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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
Art. 1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor următoarelor dispoziții legale cu 

modificările și completările ulterioare: Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (LEN), Legea nr. 

128/1997 privind Statutul personalului didactic, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 

cercetare-dezvoltare, Legea nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, 

Legea 64/1991 privind brevetele de invenție (republicat în 2020), Legea 8/1996 privind drepturile de 

autor și drepturile conexe, HG nr. 134/2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

stabilirea tipurilor de cheltuieli pentru activități de cercetare-dezvoltae și de stimulare a inovării 

finanțate de la bugetul de stat, Carta Europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru 

recrutarea cercetătorilor și respectiv, următoarele documente de referință: Carta Universității de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Codul de etică și deontologie profesională al 

Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Codul de etică al cercetării 

științifice în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 

Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Regulamentul de desfăşurare a programului 

„Voluntariat în activitatea de dezvoltare academică” (VADA), Regulamentul de organizare și 

funcționare a Comitetului științific al Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara și are drept scop stabilirea modului de organizare și funcționare a activității de cercetare 

științifică în cadrul universității.  

 

Art. 2. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (numită în continuare 

UMFVBT) face parte din Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare ca instituţie de învăţământ 

superior acreditată. Activitatea de cercetare ştiinţifică reprezintă o componentă principală a strategiei 

de dezvoltare instituțională a UMFVBT şi se desfăşoară în concordanţă cu prevederile Cartei 

Universitare. 

 

CAPITOLUL II. ORGANIZARE ŞI CONŢINUT 

Art. 3.  
 (1) În accepţiunea regulamentului de față, prin activitate de cercetare ştiinţifică se înţelege:  

 cercetare fundamentală;  

 cercetare aplicativă;  

 cercetare translațională; 

 cercetare clinică; 

 cercetare de dezvoltare tehnologică;  

 proiectarea şi comercializarea de produse, tehnologii și sisteme de producție etc;  

 consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte, expertiză în domeniul 

medical/biomedical, farmaceutic, managerial, antrepreorial etc.;  

 transfer tehnologic asigurat prin demonstrații, expoziții, vânzări de brevete de invenție etc.;  

 alte servicii cu profil științific: formare continuă prin organizarea de cursuri de 

pregătire/training (în domeniu/specialitate, postuniversitare), respectiv de manifestări 

științifice interne, naționale și internaționale, inclusiv studențești (congrese, conferințe, școli 

de vară, workshop-uri, info-days/prezentări de cazuri etc.).  
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(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică din UMFVBT se desfăşoară în:  

 - centrele proprii metodologice și de cercetare, de cercetare științifică avansată și de 

 excelență ale universităţii; 

- departamente și discipline; 

 - unități de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și de producție, prestări servicii, 

 consultanță, expertiză; 

 - colective de cercetare; 

- mod individual. 

 

(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de 

învăţământ şi cercetare din ţară sau din străinătate, în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare 

naționale și internaționale care să permită UMFVBT să realizeze excelența în cercetare, precum și cu 

asociatii/organizații non-profit si societăți comerciale/firme, de drept public sau privat, care au 

prevăzut în obiectul de activitate şi domeniul cercetării ştiinţifice.  

 

(4) Activitatea de cercetare ştiinţifică este finanțată în mod explicit prin proiecte/granturi de cercetare 

interne, naționale, internaționale câștigate prin competiție respectiv, prin contracte de cercetare 

încheiate de UMFVBT cu entități publice sau private, prin sponsorizari ale unor asociatii/organizații 

non-profit sau societăți comerciale/firme, de drept public sau privat, precum și din fondurile proprii 

alocate centrelor universității în conformitate cu prevederile Cartei și ale  Regulamentul de înființare, 

recunoaștere și funcționare a centrelor în cadrul UMFVBT. Cercetarea științifică se poate desfășura 

în cadrul UMFVBT și în lipsa unei finanțări formale. 

 

Art. 4. 

(1) Centrele UMFVBT sunt înființate prin decizie a Rectorului UMFVBT și funcționează prin 

asocierea voluntară a cadrelor didactice și de cercetare de la nivelul disciplinelor din cadrul 

departamentelor, fiind acceptate minimum 1 centru la nivel de departament și maximum 1 centru la 

nivel de disciplină.  

(2) Înființarea centrelor este avizată de către Comitetul științific al UMFVBT, aprobată de Consiliul 

de administrație și validată de către Senatul UMFVBT. 

(3) În cadrul UMFVBT funcționează Centre metodologice și de cercetare, Centre de cercetare 

avansată și Centre de excelență. 

(4) Centrele UMFVBT cuprind membri titulari, membri colaboratori interni (membri ai comunității 

universitare ai UMFVBT), membri asociați (tineri cercetători - studenți, doctoranzi, postdoctoranzi, 

masteranzi, rezidenți, pe durata studiilor/ contractului acestora) și membri colaboratori externi 

(membri ai Alma mater și cercetători români din țară și diaspora, cercetători străini). 

(5) Membrii titulari ai centrului sunt cadrele didactice cu contracte pe perioadă nedeterminată și 

determinată ale disciplinei(lor) din componența centrului. Un cadru didactic poate fi membru titular 

al centrului aferent disciplinei din care face parte și membru colaborator intern al altor centre din 

cadrul UMFVBT. 

(6) Centrele sunt conduse de către un director, ales pentru un mandat de 4 ani, cu majoritate simplă, 

prin vot deschis, direct, exprimat de către toți membrii titulari ai centrului. 
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Art. 5. 

În cadrul UMFVBT, persoanele care pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică şi pot beneficia 

de remunerare, conform legii, în corelare cu calificarea de care dispun şi cu volumul şi valoarea 

activităţilor desfăşurate, sunt:  

 cadrele didactice ale UMFVBT;  

 cercetători cu norma de bază la UMFVBT;  

 doctoranzi și masteranzi ai UMFVBT;  

 personal auxiliar și administrativ din cadrul UMFVBT; 

 specialişti de valoare din afara UMFVBT, colaboratori externi angajați prin contract pe 

perioadă determinată. 

 

Art. 6. 

Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare – dezvoltare poate fi asigurată prin:  

 fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi 

acţiunilor din Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare atribuite în 

sistem competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional sub formă de 

granturi încheiate cu Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională pentru 

Cercetare Științifică, UEFISCDI, Academia Română etc.;  

 proiecte de cercetare internaționale (programe finanţate de Uniunea Europeană, de ţări 

partenere, de instituţii de cercetare, universităţi şi firme străine);  

 contracte încheiate de către UMFVBT cu firme publice sau private din ţară (societăţi 

comerciale, regii autonome, instituţii, asociaţii etc.) sau cu ministere;  

 fondul special constituit pentru centrele de cercetare din veniturile proprii ale universităţii, 

finanțarea anuală fiind diferențiată în funcție de tipul de centru; 

 consultanţă tehnico – ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică;  

 sponsorizări;  

 comenzi ferme. 

 

Art. 7.  
(1) Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în conformitate cu Strategia activității de 

cercetare în cadrul UMFVBT. 

(2) Strategia activităţii de cercetare științifică în cadrul UMFVBT se elaborează de către Comitetul 

științific al Prorectoratului pentru Cercetarea științifică (denumit în continuare CSPS) din cadrul  

UMFVBT, pe baza strategiilor internaţionale şi naţionale de cercetare-dezvoltare şi prin integrarea 

programelor/direcțiilor/temelor de cercetare ale centrelor UMFVBT şi este supusă aprobării 

Consiliului de Administrație și avizării de către Senatul universitar. 

 

Art. 8. 

(1) Rezultatele activității de cercetare se concretizează prin: 

a) numărul şi valoarea granturilor de cercetare câştigate şi realizate în competiţiile naţionale şi 

internaţionale şi a contractelor de cercetare; 

b) articole publicate în reviste de specialitate din țară și străinătate, recunoscute pe plan 

internațional (indexate/cotate BDI, incluse în ISI Web of Science Core collection); 
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c) capitole de carte, cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific publicate în edituri naţionale 

şi internaţionale; 

d) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, publicate în volume conferinţelor; 

e) brevete de invenţii acordate de OSIM; 

f) teze de doctorat finalizate; 

g) reprezentări în academii sau organizaţii naţionale şi/sau internaţionale; 

h) premii obţinute la nivel naţional şi internaţional; 

i) spin of-uri/start up-uri infiintate de angajati/absolventi ai UMFVBT în baza rezultatelor 

activitatii de cercetare/dezvoltare/inovare desfasurat in cadrul UMFVBT. 

(2) Rezultatele cercetărilor obţinute în cadrul contractelor de finanţare a cercetării ştiinţifice încheiate 

cu structurile componente ale Ministerului Educației și Cercetării aparţin executanţilor, in proportia 

si cu drepturile stipulate in contractele de finantare. În cazul contractelor de cercetare încheiate cu 

alţi beneficiari, dreptul asupra rezultatelor cercetării este reglementat prin contractele de finanțare.  

(3) În cazul brevetelor de invenţii, dreptul de proprietate intelectuală aparţine UMFVBT şi echipei de 

cercetători care a efectuat activitatea de cercetare, in proporția si cu drepturile stipulate in contractual 

de finanțare al activitatii de cercetare. 

 

Art. 9. La nivelul UMFVBT, al facultăţilor, centrelor de cercetare, departamentelor şi disciplinelor 

se pot organiza, inclusiv cu sprijinul financiar si logistic al UMFVBT, sesiuni de comunicări 

științifice, conferinţe şi alte manifestări ştiinţifice pentru comunicarea rezultatelor, a experienţei 

acumulate în activitatea de cercetare, în vederea publicării şi asigurării altor forme de diseminare a 

informaţiilor. 

 

Art.10. Directorii de proiect pot organiza, inclusiv cu sprijinul financiar si logistic al UMFVBT, 

sesiuni de comunicări ştiinţifice în vederea prezentării rezultatelor activității de cercetare desfășurate 

individual sau în parteneriat inter- și multidisciplinar. 

 

Art. 11. Cercetarea științifică din cadrul UMFVBT beneficiază gratuit de suport informatic (acces la 

internet, găzduire/gestionare conturi email, găzduire/gestionare conturi/site-uri web dedicate 

proiectelor de cercetare) precum si de serviciile întregii rețele de informare și de documentare a 

bibliotecilor din UMFVBT. 

 

Art. 12. UMFVBT susţine, cu aprobarea Consiliului de Administrație și a Senatului universitar şi în 

limita veniturilor proprii, finanţarea unor teme de cercetare prioritare pentru dezvoltarea UMFVBT, 

precum şi publicarea de articole în reviste de specialitate în scopul diseminării rezultatelor cercetării 

ştiinţifice. 

 

Art. 13. 

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor se desfăşoară după cum urmează:  

 în cadrul colectivelor de cercetare prin afilierea la centrele UMFVBT în calitate de membrii 

asociați; 

 în cadrul colectivelor de cercetare prin înrolarea în programul de „Voluntariat în activitatea 

de dezvoltare academică” (VADA); 
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 în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi care se finalizează prin studii de caz, 

lucrări, proiecte prezentate în cadrul diverselor sesiuni/manifestări, lucrări de absolvire 

(licență, disertație) etc.;  

(2) La nivelul facultăţilor/UMFVBT, se pot organiza anual sesiuni de comunicări ştiinţifice/congrese 

ale studenţilor, precum și olimpiade sau concursuri profesionale. 

 

CAPITOLUL III. ORGANE DE CONDUCERE ŞI ATRIBUŢII 

Art. 14.  
(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică din UMFVBT este coordonată de către Comitetul Științific al 

Prorectoratului pentru Cercetarea Științifică (CSPS). 

(2) CSPS este constituit din cel puțin 5 membri titulari, cadre didactice din cadrul UMFVBT, numiți 

la propunerea Prorectorului pentru Cercetarea științifică, cu avizul Rectorului și aprobarea 

Consiliului de Administrație și a Senatului universitar și își desfășoară activitatea sub coordonarea 

Prorectorului pentru Cercetarea științifică. 

(3) Membrii titulari ai CSPS asigură reprezentarea cercetării științifice fundamentale, preclinice și 

clinic sin cadrul celor trei facultăți ale UMFVBT (3 locuri Medicină, 1 loc Medicină Dentară și 1 loc 

Farmacie). 

(4) CSPS poate coopta în calitate de membri asociați personalități științifice din țară și străinătate, 

aceștia având aceleași drepturi și obligații ca și membrii titulari. 

(5) Comitetul știinţific are, în principal, următoarele atribuţii: 

 asigură cadrul de consultare și coordonare pentru promovarea excelenței  în cercetarea 

științifică și, respectiv, pentru atingerea și sustenabilitatea unei mase critice de cercetători, 

necesară creșterii vizibilității UMFVBT; 

 elaborează strategii, regulamente, analize și formulează propuneri și puncte de vedere cu 

privire la activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare în conformitate cu Strategia de 

cercetare științifică în cadrul UMFVBT; 

 stabilește criteriile de evaluare a activității de cercetare științifică desfășurate în cadrul 

UMFVBT de către cadrele didactice și de cercetare, studenți, masteranzi, doctoranzi; 

 monitorizează și evaluează periodic activitățile de cercetare științifică desfășurate în cadrul 

UMFVBT de către cadrele didactice și de cercetare, studenți, masteranzi, doctoranzi; 

 monitorizează și evaluează activitatea și procedurile de lucru ale Comitetului de Etică a 

Cercetării Științifice (CECS) al UMFVBT și arbitrează sesizările și contestațiile legate de 

activitatea CECS; 

 stabilește criteriile, regulamentul și metodologia acordării premiilor și a altor distincții 

(diplome, medalii de onoare, etc) ce recompensează activitatea de cercetare din cadrul și în 

legătură cu UMFVBT, precum și a titlurilor onorifice (Doctor Honoris Causa, Profesor 

Honoris Causa, Profesor Emerit, Visiting Professor) conferite de către UMFVBT; 

 analizează dosarele de acordare a titlurilor onorifice (Doctor Honoris Causa, Profesor 

Honoris Causa, Profesor Emerit, Visiting Professor) ale UMFVBT; rezoluțiile de validare sau 

invalidare ale acestor dosare sunt înaintate către Senatul universitar. 

(6) CSPS își desfășoară activitatea în ședințe de plen ordinare sau convocate ad-hoc de către 

Prorectorul pentru Cercetare Științifică, ședințe la care participă cu drept egal de vot Prorectorul 

pentru Cercetare științifică și membrii titulari. 



 
 
 
 

                            
 

    
Rectorat 

    

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

  

7 

(7) Ședințele CSPS sunt prezidate de Prorectorul pentru Cercetare științifică al UMFVBT care are 

drept de veto, cu exceptia hotararilor CSPS luate in unanimitate. 

(8) Hotărârile CSPS se adoptă prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 

Art. 15.  
 (1) Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, numit în continuare DCMG, este 

subordonat CSPS al UMFVBT și funcționează în conformitate cu Regulamentul de organizare și 

funcționare al UMFVBT. 

 (2) DCMG are următoarele atribuţii specifice:  

a) asigură consiliere şi informaţii tehnice cadrelor didactice din UMFVBT din punct de vedere 

financiar;  

b) facilitează informarea cu privire la granturile de cercetare ştiinţifică oferite de organisme 

internaţionale, MEC, UEFISCDI, ADR Vest, organisme intermediare și autorități de management, 

etc.  

c) sprijină cadrele didactice din UMFVBT în elaborarea documentaţiilor financiare de participare la 

competiţii şi obţinerea de granturi/contracte de finanţare a activităţii de cercetare ştiinţifică de la 

ministere, agenţii guvernamentale şi neguvernamentale, etc. din ţară şi străinătate;  

d) asigură suport tehnic financiar pentru derularea corespunzătoare a contractelor de cercetare 

ştiinţifică interne, naționale şi internaţionale;  

e) administrează din punct de vedere financiar activitatea centrelor de cercetare (veniturile bugetate 

de UMFVBT);  

f) răspunde de preluarea documentației referitoare la acordarea facilităților fiscale pentru veniturile 

din cercetare ale personalului contractual din UMFVBT în conformitate cu Metodologia de 

implementare a facilităților fiscal pentru veniturile din cercetare ale personalului contractual din 

UMFVBT aprobată prin HCA nr. 30/17601/27.11.2020 și HS nr. 192/18470/18.12.2020. 

 

Art. 16. 

(1) Departamentul de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice este subordonat CSPS al 

universității și funcționează in conformitate Regulamentul de organizare și funcționare al UMFVBT. 

(2) Principalele atribuții ale Departamentului de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice 

sunt:  

- organizează cadrul de suport în colectarea, managementul și analiza datelor aferente  activității de  

cercetare științifică din cadrul universității; 

- organizează cadrul suport necesar în vederea diseminării rezultatelor cercetării  științifice; 

- asigură sprijin în editarea manuscriselor, corectură lingvistică sau verificarea complianței 

manuscrisului cu cerințele jurnalului la care urmează a fi propus spre publicare. 

 

Art. 17. 

 (1) Departamentul de cercetare 1 – Centrul de Laparoscopie și Microchirurgie Pius Brînzeu și 

Departamentul de cercetare 2 – Centrul de Cercetare Interdisciplinară ATU sunt subordonate CSPS 

al UMFVBT. 

(2) Cele două departamente desfășoară activități specific de cercetare științifică și sunt conduse de 

către un director/coordonator. 
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CAPITOLUL IV. RECOMPENSE ȘI STIMULENTE 

Art. 18. Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate este finanţată din veniturile 

alocate centrelor UMFVBT, si din veniturile obţinute prin contractele de cercetare sau prin 

sponsorizări.  

 

Art. 19. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face prin acordarea de premii anuale 

stabilite de către CSPS, aprobate de Consiliul de Administrație și avizate de Senatul Universităţii.  

 

CAPITOLUL V. NORMATIVE ADMINISTRATIVE 

Art. 20. Finanţarea cercetării ştiinţifice din UMFVBT beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest 

sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de contracte de cercetare ale 

granturilor naţionale/internaţionale sau de contracte cu diferiţi beneficiari, precum şi de finanţarea 

distinctă din veniturile proprii ale centrelor UMFVBT.  

 

Art. 21.  
 (1) Din veniturile proprii ale UMFVBT se mai pot finanţa următoarele categorii de cheltuieli: plata 

taxelor de publicare articole cu factor de impact, plata taxelor pentru depunerea cererilor de brevete 

de invenţii, premierea activităţii de cercetare, şi altele asemenea.  

(2) Veniturile realizate de către centrele UMFVBT prin prestări servicii şi neutilizate la finele anului 

se reportează cu aceeaşi destinaţie în anul următor.  

 

Art.22. Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de contracte de cercetare, UMFVBT îşi asumă 

următoarele obligaţii:  

a) oferă suport materializat prin punerea la dispoziție de spatii de cercetare, plata utilităților (curent, 

apă, canal, servicii de curățenie) si plata serviciilor de gestionare a deșeurilor menajere si a deșeurilor 

periculoase rezultate din activitatea de cercetare biomedicală, farmaceutică si chimică;  

b) oferă cadrul pentru evidența cercetării si suportul financiar-contabil pentru desfasurarea 

activităților de cercetare; 

c) controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligațiilor asumate;  

d) informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui contract de cercetare;  

e) propune instituției finanțatoare numirea unui nou director de proiect, în cazul în care titularul de 

drept nu mai poate coordona proiectul.  

 

Art. 23.  
 (1) Evidența activităţii de cercetare se înregistrează în contabilitate conform reglementarilor legale 

în vigoare și în acord cu prevederile manualelor de implementare, ghidului aplicantului, pachetului 

de informații, contractului de finanțare, etc. Astfel se controlează în ce măsură cheltuielile angajate 

sunt în limita veniturilor realizate. Nivelul cheltuielilor angajate trebuie să fie mai mic sau cel mult 

egal cu veniturile angajate.  

(2) Angajarea cheltuielilor se efectuează numai la solicitarea scrisă, pe bază de referat, a directorului 

de contract, în vederea achitării facturilor eliberate de furnizorii de produse, plăţii salariilor pentru 

activitatea de cercetare, acordării de avansuri în vederea deplasării la conferinţe şi simpozioane.  



 
 
 
 

                            
 

    
Rectorat 
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(3) Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, 

efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate 

ale UMFVBT.  

 (4) In devizele de cheltuieli ale proiectelor de cercetare care prevăd sume pentru cheltuieli indirecte 

(regia instituţiei), procentul corespunzător va fi stabilit de către Consiliul de administrație al 

UMFVBT în conformitate cu cerințele programului/competiției. 

 

Art. 24. În realizarea programelor contractuale de cercetare ştiinţifică vor fi luate în considerare 

următoarele:  

- responsabilitatea ştiinţifică şi tehnică revine directorului/responsabilului de proiect şi 

echipei de proiect;  

- respectarea legislaţiei revine in solidar directorului/responsabilului de proiect, 

Departamentului de Cercetare și Management al Granturilor, Serviciului Aprovizionare și 

Achiziții Publice, Direcției Financiar – Contabile, Direcției Resurse umane şi Oficiului 

Juridic;  

- evidenţa activităţii pentru care se propune salarizarea revine directorului/responsabilului de 

proiect;  

- la inițiativa directorului/responsabilului de proiect aprovizionarea cu materiale revine  

Serviciului Aprovizionare și Achizitii Publice din cadrul Direcţiei Generale Administrative a 

UMFVBT;  

- evidenţa sumelor încasate la contractele încheiate, precum şi a tuturor cheltuielilor pe 

parcursul derulării contractului se efectuează pe baza devizului şi revine DCMG  în 

colaborare cu Direcția Financiar – Contabilă; 

- corectitudinea plăţii manoperei pentru colectivul care a participat la realizarea contractului 

revine directorului/responsabilului de proiect și Biroului salarizare; aprobarea plăţii se face de 

către Rector;  

- evidenţa contractelor pe facultăţi, departamente, catedre, centre, colective precum şi relaţiile 

cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, UEFISCDI şi alţi beneficiari privind derularea şi 

finalizarea contractelor se face la nivelul DCMG.  

 

CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 25. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezentul regulament în şedinţa din data de 12.05.2021, dată la care intră în vigoare.  

 

                             

                            Rector, 

 

 

 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

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. 


