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CAPITOLUL I. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (CADRU LEGISLATIV) 
 

Art. 1. Prezentul regulament reglementează procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea 

sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României, respectiv a ștampilelor fără stema României, în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, numită în continuare UMFVBT 

și are la bază următoarele acte normative, după cum urmează: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 102 din 21 septembrie 1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, forma consolidată; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 805/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, 

păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de 

către instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate, care fac parte din sistemul 

naţional de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 544 din 17 mai 2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, 

păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, 

uzate sau care devin nefolosibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 

27 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul M.E.C. nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

în sistemul de învăţământ superior; 

 Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

 Hotărârea Senatului UMFVBT nr. 3/4757/01.04.2020;  

 Hotărârea Senatului UMFVBT nr. 73/9926/03.08.2020; 

 Deciziile Rectorului nr. 420, 421, 422, 423/03.08.2020; 

 Reglementări și decizii interne, relevante pentru această activitate. 
 

CAPITOLUL II. PROCURAREA, PĂSTRAREA, FOLOSIREA, SCOATEREA 

DIN UZ ŞI CASAREA SIGILIILOR ŞI A TIMBRULUI SEC CU STEMA 

ROMÂNIEI 
 

II.A. PROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA SIGILIILOR/ȘTAMPILELOR DE 

CAUCIUC CU STEMA ROMÂNIEI 
 

Art.1.  

(1) Dreptul de a procura, deţine şi folosi sigilii/ștampile de cauciuc cu stema României îl are Rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

(2) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara este răspunzător de 

păstrarea şi utilizarea legală a sigiliilor/ștampilelor de cauciuc cu stema României. 

(3) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara poate încredința 

păstrarea și utilizarea sigiliului/ștampilelor de cauciuc cu stema României, prin decizie, unor alte 

persoane special desemnate în acest sens, conform art. 16 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea 
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drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către 

autorităţile şi instituţiile publice, pe categoriile de acte prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă din 

prezentul regulament. 

(4) Pentru celelalte categorii de acte/documente se folosesc ștampilele fără stema României, conform 

capitolului III din prezentul regulament. 

(5) În cadrul UMFVBT persoana desemnată, prin decizia Rectorului, pentru păstrarea și utilizarea 

sigiliului/ștampilei de cauciuc cu stema României, este secretarul șef de universitate. 

(6) Sigiliul/ștampila de cauciuc cu stema României se aplică doar pe semnătura Rectorului 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 
 

Art.2.  

(1) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara are dreptul de a 

comanda la Regia Autonomă ,,Monetaria Statului” sigilii/ștampile de cauciuc cu stema României, 

numai pe baza aprobării acordate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării. 

(2) În cazul schimbării denumirii universității, comanda pentru sigilii/ștampile de cauciuc cu stema 

României este însoţită de copia procesului-verbal de casare a tuturor exemplarelor vechilor 

sigilii/ștampile de cauciuc cu stema României. 
 

Art.3.  

(1) Eliberarea sigiliilor cu stema României se face de către Regia Autonomă ,,Monetaria Statului" 

Rectorului Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara sau persoanelor 

împuternicite de către acesta, în acest sens. 

(2) La eliberarea sigiliilor/ștampilelor de cauciuc cu stema României se verifica obligatoriu 

corectitudinea datelor din sigiliu/ștampilă şi se semnalează pe loc eventualele greşeli constatate. 

(3) Achitarea contravalorii sigiliilor/ștampilelor de cauciuc cu stema României este în sarcina 

universității. 
 

Art.4.  

(1) Înscrisurile de pe sigiliul/ștampila de cauciuc cu stema României cu denumirea universității, 

prevăzută în actul de înfiinţare, se redactează în limba română. 

(2) Sigiliul/ștampila de cauciuc cu stema României este format din două cercuri concentrice - liniare, 

cu diametrul de 35 mm şi, respectiv, 25 mm. 

(3) În jumătatea superioară a cercului mare se înscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvântul 

ROMÂNIA. 

(4) În partea inferioară a interiorului cercului mare se înscrie, cu aceleaşi caractere, denumirea 

autorităţii publice căreia îi aparţine sigiliul. Dimensiunile acestor litere vor fi mai mici decât cele 

folosite pentru cuvântul ROMÂNIA şi vor fi separate de acesta prin câte o steluta. 

(5) În interiorul cercului mic se înscrie stema României. 

(6) Stema României va reproduce întocmai grafica şi va păstra proportiile acesteia astfel cum sunt 

stabilite în Anexa nr. 1 a Legii nr. 102/1992, forma consolidată. 
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II.B. PROCURAREA, DEŢINEREA ŞI FOLOSIREA MATRIȚEI TIMBRU SEC CU STEMA 

ROMÂNIEI 
 

Art.5.  

(1) Dreptul de a procura, deţine sau folosi matrița timbru sec cu stema României îl are Rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

(2) Matrița timbru sec cu stema României se aplică de către Rectorul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara sau de către persoanele desemnate special în acest sens, prin 

decizie, pe actele de studii eliberate absolvenţilor (originale sau duplicate), în locul rezervat în acest 

scop a prezentului Regulament. 

(3) În cadrul UMFVBT persoana desemnată, prin decizia Rectorului, pentru păstrarea și utilizarea 

timbrului sec cu stema României, este secretarul din cadrul Biroului Acte Studii.  

(4) Aplicarea timbului sec se face în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.C. nr. 4156/2020 

pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior. 

(5) Procurarea matriței timbru sec cu stema României se face în condiţiile şi cu respectarea 

procedurii prevăzute la art. 2 şi 3 din prezentul regulament.  

(6) Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara poate deţine numai o 

singură matriță timbru sec cu stema României. 
 

II.C. EVIDENȚA ŞI PĂSTRAREA SIGILIILOR/ȘTAMPILELOR DE CAUCIUC ŞI A 

MATRIȚEI TIMBRU SEC CU STEMA ROMÂNIEI 
 

Art.6.  

(1) Evidența sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu stema României se ține la 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara şi la Ministerul Educaţiei și 

Cercetării, în registre special constituite în acest sens. 

(2) Modelul registrului de evidență al sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu 

stema României, respectiv al ștampilelor de cauciuc fără stema României, este prevăzut în Anexa nr. 

2. 
 

Art.7.  

(1) Pentru constituirea şi păstrarea registrului special de evidență al sigiliilor/ștampilelor de cauciuc 

şi a matriței timbru sec cu stema României, respectiv al ștampilelor de cauciuc fără stema României, 

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, prin decizie, 

desemnează o persoană responsabilă, stabilind şi atribuţiile acesteia. 

(2) În cadrul UMFVBT persoana desemnată, prin decizia Rectorului, pentru constituirea şi păstrarea 

registrului special de evidență al sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu stema 

României, respectiv al ștampilelor de cauciuc fără stema României, este secretarul șef de universitate 

adjunct.  

(3) În registrul special de evidență al sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu 

stema României, respectiv al ștampilelor de cauciuc fără stema României, întocmit la nivelul 

universității, se înscriu datele de identificare privind sigiliile/ștampilele de cauciuc şi matrița timbru 

sec cu stema României, respectiv ale ștampilelor de cauciuc fără stema României. 
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Art.8.  

(1) Sigiliile/ștampilele de cauciuc şi matrița timbru sec cu stema României se păstrează în deplină 

siguranţă.  
(2) În încăperea în care se păstrează sigiliul/ștampila de cauciuc, matrița timbru sec cu stema 

României şi registrul special de evidență trebuie să fie luate măsuri speciale de protecţie împotriva 

pătrunderii prin efracţie. 
 

Art.9.  

Sigiliile/ștampilele de cauciuc (cu stema, respectiv fără stema României) şi matriţa timbru sec se iau 

în evidenţă, în ordinea preluării acestora, conform prevederilor art. 11 din Legea Arhivelor Naţionale 

nr. 16/1996, republicată, şi ale Ordinului Arhivelor Naţionale nr. 217/1996*), îmbunătăţit, într-un 

registru de inventar, al cărui model este prezentat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din 

prezentul regulament. 

 

II.D. PIERDEREA SAU SUSTRAGEREA SIGILIULUI/ȘTAMPILELOR DE CAUCIUC ORI A 

MATRITEI TIMBRU SEC CU STEMA ROMÂNIEI 

 

Art.10. 
(1) În cazul pierderii sau al sustragerii sigiliului/ștampilei de cauciuc ori a matriței timbru sec cu 

stema României, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara are 

următoarele obligaţii: 

(a) să înştiinţeze, în scris, în termen de 24 de ore, organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei 

şi Internelor şi ale Ministerului Educaţiei și Cercetării;  

(b) să publice pierderea şi să declare nulitatea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-

a, şi într-un ziar de circulaţie naţională, în termen de 10 zile. 

(2) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara are obligaţia de a 

întreprinde de urgență cercetări şi de a încheia procese-verbale în care se consemnează cele constatate, 

acestea stând la baza sesizării organelor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne. 

(3) Numărul şi data procesului-verbal de constatare se trec în registrul special de evidență al 

sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu stema României, la care se anexează 

originalul, precum şi în registrul de inventar al sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec 

cu stema României. 

(4) O copie a procesului-verbal prevăzut la alin. (2) se înaintează Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

(5) O noua comanda pentru sigiliu/ștampila de cauciuc şi/sau matrița timbru sec se poate face, în 

condiţiile prevăzute la art. 2 – 3 ale prezentului Regulament, pe baza chitanţei de achitare a 

contravalorii anunţului la Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi a copiei anunţului. 

(6) După apariţia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie 

naţională a anunţului de pierdere sau sustragere a sigiliului/ștampilei de cauciuc ori a matriței timbru 

sec cu stema României, se ataşează originalul acestora la actele-anexe registrului de evidență al 

instituţiei, iar o copie de pe Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi de pe ziarul în care a apărut 

anunţul se înaintează Ministerului Educaţiei și Cercetării. 
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II.E. SCOATEREA DIN UZ ŞI CASAREA SIGILIILOR ŞI A MATRIȚELOR TIMBRU SEC CU 

STEMA ROMÂNIEI 
 

Art.11. 
(1) Scoaterea din uz a sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matrițelor timbru sec cu stema României 

se face în caz de uzură, la modificarea textului din cauza schimbărilor survenite în denumirea 

universității, în cazul încetării activităţii, al pierderii, al sustragerii sau al deteriorării acestora. 

(2) Scoaterea din uz şi casarea se fac pe baza unor procese-verbale întocmite de comisiile de casare 

constituite în acest sens, prin decizii ale Rectorului Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara. 

 

Art.12. 

(1) Sigiliile/ștampilele din cauciuc cu stema României, scoase din uz şi casate, se distrug, cu avizul 

Arhivelor Naţionale, prin ardere, consemnându-se aceasta într-un proces-verbal. 

(2) Sigiliile şi matritele timbru sec cu stema României, confecționate din metal, scoase din uz, se 

predau Regiei Autonome "Monetaria Statului", cu aprobarea Arhivelor Naţionale, pe bază de proces-

verbal de predare-primire şi de inventar, în vederea topirii. 

(3) Cu ocazia distrugerii, o copie a procesului-verbal se înaintează, sub semnatura Rectorului 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. 

(4) Numărul şi data procesului-verbal de casare se menţionează în registrul special de evidență, la 

care se anexează originalul. 

 

Art.13. 

Sigiliile/ștampilele de cauciuc cu stema României se scot din uz în următoarele condiţii: 

(a) când acestea sunt uzate, respectiv când în urma folosirii îndelungate devin ilizibile; 

(b) când autorităţile publice nu mai au dreptul de a le utiliza întrucât şi-au încetat activitatea; 

(c) în cazul în care autorităţile publice şi-au schimbat titulatura şi necesită, în consecinţă, 

sigilii/ștampile de cauciuc care să conţină inscripţionată noua denumire; 

(d) când autorităţile publice au dobândit noi atribuţii, ca urmare a modificării structurii organizatorice 

sau a schimbării naturii juridice, care nu le mai permit folosirea sigiliului/ștampilei de cauciuc cu stema 

României. 

 

CAPITOLUL III. PROCURAREA, PĂSTRAREA, FOLOSIREA, SCOATEREA DIN 

UZ ŞI CASAREA ȘTAMPILELOR FĂRĂ STEMA ROMÂNIEI 

 
Art.14. 

Compartimentele/structurile funcționale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara nu folosesc sigilii/ștampile de cauciuc cu stema României. 

 

Art.15. 

Pentru structurile organizatorice ale universității (prorectorate, facultăți, departamente, 

compartimente/servicii/direcții/departamente), se pot comanda, ștampile fără stema României, pentru 

uz intern, respectându-se următoarea procedură: 
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a. Solicitarea se va face de către șeful structurii organizatorice și funcționale a universității și se 

va înainta secretarului șef de universitate; 

b. Secretarul șef de universitate va întreprinde demersurile necesare aprobării solicitării de către 

Consiliul de Administrație, respectiv Senatul universitar; 

c. După obținerea aprobării, secretarul șef de universitate va comanda procurarea ștampilei fără 

stema României pentru structura organizatorică în cauză, prin întocmirea unui referat de 

necesitate; 

d. Direcția Generală Administrativă, respectiv Serviciul financiar-contabil vor procura ștampila 

fără stema României, comandată, pe care o vor preda secretarului șef de universitate, în baza 

unui proces verbal de predare primire, întocmit în 2 exemplare, însoțit de o copie a facturii; 

e. Secretarul șef de universitate va preda ștampila structurii organizatorice, în baza unui proces 

verbal de predare primire, întocmit în 2 exemplare; 
 

Art.16. 

(1) Evidența ștampilelor de cauciuc fără stema României se va consemna în registrul special de 

evidență a sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriței timbru sec cu stema României, respectiv a 

ștampilelor de cauciuc fără stema României, întocmit la nivelul universității, conform Anexei nr. 2 din 

prezentul regulament. 

(2) Structurile organizatorice ale universității care utilizează ștampile fără stema României, de uz 

intern, au obligația de a le lua în evidenţă, în ordinea preluării acestora, într-un registru de inventar, al 

cărui model este prezentat în Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament. 
 

Art.17. 

În cadrul UMFVBT, ștampilele rotunde fără stema României cu denumirea universității au următoarele 

caracteristici:  

a. două cercuri concentrice – liniare; 

b. În jumătatea superioară a cercului mare se înscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvântul 

ROMÂNIA. 

c. În partea inferioară a interiorului cercului mare se înscrie, cu aceleaşi caractere, denumirea 

autorităţii publice  - MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII. Dimensiunile acestor litere vor fi 

aceleași cu cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA şi vor fi separate de acesta prin câte o steluta. 

d. În interiorul cercului mic se înscrie denumirea universității – UNIVERISTATEA DE MEDICINĂ 

ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – RECTORAT și logo-ul universității. 

 
Art.18. 

În cadrul UMFVBT, au fost aprobate de conducerea universității, următoarele ștampile fără stema 

României: 

a. două ștampile rotunde cu denumirea universității, numerotate de la 1 la 2, repartizate 

Rectoratului universității (ștampila nr. 1), respectiv secretarului șef de universitate (ștampila 

nr. 2); 

b. o ștampilă rotundă de uz intern pentru Senatul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara; 

c. 6 ștampile rotunde pentru facultățile din cadrul universității, și anume: Facultatea de Medicină, 

Facultatea de Medicină - programul de studii Asistență Medicală Generală (la Lugoj), 
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Facultatea de Medicină - programul de studii Asistență Medicală Generală (la Deva), 

Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie și Facultatea de Farmacie - programul 

de studii Asistență de Farmacie (Lugoj) 1;  

d. Câte o ștampilă rotundă de uz intern pentru prorectoratele universității; 

e. 1 ștampilă rotundă de uz intern pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD); 

f. Câte o ștampilă rotundă de uz intern pentru fiecare departament din cadrul facultăților 

universității; 

g. 1 ștampilă rotundă pentru Centrul de chirurgie experimentală Pius Brînzeu; 

h. ștampile rotunde de uz intern pentru următoarele structuri organizatorice și funcționale ale 

universității, astfel: Direcția Generală Administrativă, Direcția Resurse Umane, Serviciul 

financiar – contabil; 

i. câte o ștampilă ovală de uz intern pentru Centrele de cercetare; 

j. 1 ștampilă dreptunghiulară cu denumirea universității utilizată de Serviciul financiar contabil 

pentru viza control financiar preventiv propriu; 

k. 3 ștampile dreptunghiulare cu denumirea universității repartizate Registraturii universității, 

Secretariatului General și Direcției Generale Administrative, aplicate la înregistrarea 

documentelor; 

l. O ștampilă rotundă cu denumirea universității și a editurii repartizată Editurii ,,Victor Babeș”, 

care se utilizează ca date de identificare și se aplică pe documentele de corespondență.  
    

Art.19. 

Conducătorii structurilor organizatorice vor stabili sarcini de serviciu persoanelor care utilizează și 

păstrează ștampila, înscrișe în fișa postului persoanei desemnate.   
 

Art.20. 

(1) Ștampila rotundă cu denumirea universității, numerotată cu numărul 1, repartizată Rectoratului, se 

aplică doar pe documentele externe și interne, semnate de Rectorul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

(2)  Ștampila rotundă cu denumirea universității, numerotată cu numărul 2, repartizată secretarului sef 

de universitate, se aplică doar pe documentele externe și interne semnate de persoanele desemnate de 

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, prin decizie. 

(3) Ștampilele prevăzute la art. 18, lit. b, d - j se aplică doar pe documentele interne emise de structurile 

organizatorice ale UMFVBT și care circulă în interiorul universității (note interne, regulamente, 

hotărâri, proceduri, decizii, acte primare cu privire la activitatea universității etc). 

(4) Ștampilele prevăzute la art. 18, lit.k - l se utilizează doar ca date de identificare și nu produc efecte 

adminsitrative și/sau juridice, având rol în actul managerial, respectiv în planificarea și organizarea 

activității.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Art.21. 

(1) În cazul pierderii sau al sustragerii ștampilelor de cauciuc fără stema României, Rectorul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara are obligaţia să publice pierderea 

                                                           
1 Aprobate de M.E.C, conform adresei nr. 41061/04.12.2019, înregistrată la UMF, ,,Victor Babeș” din Timisoara cu nr. 

20731/10.12.2019  
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şi să declare nulitatea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de 

circulaţie naţională, în termen de 10 zile. 

(2) Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara are obligaţia de a 

întreprinde de urgență cercetări şi de a încheia procese-verbale în care se consemnează cele constatate. 

(3) Numărul şi data procesului-verbal de constatare se trec în registrul de inventar, la care se 

anexează originalul. 

(4) O noua comanda pentru ștampilă se poate face, în condiţiile prevăzute la art. 15. din prezentul 

regulament, pe baza chitanţei de achitare a contravalorii anunţului la Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a, şi a copiei anunţului. 

(5) După apariţia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi într-un ziar de circulaţie 

naţională a anunţului de pierdere sau sustragere a ștampilei de cauciuc fără stema României, se ataşează 

originalul acestora la actele-anexe registrului de inventar, iar o copie de pe Monitorul Oficial al 

României, Partea a III-a, şi de pe ziarul în care a apărut anunţul. 

 

Art.22.  

Ștampilele de cauciuc fără stema României se scot din uz în următoarele condiţii: 

(a) când acestea sunt uzate, respectiv când în urma folosirii îndelungate devin ilizibile; 

(b) ca urmare a modificării structurii organizatorice sau a schimbării naturii juridice, care nu le mai 

permit folosirea ștampilei de cauciuc fără stema României. 

(c) în cazul în care universitatea/ministerul şi-au schimbat titulatura şi necesită, în consecinţă, ștampile 

de cauciuc care să conţină inscripţionată noua denumire; 

 

Art.23. 

Scoaterea din uz şi casarea se fac pe baza unor procese-verbale întocmite de comisiile de casare 

constituite în acest sens, prin decizii ale Rectorului Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara. 

 

Art.24. 

(1) Ștampilele din cauciuc fără stema României scoase din uz şi casate se predau la arhiva 

universității, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi de inventar, în vederea distrugerii. 

(2) Ștampilele scoase din uz și casate se distrug, cu aprobarea/avizul Arhivelor Naţional, 

consemnându-se într-un proces-verbal.  

(3) Cu ocazia distrugerii, o copie a procesului-verbal se înaintează, sub semnatura Rectorului 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. 

(4) Numărul şi data procesului-verbal de casare se menţionează în registrul de inventar, la care se 

anexează originalul. 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE 
 

Art.25. 
Predarea-primirea de către o altă persoană a sigiliului/ștampilei de cauciuc şi a matritei timbru sec cu 

stema României, în cazul plecării în concediu, al incapacităţii temporare de muncă sau în alte cazuri, 
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se face pe bază de proces-verbal, cu aprobarea Rectorului, şi se menţionează în registrul prevăzut la 

art. 6 perioada respectivă. La registru se anexează originalul procesului-verbal. 

 

Art.26. 
Ministerul Educaţiei și Cercetării şi Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara controlează semestrial modul de păstrare şi de folosire a sigiliilor/ștampilelor de cauciuc 

şi a matrițelor timbru sec cu stema României şi iau măsuri de sancţionare a persoanelor care au săvârşit 

abateri de la dispoziţiile legale în vigoare şi de la prevederile prezentului regulament. 

 

Art.27. 
Nerespectarea prevederilor legale în vigoare atrage sancţionarea disciplinară, contravenţională şi 

penală, după caz, a persoanelor care aveau obligaţia de a organiza sistemul de evidenţă, siguranţă şi 

utilizare a sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matriţelor timbru sec cu stema României, în 

conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. 

 

Art.28. 

Constituie contravenţii următoarele fapte: 

(a)  nerespectarea modelului de sigiliu/ștampilei de cauciuc cu stema României sau executarea acestuia 

de către alte unităţi decât cele prevăzute de lege; 

(b) păstrarea şi utilizarea sigiliilor/ștampilelor de cauciuc în alte condiţii decât cele stabilite de 

conducătorul autorităţii publice; 

(c)  neînregistrarea comenzilor de sigilii/ștampile de cauciuc cu stema României în registrul de 

evidență, respectiv în registrul de inventar; 

(d) neanunțarea organelor Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 24 de ore de la pierderea unui 

sigiliu/ștampilei de cauciuc, sau nerespectarea obligaţiei de a face publică pierderea sigiliului/ștampilei 

de cauciuc cu stema României în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; 

(e)  nedepunerea sigiliilor/ștampilelor de cauciuc şi a matritelor timbru sec cu stema României la 

Arhivele Naţionale sau la Regia Autonomă "Monetaria Statului", după caz.  

 

Art.29. 

(1)  Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara din data de 28.10.2020, dată la care intră în vigoare. 

(2)  La data intrării în vigoare a prezentelor reglementări se abrogă orice dispoziţie contrară. 
 

 

Rector,  

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  

Secretar șef universitate 

 Dr. Daniela Aurora Tănase  

  

  

 Vizat Oficiul juridic, 

 

 

Cj. dr. Codrina Mihaela Levai 
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ANEXA NR. 1. - CATEGORIILE DE ACTE SPECIFICE PENTRU CARE ESTE OBLIGATORIE 

APLICAREA SIGILIULUI CU STEMA ROMÂNIEI  

 

Nr. crt Denumirea actului Mențiuni 

1.  Actele de studii (diplomă, certificat și atestat) 

în original sau duplicat 

Se va aplica și timbrul sec, în locul marcat, 

de către Secretar Acte Studii 

2.  Suplimentul la diplomă, suplimentul 

descriptiv sau suplimentul Europass la 

diplomă, după caz, denumite în continuare 

supliment 

 

3.  Foaia matricolă sau anexa cu note  

4.  Registrul matricol  

5.  Programa analitică  

6.  Situaţia şcolară  

7.  Adeverinţa privind şcolarizarea   

8.  Adeverinţa de absolvire fără examen de 

finalizare a studiilor universitare (student 

român) 

 

9.  Adeverinţa privind finalizarea studiilor   

10.  Adeverinţa care atestă calitatea de student   

11.  Adeverință privind școlarizarea pentru 

pensionare 

 

12.  Adeverinţe eliberate de Biroul Acte studii  

 

 

ANEXA NR. 2. - MODELUL REGISTRULUI SPECIAL DE EVIDENȚĂ AL 

SIGILIILOR/ȘTAMPILELOR DE CAUCIUC ŞI A MATRIȚEI TIMBRU SEC CU STEMA 

ROMÂNIEI, RESPECTIV AL ȘTAMPILELOR FĂRĂ STEMA ROMÂNIEI 
 

 

   
Nr. 

crt. 
Data Furnizor 

Factură 

seria 

Nr./Data 

Denumire 

produs 
Valoare Beneficiar 

Loc 

ştampilă 
Semnătură Telefon Observaţii 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ANEXA NR. 3. - MODELUL REGISTRULUI DE INVENTAR AL SIGILIILOR/MATRIŢEI 

TIMBRU SEC CU STEMA ROMÂNIEI, RESPECTIV AL ȘTAMPILELOR FĂRĂ STEMA 

ROMÂNIEI AFLATE ÎN UZ/CARE VOR/VA FI SCOASE/SCOASĂ DIN UZ 
 

Nr. din   

registrul  

   de      

evidenţă   

  

  

  

Nr. cores- 

pondenţei, 

data şi    

denumirea  

persoanei  

de la care 

s-a preluat 

Materialul 

modul de  

gravare,  

mânerul,  

înălţimea  

  

  

  

  Forma  

  

  

  

  

  

  

Dimensiunile  

  

  

  

  

  

Descrierea  

câmpului şi 

aplicarea   

sigiliului  

  

  

  

  

Legenda*) 

  

  

  

  

  

   Anul   

confec-  

ţionării  

  

  

  

  

  

Observaţii  

     **)     

  

  

  

  

    1           2          3          4          5             6          7          8           9      

                  

                  

                  

                  
Notă  
*) Se va trece textul sigiliului. 

**) Cine a primit şi utilizat sigiliul/matriţa timbru sec. 
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