării postului vacant sau temporar vacant pentru care candidează.
Proba practică:
Proba practică se desfășoară pe baza unui plan stabilit de comisia de concurs și se
notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativele ADMIS sau
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RESPINS;
Proba practică poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
scrisă și/sau selecția dosarelor de concurs, după caz.
În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților și se
notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativele ADMIS sau
Interviul:
RESPINS;
Proba interviului poate fi susținută doar de către acei candidați declarați admiși la proba
scrisă și/sau proba practică, după caz.
Punctajul minim de promovare, respectiv pentru calificativul ADMIS, pentru funcțiile de execuție este de
50 de puncte, iar pentru funcțiile de conducere, punctajul minim de promovare, respectiv pentru
calificativul ADMIS, este de 70 de puncte.
Notarea probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, după caz, se face în termen de maximum o zi
lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe.
Lucrările care prezintă însemnări de natură să conducă la identificarea candidaților se anulează și nu se mai
corectează. Mențiunea "anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât și pe borderoul de notare și pe centralizatorul
nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și/sau proba practică
și interviu, doar în cazul în care candidatul a obținut minimum 50 de puncte și calificativul ADMIS la toate
probele de concurs.
Comunicarea rezultatelor fiecărei probe, precum și a rezultatelor finale se face prin afișare la sediu și pe
pagina web a universității (www.umft.ro)
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii
formalităților prealabile, respectiv verificarea identității.
Verificarea identității candidaților se face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții
de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin
prezentarea cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a
buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate, sunt considerați absenți și descalificați din
concurs.
Din acest moment este interzis accesul candidaților care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara
membrilor comisiei de concurs, precum și a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs,
respectiv supravegherea desfășurării probei.
După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu
excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau
de persoanele care asigură supravegherea.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților
prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea
vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.
Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs,
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constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "anulat" pe lucrare
și consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

CONTESTAȚII
După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică și interviu, candidații
nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului
selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea
decăderii din acest drept.
Contestațiile se referă numai la dosarul și la punctajele obținute de candidatul contestatar.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a
contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la
concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia
de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la proba practică/interviu
doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a contestațiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare la sediu și pe pagina web a universității
(www.umft.ro), imediat după soluționarea contestațiilor.

CALENDARUL DE CONCURS
Perioada de depunere a dosarelor:
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs:
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs:
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor de
concurs și afișarea rezultatelor finale:
Proba scrisă:
Afișarea rezultatelor probei scrise:
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise:
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei scrise și afișarea
rezultatelor finale:
Interviul:
Afișarea rezultatelor interviului:
Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului:
Soluționarea contestațiilor privind rezultatul interviului și afișarea
rezultatelor finale:
Informații suplimentare se obțin la Direcția Resurse Umane a universității, e-mail: cariere@umft.ro, sau
telefon: 0256 499 120.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 54/4291/24.02.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara,
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, formă consolidată,
- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, formă
consolidată,
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, formă
consolidată,
- Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată,
- Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii,
cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor,
măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, formă
consolidată,
- Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare
de masterat, formă consolidată,
- Hotărârea Guvernului 1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a
standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS, formă consolidată,
- Ordinul Guvernului nr. 600 /2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al
entităţilor publice, formă consolidată,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin HS nr. 49/4291/24.02.2021,
- Regulamentul privind elaborarea statelor de funcțiuni și de personal didactic în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S.
56/9754/29.07.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici-Director Resurse Umane, nr.,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă Procedura operațională privind întocmirea fișelor individuale ale
postului pentru posturile și funcțiile didactice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
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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.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Departamentele facultăților,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- 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,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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documentul original.

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
PRIVIND ÎNTOCMIREA
FIȘELOR INDIVIDUALE ALE POSTULUI
PENTRU POSTURILE ȘI FUNCȚIILE
DIDACTICE
Funcția, Nume și prenume

Data

Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici

11.02.2021

Vizat Oficiul juridic

Cj. dr. Codrina Mihaela Levai

16.02.2021

Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare

Prof. univ. dr. Danina Mirela
Muntean

17.02.2021

Elaborat:

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

24.02.2021

Semnătura

Cod Regulament: UMFVBT-PO/DRU/22/2021
Anexă la H.S. nr. 54/4291/24.02.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 5/3486/16.02.2021
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

1. Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei, în
cadrul ediției procedurii operaționale
Elemente privind
responsabilii/operațiunea
1

Numele și
Prenumele
2

Funcția

Data

Semnătura

3

4

5

11.02.2021

1.1.

Elaborat

Director Resurse
Umane

1.2

Verificat și avizat

Consilier Juridic

16.02.2021

1.3.

Verificat și avizat

Comisia permanentă a
Senatului pentru
revizuirea
regulamentelor și a
Cartei universitare

17.02.2021

1.4.

Aprobat

Rector

16.02.2021

1.5.

Aprobat

Președinte Senat

24.02.2021

2.

2.1.

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale
Ediția sau, după caz,
revizia în cadrul ediției

Componenta
revizuită

Modalitatea
revizuirii

Data de la care se aplică prevederile
ediției sau revizuirii ediției

1

2

3

4

Ediția I

X

X

De la data aprobării în Senat

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul
ediției procedurii operaționale
Scopul
difuzării
1

Ex.
nr.
2

Aplicare

1

3.2. Informare

1

3.3.

Evidență

1

3.4.

Arhivare

1

3.1.

Facultate/Departament
3
Toate componentele
organizatorice didactice ale
UMFVBT / Direcția Resurse
Umane
Toate componentele
organizatorice didactic ale
UMFVBT
Compartimentul Control
Intern Managerial
Arhivă

Funcția
4

Nume și prenume

Data primirii

5

6

4. Scopul procedurii operaționale
4.1. Procedura stabilește cadrul privind întocmirea, actualizarea și aprobarea fișelor de post pentru
funcțiile și posturile didactice.
4.2. Procedura asigură existența documentației adecvate desfășurării activităților didactice;
4.3. Procedura sprijină structurile de conducere în procesul de luare a deciziilor;
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaționale
5.1. Procedura se aplică în toate departamentele și disciplinele didactice din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara;
5.2. Procesul este gestionat la nivelul facultăților și a Direcției Resurse Umane.
6. Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale
6.1. Legislație primară
Legea educației naționale nr. 1/2011, formă consolidată;
Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, formă consolidată;
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, formă consolidată;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, formă consolidată;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată, formă consolidată;
Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996, republicată, formă consolidată;
Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi
penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de
siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date, formă consolidată;
H.G. nr. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat, formă
consolidată;
H.G. 1418/2006 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor de referință și a
listei indicatorilor de performanță a ARACIS, formă consolidată;
OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, formă
consolidată;
6.2. Alte documente, inclusiv reglementări interne
Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara
Regulamentul de organizare și funcționare al UMFVBT;
Regulamentul Intern al UMFVBT;
Regulamentul privind elaborarea statelor de funcțiuni și de personal didactic în cadrul UMFVBT.
7. Definiții si abrevieri ale termenilor utilizați în procedură
7.1. Definiții ale termenelor
Nr.crt.

Termenul

1.

Procedura
operațională

2

Ediție a unei
proceduri

3.

Revizia în cadrul
unei ediții

4.

Facultate

5.

Departamentul

6.

Disciplina

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie
urmați, a metodelor de lucru și a regulilor de aplicat în vederea realizării
activității, cu privire la aspectul procesual. Stabilește responsabilități de
ținere sub control a unui proces cu activități specifice.
Forma inițială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaționale, aprobată și difuzată.
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.
Unitate funcțională care elaborează și gestionează programele de studii
Unitate academică funcțională care asigură producerea, transmiterea și
valorificarea cunoașterii în unul sau mai multe domenii de specialitate
Unitate structurală și funcțională de bază a departamentului organizat în
interiorul Facultății
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7.

Fișa de post

8.

Postul

9.

Funcția

10.

Sarcina

11.

Responsabilitate

12.

Delegare de sarcini

Documentul care definește locul și contribuția postului în atingerea
obiectivelor individuale și organizaționale și care precizează sarcinile
și responsabilitățile care îi revin ocupantului unui post;
Fișa de post este documentul juridic obligatoriu, complementar
contractului individual de muncă, în care sunt indicate următoarele:
- Denumirea și poziția postului în statul de funcții;
- Obiectivele postului derivate din prevederile Art. 287 a Legii
educației naționale;
- Responsabilitățile și sarcinile asociate postului în scopul realizării
obiectivelor;
- Condițiile fizice ale muncii, în termeni de spațiu de muncă, timp de
lucru, condiții de mediu;
- Cerințele față de ocupantul postului, în termeni de studii, cunoștințe,
aptitudini și calități personale.
Fișa de post este un instrument managerial, important din următoarele
puncte de vedere:
- Este instrumentul prin care se asigură o delimitare eficientă și
rațională a muncii;
- Este instrumentul de informare și responsabilizare a salariatului cu
privire la obiectivele, responsabilitățile, sarcinile și activitățile
alocate postului pe care îl ocupă;
- Este un instrument util în activitatea de control a muncii prestate de
angajați.
Cea mai simplă subdiviziune a structurii organizatorice, ce poate fi
definit ca ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competențelor și
responsabilităților desemnate, care revin spre exercitare unui angajat.
Reprezintă un ansamblu de sarcini necesare realizării unei părți dintr-o
activitate, care incumbă o anumită responsabilitate privind îndeplinirea
lor la termen, la un nivel calitativ prescris și care reclamă competențe
adecvate;
Funcția e reprezentată de totalitatea posturilor situate pe același nivel
organizatoric, care prezintă aceleași caracteristici și au de regulă
aceeași denumire
Constituie cea mai mică unitate de muncă individuală având un sens
complet, care reprezintă o acțiune clar formulată, orientată spre
realizarea unui obiectiv precis și care se desfășoară după o procedură
stabilită
Obligația de a efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de
ceva, de a suporta consecințele în cazul neîndeplinirii obligațiilor.
Reprezintă un transfer de sarcini, însoțite de autoritatea și
responsabilitatea necesare, de la niveluri ierarhice superioare spre cele
inferioare.

7.2. Abrevieri ale termenelor
Nr.
Abrevierea
crt.
1.
PO
Procedura operațională
2.
E
Elaborare
3.
V
Verificare

Termenul abreviat
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Av.
A
Ap.
Ah.
D
UMFVBT
DRU

Avizare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Decide
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara
Direcția Resurse Umane

8. Descrierea procedurii operaționale
8.1 Dispoziții generale
(1) Prezenta procedură stabilește modul în care se realizează întocmirea fișelor de post.
(2) Posturile didactice sunt înscrise în statul de funcții, în ordine ierarhică și fiecărui post îi corespunde
o fișă individuală a postului - Anexele nr.1-4.
(3) Personalul didactic de execuție, precum și personalul didactic de conducere, au obligația de a
desfășura activitățile didactice prevăzute în fișa individuală a postului și în Anexa A la fișa
individuală a postului.
(3) Personalul didactic de conducere, are, de asemenea, obligația de a desfășura activitățile prevăzute în
Anexa B la fișa individuală a postului.
8.2. Modul de lucru – Întocmirea fișelor posturilor didactice
(1) Fișele posturilor didactice se întocmesc de către șefii ierarhii superiori în prima zi de numire pe post
sau dacă intervine o modificare/completare a sarcinilor/ atribuțiilor/ responsabilităților aferente.
(2) Anexa A la fișa individuală a postului se întocmește la începutul fiecărui an universitar, în ziua
următoare finalizării statelor de funcții.
(3) Anexa A la fișa individuală a postului se întocmește de către Șeful de disciplină, în colaborare cu
cadrele didactice care acoperă posturile respective.
(4) Anexa B la fișa individuală a postului, aferentă funcțiilor de conducere, se întocmește în prima zi de
numire în funcție sau dacă intervine o modificare/completare a sarcinilor/ atribuțiilor/
responsabilităților aferente funcției de conducere.
(5) Termenul de finalizare și predare a fișelor de post și al anexelor aferente la Direcția Resurse
Umane, de către directorul de departament, este prima zi a anului universitar pentru care acestea se
întocmesc.
(6) Secțiunea ”Alte sarcini și atribuții legale specifice stabilite de către șeful de disciplină, în strictă
concordanță cu activitatea didactică” din Fișa individuală a postului pentru posturile de asistent
universitar, șef de lucrări, conferențiar universitar și profesor universitar va fi completată de către șeful
de disciplină, dacă este cazul, cu atribuții și sarcini specifice disciplinei și în concordanță strictă cu
activitatea didactică.
8.3. Dispoziții finale
Odată cu aprobarea prezentei proceduri se refac toate fișele individuale ale postului pentru personalul
didactic și se întocmesc Anexele A și B la fișele individuale ale postului.
9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr.crt.
Responsabil
Responsabilități
- întocmește fișele posturilor didactice precum și anexa A la
fișa individuală a postului, în colaborare cu cadrele
1.
Șeful de disciplină
didactice din cadrul disciplinei;
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2.

Directorul de
departament

3.

Decanul

- întocmește anexa B la fișa individuală a postului pentru
funcția de Șef de disciplină;
- avizează fișele tuturor posturilor didactice din departament,
precum și anexa A la fișa individuală a postului pentru toate
funcțiile didactice din departament;
- întocmește anexa B la fișa individuală a postului pentru
funcția de Director de departament și pentru funcția de
Prodecan;
- avizează fișele tuturor posturilor didactice din facultate,
precum și anexa A la fișa individuală a postului pentru toate
funcțiile didactice din facultate;
- avizează anexa B la fișele de post pentru funcția de Șef de
disciplină;
-

4.

Cadrele didactice

-

5.

Prorector didactic

6.

Director C.S.U.D.

7.

Rector

8.

Președintele
Senatului

-

iau la cunoștință prin semnătură despre conținutul fișei
postului didactic: Anexa nr. 1;
colaborează cu Șeful de disciplină la elaborarea anexei A la
fișa postului și își asumă prin semnătură conținutul
acesteia;
întocmește anexa B la fișa individuală a postului pentru
funcția de Decan;
avizează anexa B la fișele de post pentru funcțiile de Director
de Departament și Prodecan;
întocmește anexa B la fișa individuală a postului pentru
funcția de Director Școală Doctorală;

- întocmește și aprobă anexa B la fișa individuală a postului
pentru funcția de Prorector și Director C.S.U.D.;
- avizează fișele tuturor posturilor didactice din universitate,
precum și anexele A și B la fișele individuale ale postului
pentru toate funcțiile didactice din universitate;
- întocmește și aprobă anexa B la fișa individuală a postului
pentru funcția de Rector;

Persoanele responsabile de întocmirea/vizarea/ aprobarea anexei B la fișele de post
pentru persoanele care ocupă funcții de conducere
Funcția de
conducere

Cine întocmește
fișa postului

Cine vizează
fișa postului

Cine aprobă fișa postului

Șef de disciplină

Director de
departament

Decan

Rector

Director de
departament

Decan

Prorector didactic

Rector

Director școală
doctorală

Director C.S.U.D.

-----

Rector

Prodecan

Decan

Prorector didactic

Rector
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Decan

Prorector didactic

-----

Rector

Prorector

Rector

-----

Rector

Director CSUD

Rector

-----

Rector

Rector

Președinte Senat

-----

Președinte Senat

10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
anex
0
1.

Arhivare
Perioadă
7

Denumirea anexei

Elaborat

Aprobă

1
Fișa individuală
a postului –
Asistent
universitar

2

3

Nr.
de ex.
4

Șef
disciplină

Rector

3

DRU; Disciplină;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Difuzare
5

Loc
6

2.

Fișa individuală
a postului – Șef de
lucrări

Șef
disciplină

Rector

3

DRU; Disciplină;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

3.

Fișa individuală
a postului –
Conferențiar
universitar

Șef
disciplină

Rector

3

DRU; Disciplină;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Fișa individuală
Șef
a postului – Profesor
disciplină
universitar

Rector

3

DRU; Disciplină;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

4.

5.

Anexa A la Fișa
individuală
a postului - toate
posturile didactice

Rector

3

DRU; Disciplină;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

6.

Anexa B1 - la Fișa
Director
individuală
Rector
a postului – Șef departament
disciplină

3

DRU;
Departament;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Rector

3

DRU; Decanat;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Rector

3

DRU; CSUD;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Rector

3

DRU; Decanat;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

Rector

3

DRU; Prorectorat
didactic; Cadru
didactic

Arhivă

70 de ani

7.

8.

9.

10.

Anexa B2 - la Fișa
individuală
a postului – Director
Departament

Șef
disciplină

Decan

Anexa B3 - la Fișa
individuală
Director
a postului – Director CSUD
Școală Doctorală
Anexa B4 - la Fișa
individuală
Decan
a postului –
Prodecan
Anexa B5 - la Fișa
Prorector
individuală
didactic
a postului – Decan
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11.

Anexa B6 - la Fișa
individuală
a postului – Director
CSUD

Rector

Rector

3

DRU; Rectorat;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

12.

Anexa B7 - la Fișa
individuală
a postului –
Prorector

Rector

Rector

3

DRU; Rectorat;
Cadru didactic

Arhivă

70 de ani

13.

Anexa B8 - la Fișa
individuală
a postului – Rector

Președinte
senat

Președi
nte
senat

3

DRU; Cabinet
Senat; Cadru
didactic

Arhivă

70 de ani

11. Cuprins
Nr.

Denumirea capitolului

4.
5.
6.

Coperta
Lista responsabililor cu evaluarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a
reviziei în cadrul ediției procedurii de sistem
Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii de sistem
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din
cadrul ediției procedurii de sistem
Scopul procedurii de sistem
Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
Documentele de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

7.
8.
9.
10.
11.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem
Descrierea procedurii de sistem
Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins

1.
2.
3.
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Se aprobă pentru anul universitar 2020-2021,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
An universitar 2020/2021
Numele și prenumele cadrului didactic:
Funcția didactică:
Poziția:

Disciplina:
Departamentul:
Facultatea:

Statut cadru didactic (titular, suplinitor):

Activitatea Normată în Statul de funcții
1. Activități de predare
Tipul activității
1. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licență
2. Cursuri aferente ciclului de studii universitare de master
3. Cursuri rezidenți

TOTAL

Ore conv.
sem. I/
săptămână

Ore fizice
sem. I/
săptămână

Ore conv.
sem. II/
săptămână

Ore fizice
sem. II/
săptămână

TOTAL ore
conv. (medie
săptămânală)

TOTAL ore
fizice (medie
săptămânală)

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

Ore conv.
sem. I/
săptămână

Ore fizice
sem. I/
săptămână

Ore conv.
sem. II/
săptămână

Ore fizice
sem. II/
săptămână

TOTAL ore
conv. (medie
săptămânală)

TOTAL ore
fizice (medie
săptămânală)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Activități practice
Tipul activității
1. Activități de lucrări practice, stagii, seminarii și lucrări de
laborator aferente ciclului de studii universitare de licență
2. Activități de lucrări practice, stagii, seminarii și lucrări de
laborator aferente ciclului de studii universitare de masterat

TOTAL

TOTAL ACTIVITĂȚI DIDACTICE
TOTAL ore conv. (medie
săptămânală)

TOTAL ore fizice (medie
săptămânală)

1. Activități de predare

0.00

0.00

2. Activități practice

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipul activității

TOTAL ACTIVITĂȚI DIDACTICE
Data:
__________________
Șef de disciplină,
__________________

Semnătura cadrului didactic,
_______________________________
Director Departament,
__________________

Decan,
__________________

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Anexă la contractul individual de muncă nr. ____________________________________
1. Elementele de identificare a postului
Departamentul:
FACULTATEA DE
Disciplina:
Denumirea postului / cod
Asistent universitar / 231001
COR
Numele prenumele:
Mod de ocupare (titular/suplinitor/plata cu
ora):
2. Relații
2.1. ierarhice


este direct subordonat: Directorului de departament și Șefului de Disciplină

2.2. funcționale



interne: colaborează în desfășurarea activităților didactice și de cercetare cu cadrele didactice din cadrul
departamentului, a facultății și a universității, cât și cu studenții și personalul didactic auxiliar și nedidactic;
externe: de colaborare cu membrii comunității academice din universitate, cu membrii comunității academice din
țară și străinătate

3. Rolul postului
Titularul postului are rolul de a desfășura activități didactice, de cercetare științifică și complementare, în concordanță cu
misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT, urmărindu-se creșterea calității activității didactice și a cercetării științifice.
Activitatea se desfășoară în acord cu Planurile de învățământ, Statul de funcții de personal didactic valabile pentru anul
universitar aferent fișei postului și cu reglementările legale și interne în vigoare.

4. Obiectivele postului
•
•

îndeplinirea normei universitare
îndeplinirea altor activități in interesul instituției

5. Responsabilități
5.1. generale






Răspunde de realizarea eficientă a tuturor sarcinilor stabilite.
Răspunde de respectarea documentației sistemului de management al calității, aplicabil.
Răspunde de întocmirea în mod corespunzător, corect și la timp a documentelor și înregistrărilor necesare activității
desfășurate.
Răspunde de respectarea îndatoririlor prevăzute în Carta UMFVBT și Regulamentul Intern UMFVBT

5.2. specifice





Răspunde de calitatea prestației didactice în conformitate cu programa analitică a disciplinei.
Răspunde de actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în
ocupații înrudite.
Răspunde de rigoarea științifică, gradul de sistematizare, nivelul de accesibilitate al cunoștințelor predate.

6. Sarcini și atribuții
6.1. Sarcini și atribuții generale







Ocupantul postului va desfășura activitățile didactice normate în Statul de funcții conform anexei la fișa de post care
face parte integrantă din aceasta;
Respectarea cu strictețe a programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru, respectarea
planului de învățământ, a orarului de lucru cu studenții și prezența la activitățile didactice în intervalul stabilit prin
orar;
Respectarea normelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea relațiilor de muncă;
Respectarea clauzelor contractuale ale contractului individual de muncă, respectiv respectarea prevederilor din fișa
postului (și anexa aferentă) ce constituie anexă a contractului individual de muncă;
Raportarea datelor individuale privind cercetarea științifică, anual sau ori de câte conducerea universității solicită
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acest lucru, conform procedurilor, metodologiilor și reglementărilor interne și naționale;
Întocmirea programelor (fișelor) disciplinelor cuprinse în structura postului în conformitate cu legislația în vigoare și
prevederile din regulamentele UMFVBT;
Solicitarea configurării de către Serviciul IT din instituție a unei adrese de email cu extensia „umft.ro” și verificarea
zilnică (cu excepția concediului de odihnă, medical sau zile libere legale) a corespondenței electronice sosite pe
adresa instituțională de e-mail;
Respectarea reglementărilor legale, inclusiv a Legii educației naționale, a standardelor ARACIS, a Cartei
Universitare și a normelor interne instituționale;
Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său.
Alte atribuții delegate de către Șeful de disciplină, Directorul de departament, Decan, Prodecan, Prorectori, Rector

6.2. Sarcini și atribuții specifice postului
A. Activități normate în statul de funcțiuni
Activități de seminar, stagii clinice, lucrări practice și de laborator (inclusiv pregătirea acestora) la ciclul de studii licență
și/sau masterat; Activități de seminar, complementare sau nu cursurilor aferente, după caz, conform planului de
învățământ; Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor aferente, după caz, conform
planului de învățământ (doar dacă este doctor în științe); Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a
lucrărilor de licență și de absolvire (doar dacă este doctor în științe); Activități de evaluare a studenților; Participare în
cadrul comisiilor la concursurile de admitere la toate formele de învățământ (altele decât doctoratul); Evaluarea în cadrul
activităților didactice directe la toate formele de învățământ (seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a
studiilor, lucrări de laborator); Participare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare;
Participare în cadrul comisiilor la forme de pregătire continuă în alte domenii decât cel medical; Participare în cadrul
comisiilor la admiterea la rezidențiat și la finalizarea acestuia; Îndrumarea studenților (tutorat) pentru alegerea rutei
profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile; Consultații pentru studenți; Participarea la colective, comisii și
consilii în interesul învățământului (colectiv admitere, colectiv examene finalizare studii, colectiv rezidențiat etc.).;
Participare în calitate de secretar în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui
post de asistent universitar; Pregătirea activităților de predare și a activităților aplicative; Îndrumarea practicii de
specialitate; Îndrumarea studenților în cadrul sistemului de credite transferabile.

B. Activități de pregătire științifică și metodică și alte activități în interesul învățământului
Pregătire individuală (autoperfecționare); Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea
completă a formelor postuniversitare de învățământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar; Participarea la
conferințe, simpozioane, congrese ș.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
Organizarea de congrese ș.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare); Organizarea de
schimburi academice între diferite universități din țară și din străinătate; Participarea la programele internaționale la care
România este parte; Perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de
probleme și de teste și a altor materiale didactice.

C. Activități de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, activități de proiectare, de creație artistică
potrivit specificului
Activități de cercetare științifică în acord cu documentele programatice ale cercetării științifice din instituție (planuri de
cercetare anuale ale departamentelor, facultăților și ale universității, planuri strategice etc.) și cu temele de cercetare din
domeniul disciplinelor postului, activități care pot consta în unul sau totalitatea activităților următoare: cercetare
fundamentală sau aplicativă, dezvoltare tehnologică, obținere de rezultate ale activităților de cercetare științifică,
organizarea de manifestări științifice naționale sau internaționale, participarea la manifestări științifice naționale sau
internaționale organizate în țară sau străinătate, participarea în colective redacționale ale revistelor editate sub egida
universității, coordonarea studenților/masteranzilor care participă cu lucrări la sesiuni științifice / olimpiade studențești /
concursuri; Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern.

D. Alte activități
Participarea, la solicitarea Șefului de disciplină/Directorului de departament/Decanului la alte activități în interesul
instituției, în concordanță cu misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT (întâlniri cu elevi, angajatori, absolvenți;
promovarea imaginii instituției; activități de elaborare orare și alte documente specifice departamentelor - dosare de
acreditare, autorizare etc.).

E. Legat de disciplina muncii, răspunde de
Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate; Păstrarea confidențialității informațiilor și a
documentelor legate de universitate. Sunt confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de
îndeplinirea activităților postului, iar ocupantul postului se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe toată
durata relației sale contractuale cu universitatea și după încetarea acesteia; Utilizarea resurselor existente exclusiv în
interesul universității; Utilizarea echipamentelor instituției, conform reglementărilor legale și normelor interne;
Adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele universității.
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6.3. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de securitate și sănătate în muncă
Respectă prevederile legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională; Efectuează anual controlul medical periodic, conform
programărilor; Își însușește și aplică măsurile prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; Folosește echipamentele individuale de protecție.

6.4. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de P.S.I
Respectă regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă de conducerea
universității sau de persoanele desemnate de aceasta; Utilizează potrivit instrucțiunilor date de conducere sau de
persoanele desemnate de aceasta, substanțele periculoase, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; Nu
efectuează manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea
incendiilor; Comunică, imediat, conducerii ori persoanelor împuternicite de aceasta, orice situație pe care este îndreptățit
să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție
pentru stingerea incendiilor; Cooperează cu salariații desemnați de conducere, atât cât ii permit cunoștințele și sarcinile
sale, in vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; Acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui
alt salariat aflat într-o situație de pericol.

6.5. Alte sarcini și atribuții legale specifice stabilite de către șeful de disciplină, în strictă concordanță cu
activitatea didactică

7. Autoritatea postului
Evaluează studenții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne; Utilizează
echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate, numai în interesul Universității; Are acces la normele,
regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul
UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

8. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Cataloage cu rezultatele evaluării, fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, alte documente
prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.

9. Condiții de muncă
Munca se desfășoară în condiții normale, în săli amenajate corespunzător, la sediul Universității sau la sediul spitalelor
clinice unde desfășoară activitate integrată;
Normă de muncă: întreagă 8 ore/zi, 40 ore / săptămână
Orar de muncă: flexibil, conform orarului stabilit, cu respectarea dispozițiilor stabilite prin reglementările interne
instituționale.

10. Condiții de ocupare a postului
Studii și condiții specifice conform reglementărilor legale și interne instituționale de ocupare a posturilor didactice din
învățământul superior medical.

11. Delegarea atribuțiilor
Delegarea atribuțiilor aferente postului se poate face doar temporar, cu respectarea reglementărilor interne privind
redistribuirea sarcinilor de serviciu în caz de absență a unui angajat, cu aprobarea scrisă a Directorului de departament și
a Decanului, nominalizându-se persoana înlocuitoare.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit,
Șef de disciplină

Avizat,
Director de Departament

Avizat,
Decan
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Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Anexă la contractul individual de muncă nr. ____________________________________
1. Elementele de identificare a postului
Departamentul:
FACULTATEA DE
Disciplina:
Denumirea postului / cod COR Șef de lucrări / 231003
Numele prenumele:
Mod de ocupare (titular/suplinitor/plata cu ora):
2. Relații
2.1. ierarhice


este direct subordonat: Directorului de departament și Șefului de Disciplină

2.2. funcționale



interne: colaborează în desfășurarea activităților didactice și de cercetare cu cadrele didactice din cadrul
departamentului, a facultății și a universității, cât și cu studenții și personalul didactic auxiliar și nedidactic;
externe: de colaborare cu membrii comunității academice din universitate, cu membrii comunității academice din
țară și străinătate



3. Rolul postului
Titularul postului are rolul de a desfășura activități didactice, de cercetare științifică și complementare, în concordanță cu
misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT, urmărindu-se creșterea calității activității didactice și a cercetării științifice.
Activitatea se desfășoară în acord cu Planurile de învățământ, Statul de funcții de personal didactic valabile pentru anul
universitar aferent fișei postului și cu reglementările legale și interne în vigoare.

4. Obiectivele postului
•
•

îndeplinirea normei universitare
îndeplinirea altor activități in interesul instituției

5. Responsabilități
5.1. generale






Răspunde de realizarea eficientă a tuturor sarcinilor stabilite.
Răspunde de respectarea documentației sistemului de management al calității, aplicabil.
Răspunde de întocmirea în mod corespunzător, corect și la timp a documentelor și înregistrărilor necesare activității
desfășurate.
Răspunde de respectarea îndatoririlor prevăzute în Carta UMFVBT și Regulamentul Intern UMFVBT

5.2. specifice




Răspunde de calitatea prestației didactice în conformitate cu programa analitică a disciplinei.
Răspunde de actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în
ocupații înrudite.
Răspunde de rigoarea științifică, gradul de sistematizare, nivelul de accesibilitate al cunoștințelor predate.

6. Sarcini și atribuții
6.1. Sarcini și atribuții generale







Ocupantul postului va desfășura activitățile didactice normate în Statul de funcții conform anexei la fișa de post care
face parte integrantă din aceasta;
Respectarea cu strictețe a programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru, respectarea
planului de învățământ, a orarului de lucru cu studenții și prezența la activitățile didactice în intervalul stabilit prin
orar;
Respectarea normelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea relațiilor de muncă;
Respectarea clauzelor contractuale ale contractului individual de muncă, respectiv respectarea prevederilor din fișa
postului (și anexa aferentă) ce constituie anexă a contractului individual de muncă;
Raportarea datelor individuale privind cercetarea științifică, anual sau ori de câte conducerea universității solicită
acest lucru, conform procedurilor, metodologiilor și reglementărilor interne și naționale;
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Întocmirea programelor (fișelor) disciplinelor cuprinse în structura postului în conformitate cu legislația în vigoare și
prevederile din regulamentele UMFVBT;
Întocmirea tematicilor și bibliografiilor pentru cursuri, seminarii, laboratoare și lucrări practice cuprinse în structura
postului, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile din regulamentele UMFVBT;
Solicitarea configurării de către Serviciul IT din instituție a unei adrese de email cu extensia „umft.ro” și verificarea
zilnică (cu excepția concediului de odihnă, medical sau zile libere legale) a corespondenței electronice sosite pe
adresa instituțională de e-mail;
Respectarea reglementărilor legale, inclusiv a Legii educației naționale, a standardelor ARACIS, a Cartei
Universitare și a normelor interne instituționale;
Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său.
Alte atribuții delegate de către Șeful de disciplină, Directorul de departament, Decan, Prodecan, Prorectori, Rector

6.2. Sarcini și atribuții specifice postului
A. Activități normate în statul de funcțiuni
Activități de predare/Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licenţă și masterat; Cursuri (prelegeri) pentru
medici rezidenți Activități de seminar, stagii clinice, lucrări practice și de laborator (inclusiv pregătirea acestora) la ciclul
de studii licență și/sau masterat; Activități de seminar, complementare sau nu cursurilor aferente, după caz, conform
planului de învățământ; Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor aferente, după caz,
conform planului de învățământ; Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de licență și
disertație; Activități de evaluare a studenților; Participare în cadrul comisiilor la concursurile de admitere la toate formele
de învățământ (altele decât doctoratul); Evaluarea în cadrul activităților didactice directe la toate formele de învățământ
(seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări de laborator); Participare în cadrul comisiilor
de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare; Participare în cadrul comisiilor la forme de pregătire continuă în
alte domenii decât cel medical; Participare în cadrul comisiilor la admiterea la rezidențiat și la finalizarea acestuia;
Îndrumarea studenților (tutorat) pentru alegerea rutei profesionale în cadrul sistemului de credite transferabile;
Consultații pentru studenți; Participarea la colective, comisii și consilii în interesul învățământului (colectiv admitere,
colectiv examene finalizare studii, colectiv rezidențiat, etc.).; Participare în calitate de secretar în cadrul comisiilor de
concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post de asistent universitar; Pregătirea activităților de
predare și a activităților aplicative; Îndrumarea practicii de specialitate; Îndrumarea studenților în cadrul sistemului de
credite transferabile;

B. Activități de pregătire științifică și metodică și alte activități în interesul învățământului
Pregătire individuală (autoperfecționare); Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea
completă a formelor postuniversitare de învățământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar; Participarea la
conferințe, simpozioane, congrese ș.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
Organizarea de congrese ș.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare); Organizarea de
schimburi academice între diferite universități din țară și din străinătate; Participarea la programele internaționale la care
România este parte; Perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de
probleme și de teste și a altor materiale didactice.

C. Activități de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, activități de proiectare, de creație artistică
potrivit specificului
Activități de cercetare științifică în acord cu documentele programatice ale cercetării științifice din instituție (planuri de
cercetare anuale ale departamentelor, facultăților și ale universității, planuri strategice etc.) și cu temele de cercetare din
domeniul disciplinelor postului, activități care pot consta în unul sau totalitatea activităților următoare: cercetare
fundamentală sau aplicativă, dezvoltare tehnologică, obținere de rezultate ale activităților de cercetare științifică,
organizarea de manifestări științifice naționale sau internaționale, participarea la manifestări științifice naționale sau
internaționale organizate în țară sau străinătate, participarea în colective redacționale ale revistelor editate sub egida
universității, coordonarea studenților/masteranzilor care participă cu lucrări la sesiuni științifice / olimpiade studențești /
concursuri; Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern.

D. Alte activități
Participarea, la solicitarea Șefului de disciplină/Directorului de departament/Decanului la alte activități în interesul
instituției, în concordanță cu misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT (întâlniri cu elevi, angajatori, absolvenți;
promovarea imaginii instituției; activități de elaborare orare și alte documente specifice departamentelor - dosare de
acreditare, autorizare etc.).

E. Legat de disciplina muncii, răspunde de
Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate; Păstrarea confidențialității informațiilor și a
documentelor legate de universitate. Sunt confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de
îndeplinirea activităților postului, iar ocupantul postului se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe toată
durata relației sale contractuale cu universitatea și după încetarea acesteia; Utilizarea resurselor existente exclusiv în
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interesul universității; Utilizarea echipamentelor instituției, conform reglementărilor legale și normelor interne;
Adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele universității.

6.3. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de securitate și sănătate în muncă
Respectă prevederile legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională; Efectuează anual controlul medical periodic, conform
programărilor; Își însușește și aplică măsurile prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; Folosește echipamentele individuale de protecție.

6.4. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de P.S.I
Respectă regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă de conducerea
universității sau de persoanele desemnate de aceasta; Utilizează potrivit instrucțiunilor date de conducere sau de
persoanele desemnate de aceasta, substanțele periculoase, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; Nu
efectuează manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea
incendiilor; Comunică, imediat, conducerii ori persoanelor împuternicite de aceasta, orice situație pe care este îndreptățit
să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție
pentru stingerea incendiilor; Cooperează cu salariații desemnați de conducere, atât cât ii permit cunoștințele și sarcinile
sale, in vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; Acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui
alt salariat aflat într-o situație de pericol.

6.5. Alte sarcini și atribuții legale specifice stabilite de către șeful de disciplină, în strictă concordanță cu
activitatea didactică

7. Autoritatea postului
Evaluează studenții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne; Utilizează
echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate, numai în interesul Universității; Are acces la normele,
regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul
UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

8. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Cataloage cu rezultatele evaluării, fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, tematici,
bibliografii, alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.

9. Condiții de muncă
Munca se desfășoară în condiții normale, în săli amenajate corespunzător, la sediul Universității sau la sediul spitalelor
clinice unde desfășoară activitate integrată;
Normă de muncă: întreagă 8 ore/zi, 40 ore / săptămână
Orar de muncă: flexibil, conform orarului stabilit, cu respectarea dispozițiilor stabilite prin reglementările interne
instituționale.

10. Condiții de ocupare a postului
Studii și condiții specifice conform reglementărilor legale și interne instituționale de ocupare a posturilor didactice din
învățământul superior medical.

11. Delegarea atribuțiilor
Delegarea atribuțiilor aferente postului se poate face doar temporar, cu respectarea reglementărilor interne privind
redistribuirea sarcinilor de serviciu în caz de absență a unui angajat, cu aprobarea scrisă a Directorului de departament și
a Decanului, nominalizându-se persoana înlocuitoare.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.

Data: ________________________
Întocmit,
Șef de disciplină

Avizat,
Director de Departament

Avizat,
Decan
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Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Anexă la contractul individual de muncă nr. ____________________________________
1. Elementele de identificare a postului
Departamentul:
FACULTATEA DE
Disciplina:
Denumirea postului / cod COR Conferențiar universitar / 231002
Numele prenumele:
Mod de ocupare (titular/suplinitor/plata cu ora):
2. Relații
2.1. ierarhice


este direct subordonat: Directorului de departament și Șefului de Disciplină

2.2. funcționale



interne: colaborează în desfășurarea activităților didactice și de cercetare cu cadrele didactice din cadrul
departamentului, a facultății și a universității, cât și cu studenții și personalul didactic auxiliar și nedidactic;
externe: de colaborare cu membrii comunității academice din universitate, cu membrii comunității academice din
țară și străinătate.

3. Rolul postului
Titularul postului are rolul de a desfășura activități didactice, de cercetare științifică și complementare, în concordanță cu
misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT, urmărindu-se creșterea calității activității didactice și a cercetării științifice.
Activitatea se desfășoară în acord cu Planurile de învățământ, Statul de funcții de personal didactic valabile pentru anul
universitar aferent fișei postului și cu reglementările legale și interne în vigoare.

4. Obiectivele postului
•
•

îndeplinirea normei universitare
îndeplinirea altor activități in interesul instituției

5. Responsabilități
5.1. generale






Răspunde de realizarea eficientă a tuturor sarcinilor stabilite.
Răspunde de respectarea documentației sistemului de management al calității, aplicabil.
Răspunde de întocmirea în mod corespunzător, corect și la timp a documentelor și înregistrărilor necesare activității
desfășurate.
Răspunde de respectarea îndatoririlor prevăzute în Carta UMFVBT și Regulamentul Intern UMFVBT

5.2. specifice




Răspunde de calitatea prestației didactice în conformitate cu programa analitică a disciplinei.
Răspunde de actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în
ocupații înrudite.
Răspunde de rigoarea științifică, gradul de sistematizare, nivelul de accesibilitate al cunoștințelor predate.

6. Sarcini și atribuții
6.1. Sarcini și atribuții generale






Ocupantul postului va desfășura activitățile didactice normate în Statul de funcții conform anexei la fișa de post care
face parte integrantă din aceasta;
Respectarea cu strictețe a programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru, respectarea
planului de învățământ, a orarului de lucru cu studenții și prezența la activitățile didactice în intervalul stabilit prin
orar;
Respectarea normelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea relațiilor de muncă;
Respectarea clauzelor contractuale ale contractului individual de muncă, respectiv respectarea prevederilor din fișa
postului (și anexa aferentă) ce constituie anexă a contractului individual de muncă;
Raportarea datelor individuale privind cercetarea științifică, anual sau ori de câte conducerea universității solicită
acest lucru, conform procedurilor, metodologiilor și reglementărilor interne și naționale;
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Întocmirea programelor (fișelor) disciplinelor cuprinse în structura postului în conformitate cu legislația în vigoare și
prevederile din regulamentele UMFVBT;
Întocmirea tematicilor și bibliografiilor pentru cursuri, seminarii, laboratoare și lucrări practice cuprinse în structura
postului, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile din regulamentele UMFVBT;
Solicitarea configurării de către Serviciul IT din instituție a unei adrese de email cu extensia „umft.ro” și verificarea
zilnică (cu excepția concediului de odihnă, medical sau zile libere legale) a corespondenței electronice sosite pe
adresa instituțională de e-mail;
Respectarea reglementărilor legale, inclusiv a Legii educației naționale, a standardelor ARACIS, a Cartei
Universitare și a normelor interne instituționale;
Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său.
Alte atribuții delegate de către Șeful de disciplină, Directorul de departament, Decan, Prodecan, Prorectori, Rector

6.2. Sarcini și atribuții specifice postului
A. Activități normate în statul de funcțiuni
Activități de predare/Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licenţă, masterat li doctorat; Cursuri (prelegeri)
pentru medici rezidenți Activități de seminar, stagii clinice, lucrări practice și de laborator (inclusiv pregătirea acestora)
la ciclul de studii licență, masterat și/sau doctorat; Activități de seminar, complementare sau nu cursurilor aferente, după
caz, conform planului de învățământ; Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor aferente,
după caz, conform planului de învățământ; Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de
licență și disertație, a tezelor de doctorat (dacă deține titlul de abilitare); Cursuri organizate pentru pregătirea
doctoranzilor; îndrumarea studenților doctoranzi; Activități de evaluare a studenților; Participare în cadrul comisiilor la
concursurile de admitere la toate formele de învățământ (altele decât doctoratul); Evaluarea în cadrul activităților
didactice directe la toate formele de învățământ (seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări
de laborator); Participare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare; Participare în
cadrul comisiilor la forme de pregătire continuă în alte domenii decât cel medical; Participare în cadrul comisiilor la
admiterea la rezidențiat și la finalizarea acestuia; Îndrumarea studenților (tutorat) pentru alegerea rutei profesionale în
cadrul sistemului de credite transferabile; Consultații pentru studenți; Participarea la colective, comisii și consilii în
interesul învățământului (colectiv admitere, colectiv examene finalizare studii, colectiv rezidențiat, etc.).; Participare în
calitate de secretar în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post de asistent
universitar; Pregătirea activităților de predare și a activităților aplicative; Îndrumarea practicii de specialitate; Îndrumarea
studenților în cadrul sistemului de credite transferabile.

B. Activități de pregătire științifică și metodică și alte activități în interesul învățământului
Pregătire individuală (autoperfecționare); Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea
completă a formelor postuniversitare de învățământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar; Participarea la
conferințe, simpozioane, congrese ș.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
Organizarea de congrese ș.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare); Organizarea de
schimburi academice între diferite universități din țară și din străinătate; Participarea la programele internaționale la care
România este parte; Perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de
probleme și de teste și a altor materiale didactice.

C. Activități de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, activități de proiectare, de creație artistică
potrivit specificului
Activități de cercetare științifică în acord cu documentele programatice ale cercetării științifice din instituție (planuri de
cercetare anuale ale departamentelor, facultăților și ale universității, planuri strategice etc.) și cu temele de cercetare din
domeniul disciplinelor postului, activități care pot consta în unul sau totalitatea activităților următoare: cercetare
fundamentală sau aplicativă, dezvoltare tehnologică, obținere de rezultate ale activităților de cercetare științifică,
organizarea de manifestări științifice naționale sau internaționale, participarea la manifestări științifice naționale sau
internaționale organizate în țară sau străinătate, participarea în colective redacționale ale revistelor editate sub egida
universității, coordonarea studenților/masteranzilor care participă cu lucrări la sesiuni științifice / olimpiade studențești /
concursuri; Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern.

D. Alte activități
Participarea, la solicitarea Șefului de disciplină/Directorului de departament/Decanului la alte activități în interesul
instituției, în concordanță cu misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT (întâlniri cu elevi, angajatori, absolvenți;
promovarea imaginii instituției; activități de elaborare orare și alte documente specifice departamentelor - dosare de
acreditare, autorizare etc.).

E. Legat de disciplina muncii, răspunde de
Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate; Păstrarea confidențialității informațiilor și a
documentelor legate de universitate. Sunt confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de
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îndeplinirea activităților postului, iar ocupantul postului se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe toată
durata relației sale contractuale cu universitatea și după încetarea acesteia; Utilizarea resurselor existente exclusiv în
interesul universității; Utilizarea echipamentelor instituției, conform reglementărilor legale și normelor interne;
Adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele universității.

6.3. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de securitate și sănătate în muncă
Respectă prevederile legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională; Efectuează anual controlul medical periodic, conform
programărilor; Își însușește și aplică măsurile prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; Folosește echipamentele individuale de protecție.

6.4. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de P.S.I
Respectă regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă de conducerea
universității sau de persoanele desemnate de aceasta; Utilizează potrivit instrucțiunilor date de conducere sau de
persoanele desemnate de aceasta, substanțele periculoase, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; Nu
efectuează manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea
incendiilor; Comunică, imediat, conducerii ori persoanelor împuternicite de aceasta, orice situație pe care este îndreptățit
să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție
pentru stingerea incendiilor; Cooperează cu salariații desemnați de conducere, atât cât ii permit cunoștințele și sarcinile
sale, in vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; Acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui
alt salariat aflat într-o situație de pericol.

6.5. Alte sarcini și atribuții legale specifice stabilite de către șeful de disciplină, în strictă concordanță cu
activitatea didactică
7. Autoritatea postului
Evaluează studenții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne; Utilizează
echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate, numai în interesul Universității; Are acces la normele,
regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul
UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

8. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Cataloage cu rezultatele evaluării, fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, tematici,
bibliografii, alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.

9. Condiții de muncă
Munca se desfășoară în condiții normale, în săli amenajate corespunzător, la sediul Universității sau la sediul spitalelor
clinice unde desfășoară activitate integrată;
Normă de muncă: întreagă 8 ore/zi, 40 ore / săptămână
Orar de muncă: flexibil, conform orarului stabilit, cu respectarea dispozițiilor stabilite prin reglementările interne
instituționale.

10. Condiții de ocupare a postului
Studii și condiții specifice conform reglementărilor legale și interne instituționale de ocupare a posturilor didactice din
învățământul superior medical.

11. Delegarea atribuțiilor
Delegarea atribuțiilor aferente postului se poate face doar temporar, cu respectarea reglementărilor interne privind
redistribuirea sarcinilor de serviciu în caz de absență a unui angajat, cu aprobarea scrisă a Directorului de departament și
a Decanului, nominalizându-se persoana înlocuitoare.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.

Data: ________________________
Întocmit,
Șef de disciplină

Avizat,
Director de Departament

Avizat,
Decan
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Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
Anexă la contractul individual de muncă nr. ____________________________________
1. Elementele de identificare a postului
Departamentul:
FACULTATEA DE
Disciplina:
Denumirea postului / cod COR Profesor universitar / 231005
Numele prenumele:
Mod de ocupare (titular/suplinitor/plata cu ora):
2. Relații
2.1. ierarhice


este direct subordonat: Directorului de departament și Șefului de Disciplină

2.2. funcționale



interne: colaborează în desfășurarea activităților didactice și de cercetare cu cadrele didactice din cadrul
departamentului, a facultății și a universității, cât și cu studenții și personalul didactic auxiliar și nedidactic;
externe: de colaborare cu membrii comunității academice din universitate, cu membrii comunității academice din
țară și străinătate.

3. Rolul postului
Titularul postului are rolul de a desfășura activități didactice, de cercetare științifică și complementare, în concordanță cu
misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT, urmărindu-se creșterea calității activității didactice și a cercetării științifice.
Activitatea se desfășoară în acord cu Planurile de învățământ, Statul de funcții de personal didactic valabile pentru anul
universitar aferent fișei postului și cu reglementările legale și interne în vigoare.

4. Obiectivele postului
•
•

îndeplinirea normei universitare
îndeplinirea altor activități in interesul instituției

5. Responsabilități
5.1. generale





Răspunde de realizarea eficientă a tuturor sarcinilor stabilite.
Răspunde de respectarea documentației sistemului de management al calității, aplicabil.
Răspunde de întocmirea în mod corespunzător, corect și la timp a documentelor și înregistrărilor necesare activității
desfășurate.
Răspunde de respectarea îndatoririlor prevăzute în Carta UMFVBT și Regulamentul Intern al UMFVBT.

5.2. specifice





Răspunde de calitatea prestației didactice în conformitate cu programa analitică a disciplinei.
Răspunde de actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum și în
ocupații înrudite.
Răspunde de rigoarea științifică, gradul de sistematizare, nivelul de accesibilitate al cunoștințelor predate.

6. Sarcini și atribuții
6.1. Sarcini și atribuții generale







Ocupantul postului va desfășura activitățile didactice normate în Statul de funcții conform anexei la fișa de post care
face parte integrantă din aceasta;
Respectarea cu strictețe a programului de lucru și folosirea integrală și eficientă a timpului de lucru, respectarea
planului de învățământ, a orarului de lucru cu studenții și prezența la activitățile didactice în intervalul stabilit prin
orar;
Respectarea normelor și instrucțiunilor referitoare la desfășurarea relațiilor de muncă;
Respectarea clauzelor contractuale ale contractului individual de muncă, respectiv respectarea prevederilor din fișa
postului (și anexa aferentă) ce constituie anexă a contractului individual de muncă;
Raportarea datelor individuale privind cercetarea științifică, anual sau ori de câte conducerea universității solicită
acest lucru, conform procedurilor, metodologiilor și reglementărilor interne și naționale;
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Întocmirea programelor (fișelor) disciplinelor cuprinse în structura postului în conformitate cu legislația în vigoare și
prevederile din regulamentele UMFVBT;
Întocmirea tematicilor și bibliografiilor pentru cursuri, seminarii, laboratoare și lucrări practice cuprinse în structura
postului, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile din regulamentele UMFVBT;
Solicitarea configurării de către Serviciul IT din instituție a unei adrese de email cu extensia „umft.ro” și verificarea
zilnică (cu excepția concediului de odihnă, medical sau zile libere legale) a corespondenței electronice sosite pe
adresa instituțională de e-mail;
Respectarea reglementărilor legale, inclusiv a Legii educației naționale, a standardelor ARACIS, a Cartei
Universitare și a normelor interne instituționale;
Respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său.
Alte atribuții delegate de către Șeful de disciplină, Directorul de departament, Decan, Prodecan, Prorectori, Rector

6.2. Sarcini și atribuții specifice postului
A. Activități normate în statul de funcțiuni
Activități de predare/Cursuri aferente ciclului de studii universitare de licenţă, masterat li doctorat; Cursuri (prelegeri)
pentru medici rezidenți Activități de seminar, stagii clinice, lucrări practice și de laborator (inclusiv pregătirea acestora)
la ciclul de studii licență, masterat și/sau doctorat; Activități de seminar, complementare sau nu cursurilor aferente, după
caz, conform planului de învățământ; Îndrumarea realizării proiectelor de an, complementare sau nu cursurilor aferente,
după caz, conform planului de învățământ; Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a lucrărilor de
licență și disertație, a tezelor de doctorat (dacă deține titlul de abilitare); Cursuri organizate pentru pregătirea
doctoranzilor; îndrumarea studenților doctoranzi; Activități de evaluare a studenților; Participare în cadrul comisiilor la
concursurile de admitere la toate formele de învățământ (altele decât doctoratul); Evaluarea în cadrul activităților
didactice directe la toate formele de învățământ (seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de finalizare a studiilor, lucrări
de laborator); Participare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare; Participare în
cadrul comisiilor la forme de pregătire continuă în alte domenii decât cel medical; Participare în cadrul comisiilor la
admiterea la rezidențiat și la finalizarea acestuia; Îndrumarea studenților (tutorat) pentru alegerea rutei profesionale în
cadrul sistemului de credite transferabile; Consultații pentru studenți; Participarea la colective, comisii și consilii în
interesul învățământului (colectiv admitere, colectiv examene finalizare studii, colectiv rezidențiat, etc.).; Participare în
calitate de secretar în cadrul comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post de asistent
universitar; Pregătirea activităților de predare și a activităților aplicative; Îndrumarea practicii de specialitate; Îndrumarea
studenților în cadrul sistemului de credite transferabile.

B. Activități de pregătire științifică și metodică și alte activități în interesul învățământului
Pregătire individuală (autoperfecționare); Audierea unor cursuri sau parcurgerea unor module de curs. Parcurgerea
completă a formelor postuniversitare de învățământ în domeniul de activitate sau într-unul complementar; Participarea la
conferințe, simpozioane, congrese ș.a., organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
Organizarea de congrese ș.a., în domeniul de activitate sau în domenii colaterale (complementare); Organizarea de
schimburi academice între diferite universități din țară și din străinătate; Participarea la programele internaționale la care
România este parte; Perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de
probleme și de teste și a altor materiale didactice.

C. Activități de cercetare științifică, de dezvoltare tehnologică, activități de proiectare, de creație artistică
potrivit specificului
Activități de cercetare științifică în acord cu documentele programatice ale cercetării științifice din instituție (planuri de
cercetare anuale ale departamentelor, facultăților și ale universității, planuri strategice etc.) și cu temele de cercetare din
domeniul disciplinelor postului, activități care pot consta în unul sau totalitatea activităților următoare: cercetare
fundamentală sau aplicativă, dezvoltare tehnologică, obținere de rezultate ale activităților de cercetare științifică,
organizarea de manifestări științifice naționale sau internaționale, participarea la manifestări științifice naționale sau
internaționale organizate în țară sau străinătate, participarea în colective redacționale ale revistelor editate sub egida
universității, coordonarea studenților/masteranzilor care participă cu lucrări la sesiuni științifice / olimpiade studențești /
concursuri; Elaborarea individuală de inovare sau inventică prevăzute în planul intern.

D. Alte activități
Participarea, la solicitarea Șefului de disciplină/Directorului de departament/Decanului la alte activități în interesul
instituției, în concordanță cu misiunea, obiectivele și valorile UMFVBT (întâlniri cu elevi, angajatori, absolvenți;
promovarea imaginii instituției; activități de elaborare orare și alte documente specifice departamentelor - dosare de
acreditare, autorizare etc.).

E. Legat de disciplina muncii, răspunde de
Îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate; Păstrarea confidențialității informațiilor și a
documentelor legate de universitate. Sunt confidențiale toate informațiile, datele și documentele obținute, legate de
îndeplinirea activităților postului, iar ocupantul postului se obligă să nu le divulge sau să le transmită terților pe toată
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durata relației sale contractuale cu universitatea și după încetarea acesteia; Utilizarea resurselor existente exclusiv în
interesul universității; Utilizarea echipamentelor instituției, conform reglementărilor legale și normelor interne;
Adoptarea în permanență a unui comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele universității.

6.3. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de securitate și sănătate în muncă
Respectă prevederile legale în vigoare, privind securitatea și sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau
diminuate riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională; Efectuează anual controlul medical periodic, conform
programărilor; Își însușește și aplică măsurile prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a
prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă; Folosește echipamentele individuale de protecție.

6.4. Sarcini și atribuții referitoare la activitatea de P.S.I
Respectă regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă de conducerea
universității sau de persoanele desemnate de aceasta; Utilizează potrivit instrucțiunilor date de conducere sau de
persoanele desemnate de aceasta, substanțele periculoase, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele de lucru; Nu
efectuează manevre și modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecție sau de intervenție pentru stingerea
incendiilor; Comunică, imediat, conducerii ori persoanelor împuternicite de aceasta, orice situație pe care este îndreptățit
să o considere un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele de protecție sau de intervenție
pentru stingerea incendiilor; Cooperează cu salariații desemnați de conducere, atât cât ii permit cunoștințele și sarcinile
sale, in vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor; Acordă ajutor, atât cât este rațional posibil, oricărui
alt salariat aflat într-o situație de pericol.

6.5. Alte sarcini și atribuții legale specifice stabilite de către șeful de disciplină, în strictă concordanță cu
activitatea didactică

7. Autoritatea postului
Evaluează studenții în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne; Utilizează
echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate, numai în interesul Universității; Are acces la normele,
regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul
UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

8. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Cataloage cu rezultatele evaluării, fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, tematici,
bibliografii, alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.

9. Condiții de muncă
Munca se desfășoară în condiții normale, în săli amenajate corespunzător, la sediul Universității sau la sediul spitalelor
clinice unde desfășoară activitate integrată;
Normă de muncă: întreagă 8 ore/zi, 40 ore / săptămână
Orar de muncă: flexibil, conform orarului stabilit, cu respectarea dispozițiilor stabilite prin reglementările interne
instituționale.

10. Condiții de ocupare a postului
Studii și condiții specifice conform reglementărilor legale și interne instituționale de ocupare a posturilor didactice din
învățământul superior medical.

11. Delegarea atribuțiilor
Delegarea atribuțiilor aferente postului se poate face doar temporar, cu respectarea reglementărilor interne privind
redistribuirea sarcinilor de serviciu în caz de absență a unui angajat, cu aprobarea scrisă a Directorului de departament și
a Decanului, nominalizându-se persoana înlocuitoare.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.

Data: ________________________
Întocmit,
Șef de disciplină

Avizat,
Director de Departament

Avizat,
Decan
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Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE ȘEF DE DISCIPLINĂ

1. Elementele de identificare a postului
Departamentul:
FACULTATEA DE
Disciplina:
Denumirea funcției
Șef de disciplină
Numele prenumele:
2. Rolul
Titularul funcției de Șef de disciplină are rolul de a coordona / conduce toate activitățile disciplinei.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții





















convoacă și conduce ședințele colectivului disciplinei, organizează, coordonează și controlează activitatea didactică
și de cercetare și răspunde de calitatea acestora;
stabilește atribuțiile fiecărui cadru didactic al disciplinei, le consemnează în fișa individuală a postului și în Anexa la
Fișa individuală a postului și urmărește realizarea acestora;
evaluează anual activitatea profesională a personalului din disciplină;
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 și asigură transmiterea acestora Direcției Resurse Umane;
elaborează, actualizează și propune spre aprobare Consiliului departamentului programele analitice ale materiilor
gestionate de disciplină;
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;
prezintă conducerii Facultății solicitările disciplinei referitoare la investiții, reparații și achiziții și răspunde de buna
gestionare a bazei materiale a disciplinei;
reprezintă disciplina în relațiile cu alte discipline, structurile administrative și cele ierarhic superioare;
răspunde de respectarea orarelor pentru activitățile didactice de către personalul din subordine;
asigură, pentru personalul disciplinei, instructajele de SSM și PSI și completarea documentelor aferente;
informează corect și la timp membrii disciplinei asupra solicitărilor de interes formulate de structurile de conducere
ierarhic superioare;
respectă confidențialitatea și secretul profesional;
răspunde de actualizarea și completarea paginii de internet destinată disciplinei din cadrul site-ului UMFVBT;
prezintă transparență decizională față de membrii disciplinei;
îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare
identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
evaluează realizarea obiectivelor specifice.
alte atribuții delegate de către Directorul de departament, Prodecani, Decani, Prorectori și/sau Rector

5. Autoritatea postului
Evaluează membrii disciplinei/personalul din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu
reglementările interne. Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie
folosite corespunzător, numai în interesul Universității. Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în
universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul
instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro

Fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, foi colective de prezență, note de prezență, fișe
individuale ale postului, anexe la fișele individuale ale postului, tematici, bibliografii, alte documente prevăzute prin
regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit,
Director de Departament

Avizat,
Decan

Avizat,
Prorector didactic

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro

Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR DE DEPARTAMENT

1. Elementele de identificare a postului
FACULTATEA DE
Denumirea funcției
Numele prenumele:

Departamentul:
Director de departament

2. Rolul
Titularul funcției de Director de departament are rolul de a realizează managementul și conducerea executivă la nivelul
departamentului.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții


















Directorul de departament realizează managementul și conducerea executivă la nivelul departamentului;
Face parte de drept din Consiliul Facultății și execută hotărârile Consiliului Facultății, Consiliului de Administrație
și ale Senatului;
Răspunde nemijlocit de:
 statele de funcții – verificarea corectitudinii întocmirii, centralizarea și înaintarea acestora către conducerea
universității;
 planurile de învățământ – verificarea implementării, actualizării și armonizării curriculelor disciplinelor;
 managementul cercetării și al calității – evaluarea și asigurarea calității procesului educațional și de cercetare;
 managementul financiar la nivelul departamentului – în limitele competențelor stabilite de Carta universității;
Convoacă și conduce ședințele Consiliului Departamentului, organizează, coordonează și controlează activitatea
didactică și de cercetare și răspunde de calitatea acestora;
Propune scoaterea la concurs a posturilor didactice aprobate de către Consiliul departamentului în structura căruia se
află postul;
Centralizează și înaintează Decanatului lista cu persoanele selectate a desfășura activități didactice în regim de plata
cu ora;
Asigură transmiterea de către Șefii de disciplină a Foilor colective de prezență lunare pentru personalul didactic
titular și pentru personalul didactic asociat, precum și a Notei de prezență;
Răspunde de respectarea orarelor pentru activitățile didactice de către personalul din subordine;
Prezintă conducerii Facultății solicitările departamentului referitoare la investiții, reparații și achiziții;
Evaluează anual activitatea profesională a șefilor de discipline;
Indeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare;
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.
Alte atribuții delegate de către Prodecani, Decan, Prorectori și/sau Rector.

5. Autoritatea postului
Evaluează membrii disciplinei/personalul din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu
reglementările interne; Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie
folosite corespunzător, numai în interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în
universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul
instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro
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6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, foi colective de prezență, note de prezență, fișe
individuale ale postului, anexe la fișele individuale ale postului, State de funcții, procese-verbale consiliul
departamentului, comunicări, tematici, bibliografii, alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în
vigoare la nivelul UMFVBT.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit,
Decan

Avizat,
Prorector didactic

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro

Luat la cunoștință,
Salariat

Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ

1. Elementele de identificare a postului
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Denumirea funcției
Numele prenumele:

Școala Doctorală de

Director Școală Doctorală

2. Rolul
Titularul funcției de Director de departament are rolul de a realiza managementul și conducerea executivă la nivelul
Școlii Doctorale.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții















Conduce ședințele Consiliului Școlii Doctorale;
Aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Școlii Doctorale;
Aprobă recunoașterea unor stagii de doctorat sau de cercetare științifică desfășurate în țară sau străinătate;
Aprobă întreruperi ale studiilor universitare de doctorat în acord cu legea și cu regulamentul adoptat de Consiliul
Școlii Doctorale;
Propune Consiliului Școlii Doctorale aprobarea curriculumului de pregătire în doctorat și programul de cercetare;
Reprezintă Școala Doctorală în relațiile cu alte structuri ale Universității sau cu terți;
Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației incidente în vigoare;
Îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
Măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.
Alte atribuții delegate de către Directorul CSUD și/sau Rector

5. Autoritatea postului


Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie folosite
corespunzător, numai în interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în
universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe e-mail-ul
instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional


Comunicări, adrese, note, și alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul
UMFVBT.

Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit,
Director C.S.U.D.

Luat la cunoștință,
Salariat

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro
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Se aprobă,
Rector, Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE PRODECAN

1. Elementele de identificare a postului
FACULTATEA DE
Denumirea funcției
Numele prenumele:

Prodecan

2. Rolul
Titularul funcției de Prodecan are rolul de a asista Decanul în realizarea managementului și conducerii Facultății.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale.

4. Sarcini și atribuții















Prodecanii facultății au calitatea de invitați permanenți la ședințele Consiliului Facultății și execută hotărârile
Consiliului Facultății, Consiliului de Administrație și ale Senatului;
Asigură conducerea executivă a facultății, împreună cu Decanul;
Asigură întocmirea planurilor de învățământ;
Monitorizează întocmirea orarelor;
Monitorizează buna desfășurare a concursurilor de admitere, licență, ocupare posturi;
Asigură, împreună cu decanul, acreditarea periodică a programelor de studii;
Asigură, împreună cu decanul, coordonarea desfășurării procesului didactic la nivel de Facultate;
Îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare;
Poate înlocui Decanul, la delegarea sau în lipsa acestuia, în raporturile cu Universitatea, cu alte facultăți, instituții
sau organisme, precum și cu persoanele fizice;
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.
Alte atribuții delegate de către Decan, Prorectori și/sau Rector

5. Autoritatea postului


Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie folosite
corespunzător, numai în interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în
universitate în mod transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul
instituțional / buletine, informări și alte mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional


Comunicări, adrese, note, și alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul
UMFVBT.

Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.

Data: ________________________
Întocmit,
Decan

Avizat,
Prorector didactic

Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +40 256/204400; +40 256/204250; Fax: +40 256/490626
Email: rectorat@umft.ro

www.umft.ro

Luat la cunoștință,
Salariat

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE DECAN

1. Elementele de identificare a postului
FACULTATEA DE
Denumirea funcției
DECAN
Numele prenumele:
2. Rolul
Titularul funcției de Decan are rolul de a realiza managementul și conducerea Facultății și de a reprezenta Facultatea în
raporturile cu alte facultăți și terți, organizații pe plan național și internațional.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții
 Reprezintă facultatea în relația cu terți și răspunde de managementul;
 Este președinte al Consiliului Facultății și membru de drept al Consiliului de Administrație a UMFVBT;
 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;
Propune spre aprobare Consiliului Facultății structura, Regulamentul de organizare și funcționare a facultății;
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;
Aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de Administrație, ale Senatului Universității și răspunde de îndeplinirea
acestora în cadrul Facultății;
Coordonează desfășurarea procesului didactic la nivel de facultate;
La propunerea șefilor de disciplină revizuiește curriculele programelor de studii din facultate;
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;
Răspunde de organizarea examenelor de licență și disertație;
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;
Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Senat, Consiliul de Administrație, Rector sau Consiliul facultății;
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.
Alte atribuții delegate de către Prorectori și/sau Rector

5. Autoritatea postului
Evaluează Prodecanii și Directorii de departament cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne; Utilizează
și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie folosite corespunzător, numai în
interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod transparent și
nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine, informări și alte
mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Fișe individuale ale postului, anexe la fișele individuale ale postului, fișe de evaluare, State de funcții, procese-verbale,
adeverințe, suplimente la diplomă, foi matricolă, diplome de absolvire, comunicări, tematici, bibliografii, alte documente
prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT etc.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit,
Prorector Didactic,

Luat la cunoștință,
Salariat
Piața Eftimie Murgu nr. 2, 30041, Timișoara, jud. Timiș
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Aprobat,
Rector,

ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE DIRECTOR CSUD

1. Elementele de identificare a postului
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
Denumirea funcției
Director C.S.U.D.
Numele prenumele:
2. Rolul
Titularul funcției de Director C.S.U.D. are rolul de a realiza managementul domeniul studiilor universitare de doctorat.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții





















Face parte de drept din Consiliul de Administrație și execută hotărârile Consiliului de Administrație și ale Senatului;
Are în subordine și coordonează activitatea Biroului Școală doctorală;
Este responsabil de domeniul studiilor universitare de doctorat:
Răspunde de cunoașterea și aplicarea corectă a legislației și reglementărilor privind domeniul pe care îl coordonează;
Reprezintă CSUD în raport cu oricare entitate din țară și străinătate;
Convoacă și conduce ședințele CSUD;
Coordonează elaborarea raportului anual de activitate al CSUD și îl prezintă în fața Senatului UMFVBT
Răspunde de respectarea orarelor pentru activitățile didactice aferente studiilor universitare de doctorat;
Răspunde de elaborare și modificarea regulamentelor ce guvernează activitatea CSUD;
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;
Îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare
Prezintă spre aprobare CSUD:
 regulamentele, metodologiile și procedurile cu privire la organizarea și funcționarea Școlilor Doctorale;
 contractele de studii dintre doctoranzi și IOSUD;
 bugetul și execuția bugetară a IOSUD;
 ordinele de înmatriculare și exmatriculare ale doctoranzilor;
 Rapoartele anuale de activitate ale Școlilor doctorale;
 Statul de funcții ale personalului didactic și de cercetare afiliat Școlilor doctorale;
 Raportul anual al CSUD.
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește acțiunile
care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii conduse,
măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.
Alte atribuții delegate de către Rector

5. Autoritatea postului
Evaluează personalul din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne;
Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie folosite corespunzător,
numai în interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod
transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine,
informări și alte mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Fișe de activitate zilnică, fișele disciplinelor, fișe individuale de pontaj, foi colective de prezență, note de prezență, fișe
individuale ale postului, anexe la fișele individuale ale postului, State de funcții, procese-verbale CSUD, cereri de
întrerupere a studiilor doctorale; cereri de retragere din cadrul programului de doctorat; perioadele de grație pentru
susținerea tezelor de doctorat; pontajelor lunare a studenților-doctoranzi pentru plata burselor, comunicări, tematici,
bibliografii, alte documente prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit și aprobat,

Luat la cunoștință,
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Rector

Salariat
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ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE PRORECTOR

1. Elementele de identificare a postului
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

PRORECTOR ____________

Denumirea funcției
Numele prenumele:
2. Rolul
-

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale

4. Sarcini și atribuții







5. Autoritatea postului







6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional




Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.

Data: ________________________
Întocmit și aprobat,
Rector

Luat la cunoștință,
Salariat

Rectorat
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ANEXĂ LA FIȘA INDIVIDUALĂ A POSTULUI
PENTRU FUNCȚIA DE RECTOR

1. Elementele de identificare a postului
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
Denumirea funcției

RECTOR

Numele prenumele:

OCTAVIAN-MARIUS CREȚU

2. Rolul
Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții și conduce operativ universitatea.

3 Obiectivul
• îndeplinirea tuturor atribuțiilor, sarcinilor și responsabilităților care revin funcției
• operativitatea în rezolvarea sarcinilor de serviciu
• realizarea de lucrări corecte, coerente și complete, la termenele stabilite și la nivelul standardelor de calitate cerute și cu
respectarea prevederilor legale.

4. Sarcini și atribuții



























Reprezintă legal UMFVBT în relaţiile cu terţii şi conduce operativ UMFVBT;
Este ordonatorul de credite al UMFVBT;
Realizează managementul şi conducerea operativă a UMFVBT, pe baza contractului de management;
Negociază şi semnează contractul instituţional cu ministerul de resort;
Propune spre aprobare senatului structura şi reglementările de funcţionare ale UMFVBT;
Propune spre aprobare senatului proiectul de buget şi raportul privind execuţia bugetară;
Asigură condiţiile pentru aplicarea prevederilor regulamentelor şi a metodologiilor UMFVBT, ale Codului de
etică şi deontologie universitară, precum şi ale celorlalte reglementări interne ale UMFVBT;
Convoacă și conduce ședințele Consiliului de Administraţie;
Convoacă Senatul universitar;
Organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăţilor şi a Directorului Consiliului pentru Studii
Universitare de Doctorat şi emite deciziile de numire a acestora;
Răspunde de buna desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, în condiţiile
respectării standardelor de calitate în mediul universitar, de etică şi deontologie universitară şi legislaţia în
vigoare;
Răspunde de buna gestionare a patrimoniului şi de corecta gestiune financiară a UMFVBT;
Propune senatului universitar, pe baza evaluării interne, reorganizarea sau desfiinţarea departamentelor sau a
celorlalte unităţi funcţionale neperformante, fără a prejudicia studenţii;
Semnează actele de studii emise de UMFVBT;
Emite decizii în legătură cu înmatricularea/exmatricularea studenţilor;
Emite decizii privind încheierea, modificarea şi încetarea raporturilor de muncă ale membrilor comunităţii
academice şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare, în condiţiile legii;
Aprobă atribuţiile personalului didactic şi de cercetare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
stabilite în fişa individuală a postului;
Anulează, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că a
fost obţinută prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară;
Aprobă structura şi componenţa Comisiei de etică şi deontologie universitară propusă de consiliul de
administraţie şi avizată de către senatul universitar;
Prezidează comisia de concurs pentru desemnarea Directorului General Administrativ şi îl numeşte pe acesta pe
post, în condiţiile legii;
Prezintă senatului universitar rapoarte privind îndeplinirea misiunii şi a obiectivelor strategice ale Universităţii;
Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta
universitară şi legislaţia în vigoare;
Îrezintă senatului universitar raportul privind starea UMFVBT;
Face publice deciziile sale şi pe cele ale consiliului de administraţie;
Face publică, prin declaraţie pe propria răspundere, oferta anuală de şcolarizare a UMFVBT, în conformitate cu
legea;
Identifică acțiunile și activitățile necesare pentru realizarea obiectivelor specifice;
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Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilește
acțiunile care să mențină riscurile în limite acceptabile;
Monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizează activitățile ce se desfășoară în cadrul structurii
conduse, măsoară și înregistrează rezultatele, compară rezultatele cu obiectivele de îndeplinit, identifică
abaterile;
Evaluează realizarea obiectivelor specifice.

5. Autoritatea postului
Evaluează personalul din subordine în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu reglementările interne;
Utilizează și urmărește ca echipamentele și consumabilele puse la dispoziție de universitate să fie folosite corespunzător,
numai în interesul Universității; Are acces la normele, regulamentele și procedurile elaborate în universitate în mod
transparent și nediscriminatoriu, prin postarea lor pe site-ul UMFVBT / transmiterea pe emailul instituțional / buletine,
informări și alte mijloace de diseminare interne.

6. Documente elaborate / semnate / avizate și circuit relațional
Decizii, Acte adiționale, Contracte, fișe individuale ale postului, anexe la fișele individuale ale postului, State de funcții,
procese-verbale, hotărâri, fișe de evaluare, adrese, comunicări, tematici, bibliografii, acte de studii, alte documente
prevăzute prin regulamentele și metodologiile în vigoare la nivelul UMFVBT etc.
Activitatea se desfășoară conform prevederilor legale în vigoare și conform prevederilor reglementărilor interne ale
UMFVBT.
Data: ________________________
Întocmit și aprobat,
Președintele Senatului

Luat la cunoștință,
Salariat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 55/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- H.S. 19/1252/27.01.2021 privind Statul de funcții pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, director Resurse Umane, nr.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă actualizarea Statului de funcții pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se abrogă H.S. 19/1252/27.01.2021 privind Statul de funcții pentru personalul didactic auxiliar
și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Tehnică,
- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Informatizare,
- Departamentul Dezvoltare,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
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- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 56/4291/24.02.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020, modificat și
completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Hotărârea Senatului nr. 188/17456/25.11.2020, privind aprobarea Centrele de Cercetare Avansată
(CCA), din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Hotărârea Senatului nr. 210/18470/18.12.2020, privind aprobarea Centrelor de cercetare
metodologice (CMC) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în funcție
de punctajul obținut în urma evaluării de către Comitetul Științific,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector pentru Cercetarea Științifică, nr.
2955/15.02.2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă modelul contractului pentru Centrele de Cercetare Metodologice (CMC),
respectiv Centrele de Cercetare Avansată (CMA), conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- CSUD
- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Financiar – contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința
tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
www.umft.ro
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 57/4291/24.02.2021
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 al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr.
1/5189/29.04.2020, modificat și completat prin H.S. 35/4291/24.02.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr.
3233/15.02.2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/3486/16.02.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Acordul cadru de cooperare între Universitatea de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Lokman Hekim University Ankara, Turkey, conform
Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Rectorat,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la
cunoștința tuturor celor interesați, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai

Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Cabinet Președinte Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
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