HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 231/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Avizul favorabil din partea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice din cadrul UMF ,,Victor
Babeș” din Timișoara, nr. 96672/19.05.2021,
- Adresa d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 9667/17.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă desfășurarea activității didactice aferente anului universitar 2021-2022 în
sistem on-site (prezență fizică) pentru toate programele de studii universitare de licență, master și doctorat, cu
respectarea măsurilor de protecție în conformitate cu legislația în vigoare pentru acea dată (dacă este cazul).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Departamentele facultăților,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 232/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 10049/25.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Acordul de colaborare între Academia de Științe Medicale și
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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. 233/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- 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,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- 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, modificat și completat prin H.S.
94/7332/31.03.2021,
- Comisiile examenului de licență pentru programele de studii universitare de licență din cadrul
Facultății de Farmacie, sesiunea iulie 2021/ianuarie 2022, aprobate prin H.S. nr.
81/7332/31.03.2021, modificate prin H.S. 200/ 10121/26.05.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. farm. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie,
nr. 9549/13.05.2021
- Extrasul din procesul verbal al ședinței Consiliului Facultății de Farmacie, nr.
9847/20.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1 Senatul universitar aprobă modificarea componenței comisiei VI de susținere a lucrării de
licență pentru programele de studii universitare de licență Farmacie și Farmacie (în limba franceză),
după cum urmează:
Președinte: - conf. univ. dr. Ștefana Avram
Membri: - prof. univ. dr. Diana Simona Antal
- conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai
- ș.l. dr. Ioana Zinuca Pavel
Secretar: - ș.l dr. Roxana Racoviceanu (o înlocuiește pe dna ș.l. dr. Florina Ardelean)
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoanele nominalizate la art. 1,
- Președintele Biroului Central de Coordonare al examenului de licență, dl prof. univ. dr.
Daniel Florin Lighezan,
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- Președintele Comisiei centrale de licență, d-na prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 234/11900/30.06.2021
Având în vedere:
Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor din cadrul Universității
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat și republicat prin H.S. nr.
135/8890/28.04.2021,
Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin
H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
Solicitarea d-nei prof. univ dr. Cristina Dehelean, Director CSUD, nr. 10154/27.05.2021,
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă amendarea art. 9 din Regulamentul de înființare, recunoaștere și
funcționare a centrelor din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
prin introducerea unui alineat nou, cu următorul conținut:
(1) Centrele UMFVBT cuprind membri ai comunității universitare ai UMFVBT în calitate de: membri
titulari, membri colaboratori interni, precum și tineri cercetători (studenți, doctoranzi, postdoctoranzi,
masteranzi, rezidenți) din cadrul UMFVBT și a universităților partenere care sunt interesați de
obținerea de performanțe în domeniul de activitate în calitate de membri asociați pe durata
studiilor/contractului acestora, oferind cadrul organizatoric, baza materială precum și condițiile
formării resursei umane înalt calificate.
(2) Centrele UMFVBT pot afilia în calitate de membri colaboratori externi, atât membri ai Alma mater
și cercetători români din țară și diaspora, cât și cercetători străini în scopul derulării de activități de
colaborare în cercetare, asistență medicală, pregătire profesională, cu creșterea vizibilității
internaționale a UMFVBT.
(3) Doctoranzii ai căror conducători de doctorat sunt membri titulari ai unui centru UMFVBT vor fi
afiliați centrului respectiv pe toată durata studiilor doctorale. Doctoranzii ai căror conducători de
doctorat nu sunt afiliați unui centru al UMFVBT pot depune o cerere la secretariatul CSUD/CSD în
care precizează centrul în cadrul căruia vor fi acceptați pentru derularea activității de cercetare. Cererea
va fi semnată de către conducătorul de doctorat și de către directorul centrului de cercetare. Cererea va
fi înaintată Prorectoratului pentru cercetare științifică de către secretariatul CSUD/CSD iar o copie se
va păstra în dosarul doctorandului.”
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat pentru Cercetare Științifică,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
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- CSUD,
- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 235/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul M.E.C.Ș. nr. 5229 din 17 august 2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare
la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor
cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la
existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat,
- Ordinul M.E.N. nr. 5110/2018 privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru
acordarea titlului de doctor,
- Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor
Doctorale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată
prin H.S. nr. 145/8890/28.04.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr.
10155/27.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art.1. (1) Senatul universitar aprobă Procedura pentru aplicarea unor măsuri întreprinse de IOSUD –
UMFVBT în urma nerespectării eticii academice doctorale în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezenta Procedură poate fi consultată pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Comisia de etică a universității,
- Comisia de etică a cercetării științifice a universității,
- Școlile doctorale,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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Cod Regulament: UMFVBT- PO/CSUD/92/2021
Aprobat prin HCA nr.19/10226/28.05.2021
Anexă la H.S. nr. 235/11900/30.06.2021

PROCEDURĂ PENTRU APLICAREA UNOR
MĂSURI INTREPRINSE DE IOSUD - UMFVBT ÎN
URMA NERESPECTĂRII ETICII ACADEMICE
DOCTORALE ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE
MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Funcția, Nume și prenume

Data

Director CSUD,
Elaborat:

27.05.2021

Prof.univ. dr. Cristina Adriana
Dehelean

Completat/modificat/republicat
Vizat Oficiul juridic

Consilier juridic, Dr. Codrina
Mihaela Levai

30.06.2021

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

Prof. univ. dr. Mirela-Danina
Muntean

30.06.2021

Data intrării în vigoare:

30.06.2021

Data retragerii:

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

Semnătura

1. SCOPUL PROCEDURII
Procedura stabileşte modul în care se realizează aplicarea unor măsuri intreprinse de IOSUD
– UMFVBT în urma nerespectării eticii academice doctorale în cadrul Universităţii de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (IOSUD-UMFVBT).
2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică la nivelul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie și a Școlii Doctorale
Medicină Dentară din cadrul IOSUD-UMFVBT.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
HG 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările
ulterioare
Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării nr. 5229 din 17 august 2020
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5.110/2018 privind aprobarea standardelor
naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT)
Procedura IOSUD - UMFVBT privind acordarea și revocarea calităţii de membru al școlilor
doctorale din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara
4. PREVEDERI PRIVIND APLICAREA UNOR MĂSURI CA URMARE A
NERESPECTĂRII ETICII ACADEMICE DOCTORALE LA SUSŢINEREA TEZEI
DE DOCTORAT
(1) Organizarea procesului privind aplicarea unor măsuri ca urmare a nerespectării eticii
academice doctorale se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi a
prezentei proceduri.
(2) Prezenta procedură se aplică cadrelor didactice/cercetătorilor, conducători de doctorat,
care au obţinut calitatea de conducător de doctorat, titulare sau afiliate şi studenţilor
doctoranzi, autori ai tezelor de doctorat, care încalcă standardele de calitate sau de etică
profesională.
(3) În timpul evaluării tezei de doctorat, dacă un membru referent al comisiei de doctorat
identifică abateri grave de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică şi activitatea universitară,
inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori
înlocuirea rezultatelor cu date fictive, acesta trebuie să ia următoarele măsuri:
a) să sesizeze Comisia de Etică a Cercetării Științifice a UMF “Victor Babeș” din Timișoara
pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand,
potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) să notifice toți membrii comisiei de doctorat asupra abaterilor şi să propună acordarea
calificativului „Nesatisfăcător”.
(4) În cazul în care este propus calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat
precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara,
cod 300041, România
Tel: (40)256204250,int 1422
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www.umft.ro

doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în
faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua
susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar
studentul-doctorand este exmatriculat.
5. PREVEDERI PRIVIND APLICAREA UNOR MĂSURI CA URMARE A
NERESPECTĂRII ETICII ACADEMICE DOCTORALE ÎN URMA EVALUĂRII
TEZEI DE DOCTORAT LA NIVELUL CNATDCU
(1) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UMFVBT
primeşte din partea Ministerului Educației (ME) o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în
baza observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în
termen de un an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a
doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(2) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de
doctorat constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa
plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia
invalidează teza de doctorat, comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de
evaluare şi sesizează Consiliul general al CNATDCU.
(3) În cazul sesizării, pentru abaterile dovedite de la etica şi integritatea academică,
conducătorii de doctorat vor răspunde pentru analiza respectivei abateri în faţa următoarelor
foruri: Comisia de etică, CSD, CSUD şi Senatul UMFVBT.
(a) Se poate propune excluderea din cadrul Şcolilor doctorale în cazul în care este fraudă
continuată (cel puţin două teze de doctorat cu decizie definitivă de retragere a titlului de
doctor pentru plagiat).
Până la finalizarea procesului de revocare a calităţii de membru al Școlii Doctorale a
respectivului conducător de doctorat, acesta trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile care
îi revin în calitate de conducător de doctorat, aşa cum sunt ele stipulate în Codul studiilor
universitare de doctorat.
Studenții doctoranzi, coordonaţi de conducătorul de doctorat revocat (dezafiliat), vor fi
îndrumaţi de către Directorul Școlii Doctorale către alţi conducători de doctorat, membri ai
Școlii doctorale, fiind sprijiniţi în acest demers.
CSUD, la propunerea Consiliului Școlii Doctorale care gestionează domeniul de doctorat în
care s-a solicitat demararea procedurii de revocare, numeşte o Comisie de verificare internă
formată din 3 membri, de regulă, conducători de doctorat/specialişti în domeniul de doctorat
în care se solicită revocarea calităţii de membru al Școlii Doctorale. Această comisie verifică
existenţa rezoluţiei de invalidare emisă de CNATDCU pentru cel puţin două teze de doctorat
cu decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat. Comisia de verificare
internă întocmeşte un Raport în care se consemnează:
 existenţa rezoluţiei de invalidare emisă de CNATDCU pentru cel puţin două teze de
doctorat aferente domeniului respectiv al Școlii Doctorale;
 propunerea de revocare/nerevocare a calităţii de membru al Școlii Doctorale respective.
Rezoluţia Comisiei de verificare internă este avizată în CSUD și transmisă spre aprobare
Senatului universitar.
Revocarea calităţii de membru al Școlii Doctorale a conducătorului de doctorat nominalizat
va deveni efectivă şi va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia Senatului.
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

(b) Suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani. Referenții care
au făcut parte din comisii de susţinere publică a două sau mai multe teze de doctorat cu
decizie definitivă de retragere a titlului de doctor pentru plagiat, nu vor mai putea face parte
din comisii de susţinere publică a tezelor de doctorat pentru o perioadă de minim trei ani.
CSUD, la propunerea Consiliului Școlii Doctorale care gestionează domeniul de doctorat în
care s-a solicitat suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani,
numeşte o Comisie de verificare internă formată din 3 membri, de regulă, conducători de
doctorat/specialişti în domeniul de doctorat.
Această comisie verifică participarea membrilor referenţi în comisiile de susţinere publică a
tezelor de doctorat cu decizie definitivă de retragere definitivă a titlului de doctor pentru
plagiat.
Comisia de verificare internă întocmeşte un Raport în care se consemnează:
 existenţa dovezilor de participare a membrilor referenţi în comisiile de susţinere publică
a tezelor de doctorat cu decizie definitivă de retragere definitivă a titlului de doctor
pentru plagiat;
 propunerea de suspendare a dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani.
Rezoluţia comisiei de verificare internă este avizată în CSUD și transmisă spre aprobare
Senatului universitar.
Suspendarea dreptului de a coordona doctoranzi pe o perioadă de trei ani va deveni efectivă
şi va intra în vigoare în termen de 5 zile lucrătoare de la decizia Senatului,
(c) Şcolile doctorale vor fi analizate şi din punct de vedere al neregulilor legate de frauda
intelectuală, atât în ceea ce priveşte conducătorii de doctorat cât şi doctoranzii. Se vor face
publice aceste date, iar persoanele care au încălcat standardele de calitate sau de etică
profesională vor fi sancţionate în consecinţă.
6. DISPOZIŢII FINALE
1. Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea
dispoziţiei de exmatriculare.
2. Tezele de doctorat (inclusiv anexele acestora) susţinute public sunt documente publice.
Ele se publică pe o platforma administrată de ME, cu respectarea legislaţiei în vigoare în
domeniul drepturilor de autor.
3. Protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra tezei de doctorat se asigură în
conformitate cu prevederile legii.
4. Valorificarea dreptului de autor şi/sau a drepturilor de proprietate intelectuală și/sau
industrială (după caz) asupra produsului original realizat în cadrul programului de studii
universitare de doctorat se face în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu.
5. Calitatea de conducător de doctorat se supune celor din prezenta procedură.
6. Prezenta Procedură a fost aprobată în ședința Consiliului de Administraţie din data de
28.05.2021 și de către Senatul universitar în ședința din data de 30.06.2021.
Director CSUD,

Rector,

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean

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.
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

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 236/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Metodologia privind menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în cercetare, după
împlinirea vârstei de 65 de ani, modificată, completată și republicată prin H.S. nr. 2/19448/07.12.2017,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Marilena Todea, Departamentul II, Facultatea de
Medicină, înregistrată cu nr. 9657/17.05.2021, de aprobare a menținerii calității de titular în
învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021, privind avizarea favorabilă a
solicitării, având în vedere disponibilitatea postului ocupat de d-na prof. univ. dr. Darinca Carmen
Marilena Todea în statul de funcțiuni și încadrarea măsurii în politica financiară și de resurse umane a
Universității,
- Referatul de evaluare nr. 10588/04.06.2021, transmis de Comisia de evaluare a performanțelor cadrelor
didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor minimale obligatorii.
Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea
vârstei de 65 de ani, a d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Marilena Todea, pentru un an calendaristic.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na prof. univ. dr. Darinca Carmen Marilena Todea,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- 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 Birou 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 237/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul privind conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 99/13495/30.09.2020,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Dan V. Poenaru și a d-lui prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, nr.
9196/07.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea titlului de Visiting professor domnului prof. univ. dr.
Mehmet Aydogan, profesor la Universitatea de Medicină din Instabul – Republica Turcia.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat pentru Cercetare științifică,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Prof. univ. dr. Dan V. Poenaru,
- Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu,
- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Serviciul Marketing,
- 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 Birou 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. 238/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- 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 ec. Stepan Maria Mihaela, Contabil șef, nr. 1589/13.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă efectuarea a două ștampile pentru Direcția Financiar - Contabilă,
numerotate cu nr. 1 și nr. 2 (aplicată doar pe facturi), respectiv retragerea din uz a ștampilei cu
următoarele înscrisuri: Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara –
Compartiment Contabil Financiar.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 239/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Adresa d-nei conf. univ. dr. Daniela Radu, Președintele Comisiei de Etică a UMFVBT, nr.
9306/10.05.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021.
Art.1. Senatul universitar ia act de Raportul de activitate al Comisiei de Etică a Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pe anul 2020, conform Anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Comisiei de Etică a UMFVBT,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 240/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, actualizată,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Adresa CSUD nr. 9910/21.05.2021 privind aprobarea cererii de întrerupere a studiilor doctorale.
Art. 1. Senatul universitar aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, domeniul Medicină,
pentru:
Student –doctorand Lupu Anca
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Boia Mărioara
Perioada solicitată pentru întrerupere studiilor : 24 luni
Motivul : concediu creștere copil
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- CSUD,
- Comisiile de Specialitate ale Senatului,
- Școala Doctorală Medicină-Farmacie,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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. 241/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 4/17694/28.11.2018 și modificat
prin H.S. nr. 13/10597/03.07.2019,
- Avizul Facultății de Medicină, conform procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină, nr.
9975/24.05.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Medicină, nr. 1/9980/24.05.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Timar Bogdan, Decan al Facultății de Medicină, nr. 10059/25.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiilor de concurs, respectiv componența comisiilor de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, sesiunea aprilie-august 2021, la
Facultatea de Medicină, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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. 242/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Prevederile H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 4/17694/28.11.2018 și modificat
prin H.S. nr. 13/10597/03.07.2019,
- Avizul Facultății de Farmacie conform extrasul din procesul verbal al Consiliului Consiliului
Facultății de Farmacie nr. 9851/20.05.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Codruța- Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
9850/20.05.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiilor de concurs, respectiv componența comisiilor de
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, sesiunea aprilie-august 2021, la
Facultatea de Farmacie, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 243/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 2/10584/04.06.2021,
- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Romulus Bogdan Timar, Decanul Facultății de Medicină, nr.
105692/04.06.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 10644/07.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă inițierea procedurii de lichidare a următoarelor programe de studii universitare
de master, având în vedere faptul că în ultimii 3 ani universitari nu au fost înscriși studenți masteranzi, după
cum urmează:
-

Biologie moleculară și biotehnologii – Facultatea de Medicină;
Managementul asistenței medicale perinatale – Facultatea de Medicină;
Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice – Facultatea de Farmacie.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanat Facultatea de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na Alina Hoancă, secretar studii universitare de master,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 244/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Avizul Consiliului Facultății de Farmacie conform Hotărârii Consiliului Facultății de
Farmacie, nr. 1/10439/02.06.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 3/10750/08.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
10468/03.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, pe promoție, pentru următoarele programe
de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Farmacie: Farmacie (2021-2026), Farmacie (în
limba franceză) – 2021- 2026, Asistență de farmacie (la Lugoj) – 2021-2024, Cosmetică medicală și
tehnologia produsului cosmetic (2021-2024), conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, aplicabile pentru anul universitar 20212022, pentru următoarele programe de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Farmacie:
Farmacie, Farmacie (în limba franceză), Asistență de farmacie (la Lugoj), Cosmetică medicală și
tehnologia produsului cosmetic, conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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
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Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 245/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- 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 ulterioara,
- Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licență, aprobat prin H.S. nr. 6/1252/27.01.2021, modificat și completat prin H.S. nr.
205/ 10121/26.05.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei ec. Mihaela Stepan, Contabil șef, nr. 10574/04.06.2021,
- Solicitarea Direcției Secretariat General Universitate, nr. 10636/DSGU/07.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență, pentru
anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021, la Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări
Art. 2. Se abrogă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de
studii universitare de licență, aprobat prin H.S. nr. 6/1252/27.01.2021, modificat și completat prin H.S.
nr. 205/ 10121/26.05.2021.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Președintele Biroului Central de Coordonare al concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licență, dl prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan,
- Președintele Comisiei Centrale de admitere, d-na prof. univ. dr. Marilena Motoc,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
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- 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 Birou Senat
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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ADMITERII
I.1. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, ale Ordinului MENCȘ 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, modificat și completat prin
Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, Senatul universitar, în
ședința din .01.2021, aprobă prezentul Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
ciclul de studii universitare de licență pentru cetățenii români și UE/SEE/CH la programele de studii cu
predare în limba română, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
I.2. În baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii publice, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara organizează concurs de admitere pentru fiecare program de studii, în
vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive.
I.3. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va asigura suport adițional adaptat
nevoilor candidaților cu handicap locomotor și va sprijini accesul acestora în instituție.
I.4. Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează la specializările/programele de
studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
astfel:

Nr.
Facultatea
crt.

Programul de studii

Medicină

Facultatea de
Medicină

2

3

Facultatea de
Medicină
Dentară

Facultatea de
Farmacie

Acreditare (A)/
Autorizare de
funcționare
provizorie (AP)
A

Durata
studiilor

Nr. credite
transferabil
e

6 ani

360

Medicină (în limba engleză)

A

6 ani

360

Medicină (în limba franceză)

AP

6 ani

360

Asistență medicală generală

A

4 ani

240

Asistență medicală generală (Lugoj)

AP

4 ani

240

Asistență medicală generală (Deva)

AP

4 ani

240

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

A

3 ani

180

Nutriție și dietetică

A

3 ani

180

Medicină dentară

A

6 ani

360

Medicină dentară (în limba engleză)

A

6 ani

360

Tehnică dentară

A

3 ani

180

Asistență de profilaxie
stomatologică
Farmacie

AP

3 ani

180

A

5 ani

300

Farmacie (în limba franceză)

A

5 ani

300

Asistență de farmacie (Lugoj)

AP

3 ani

180

Cosmetică medicală și tehnologia
produsului cosmetic

AP

3 ani

180

I.5. Concursul pentru admiterea la toate programele de studii universitare de licență se organizează în luna
iulie 2021. În cazul în care rămân locuri neocupate la programele de studii cu predare în limba română, se
poate organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie, înainte de începutul anului universitar, în
funcție de solicitări și nivelul concurenței, în aceleași condiții și cu aceeași comisie.
I.6. Perioadele sesiunilor de admitere, formele și probele de concurs, stabilite prin prezentul Regulament, se
fac publice conform prevederilor legale în vigoare, prin publicare pe pagina web proprie, www.umft.ro.
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I.7. Probele de concurs, în funcție de specializări/programe de studii, sunt următoarele:
Nr.
crt.

Facultatea Programul de studii

Medicină

Proba de concurs și notare

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 60 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
- 60 puncte
- 30 de întrebări de Chimie organică (clasa
a X-a și a XI-a) – 30 puncte
- 10 puncte din oficiu (pentru prezență)

Calculul mediei de admitere

Punctajul final se face prin însumarea punctelor
obținute la fiecare probă, la care se adaugă 10 puncte
din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se
transformă în notă finală (media de admitere) prin
împărțire la 10, cu două zecimale fără rotunjire
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

1
Medicină
(în limba engleză)
Medicină
(în limba franceză)
Facultatea
de
Medicină

Asistență medicală
generală

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Nota finală obținută reprezintă procentul de la testul
grilă, aplicat la cele 7 puncte, la care se adună cele 3
puncte acordate din oficiu.
Conform criteriilor de departajare prevăzute în
metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE
Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Asistență medicală
generală (Lugoj)

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Asistență medicală
generală (Deva)

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
Balneofiziokinetotera - 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
pie și recuperare
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Nutriție și dietetică

Medicină dentară

2

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie
- 3 puncte din oficiu
Concurs de dosare pentru candidații
Non-UE

Facultate
de
Medicină dentară (în
Medicină limba engleză)
Dentară

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 60 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
- 60 puncte
- 30 de întrebări de Chimie organică (clasa
a X-a și a XI-a) -– 30 puncte
- 10 puncte din oficiu (pentru prezență)

Punctajul final se face prin însumarea punctelor
obținute la fiecare probă, la care se adaugă 10 puncte
din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se
transformă în notă finală (media de admitere) prin
împărțire la 10, cu două zecimale fără rotunjire
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 50 de întrebări de Biologie
- 3 puncte din oficiu
Concurs de dosare pentru candidații
Non-UE

Nota finală obținută reprezintă procentul de la testul
grilă, aplicat la cele 7 puncte, la care se adună cele 3
puncte acordate din oficiu.
Conform criteriilor de departajare prevăzute în
metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE
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Tehnică dentară

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Asistență de
profilaxie
stomatologică

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Biologie (clasa a XI-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

Farmacie

Test grilă de verificare a cunoștințelor,
care cuprinde:
- 40 de întrebări de Botanică sau Biologie
(clasa a XI-a), la alegere - 40 puncte
- 10 întrebări de Chimie organică (clasa a
X-a și a XI-a) – 10 puncte
- 5,56 puncte din oficiu (pentru prezență)

Punctajul final se face prin însumarea punctelor
obținute la fiecare probă, la care se adaugă punctele
din oficiu (pentru prezență). Punctajul final se
transformă în notă finală (media de admitere) prin
înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare primele două
zecimale, fără a se rotunji). Media minimă de admitere
nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Facultatea
de
Farmacie (în limba
Farmacie franceză)

Concurs de dosare pentru candidații
Non-UE

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
Asistență de farmacie - 30 de întrebări de Botanică (clasa a IX-a)
(Lugoj)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Cosmetică medicală
și tehnologia
produsului cosmetic

1. Test grilă de verificare a
cunoștințelor, care cuprinde:
- 30 de întrebări de Botanică (clasa a IX-a)
– 50 puncte, reprezentând 50% din nota
finală.

Conform criteriilor de departajare prevăzute în
metodologia proprie de admitere a cetățenilor Non-UE

Media examenului de admitere se va calcula astfel:
media aritmetică dintre nota de la testul grilă și media
de la examenul de bacalaureat
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).
Media generală a concursului de admitere se va calcula
astfel: media aritmetică dintre nota obținută la testul
grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5
(cinci).

I.8. Cifra de școlarizare, aprobată de Senatul UMF „Victor Babeș” din Timișoara pentru toate programele de
studii universitare de licență, va fi afișată pe site-ul universității, în conformitate cu Ordinul Ministerului
Educației, privind aprobarea a cifrelor de școlarizare alocate UMF „Victor Babeș” din Timișoara pentru
studii universitare de licență, an universitar 2021-2022.
I.9. Cuantumul taxelor de școlarizare pentru programele de studii universitare de licență, anul I, an
universitar 2021-2022 sunt prevăzute în anexa 2, parte integrantă din prezentul regulament.
I.10. Orice comunicare între Universitate și candidații înscriși la concursul de admitere se desfășoară în
scris, în format electronic.
I.11.
(1) Admiterea la programele de studii universitare de licență se susține în limba de predare a programului
respectiv (română/engleză/franceză).
(2) La admiterea la toate programele de studii universitare cu predare în limba română, candidații care nu
prezintă acte de studii necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din
străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru
limba română eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educației. Pentru elevii care au urmat studiile
într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților naționale, certificarea competențelor
lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de bacalaureat.
I.12. La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză, școlarizarea este
organizată integral în limba străină (engleză/franceză), cu excepția stagiilor clinice, care se desfășoară în
limba română.
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I.13. La sfârșitul anului II de studii, studenții înmatriculați la programele de studii universitare organizate
într-o limbă străină, care nu au promovat examenul de Limba română în sesiunile organizate în anul
universitar respectiv, susțin un test eliminatoriu de limba română, continuarea studiilor fiind condiționată de
promovarea acestui test, având în vedere că, odată cu începerea ciclului clinic, studenții trebuie să comunice
cu pacienții în limba română.
I.14. La concursul de admitere pot participa numai absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
diplomă echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului.
I.15. (1) La concursul de admitere în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai
Confederației Elvețiene pot candida în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în
ceea ce privește taxele de școlarizare.
(2) Candidații din țările Uniunii Europene, țările SEE și Confederația Elvețiană trebuie să obțină echivalarea
și recunoașterea diplomei de liceu de către Centru Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
(CNRED www.cnred.edu.ro) din cadrul Ministerului Educației înainte de înscrierea în anul universitar 20212022. Documentele se transmit către CNRED de către Departamentul de Relații Internaționale al universității
(excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).
(3) Cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă obținută în altă țară sunt rugați să acceseze
site-ul CNRED pentru a obține informații complete privind modalitatea de recunoaștere și echivalare a
diplomei de bacalaureat (https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-instrainatate).
(4) La concursul de admitere pot participa și cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. 194/2002,
cu permis de ședere în România.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE DE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ A
CANDIDAȚILOR CETĂȚENI ROMÂNI ȘI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ (UE), SPAȚIUL
ECONOMIC EUROPEAN (SEE) ȘI COMUNITATEA ELVEȚIANĂ (CH)
II.1. (1) Biroul central de coordonare este aprobat de Senat, la propunerea Consiliului de Administrație
și se constituie prin decizia Rectorului.
(2) Biroul central de coordonare supervizează desfășurarea activității procesului de admitere și intervine în
soluționare unor situații excepționale, când este cazul.

II.2. Comisiile de admitere
II.2.1. Comisia centrală de admitere pe Universitate este aprobată de Senat, la propunerea Consiliului de
Administrație și se constituie prin decizia Rectorului.
II.2.2. Comisia centrală are următoarele atribuții:
a. Numește comisia centrală de specialiști pentru fiecare disciplină.
b. Împreună cu comisia de specialiști, asigură:
 extragerea aleatorie a testelor din baza de date;
 verificarea corectitudinii testelor extrase
 modificarea unor teste extrase, în sensul schimbării ordinii răspunsurilor
 realizarea documentului cu răspunsurile corecte la întrebări („Solutii.txt”)
 păstrarea secretului testelor și a răspunsurilor până la afișarea baremului cu răspunsuri corecte
c. Supraveghează multiplicarea formularelor de concurs și a caietelor cu întrebări și răspunde de păstrarea
secretului testelor până la distribuirea lor în sălile de concurs.
d. Supraveghează realizarea, de către comisia de specialiști, a documentului cu soluțiile corecte la
întrebările de concurs, numit „Solutii.txt” și copierea acestuia în format electronic (pe memory stick-uri), în
plicuri sigilate.
e. Numește, dintre membrii comisiei centrale, delegații care asigură distribuirea în sălile de concurs a
cutiilor sigilate ce conțin materialele de concurs și a plicurilor sigilate ce conțin memory stick-urile cu
răspunsurile corecte la întrebări.
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f. Supraveghează centralizarea punctajelor și afișarea rezultatelor.
g. Analizează și rezolvă eventualele contestații.
h. Asigură instructajul tehnic al membrilor comisiilor de admitere, precum și al personalului auxiliar implicat
în organizarea concursului de admitere.
i. Asigură afișarea răspunsurilor corecte la întrebări prin afișare pe site-ul Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, începând cu ora 16:00.
j. Verifică departajarea candidaților clasați pe ultimul loc cu notă egală, pe baza criteriilor stabilite prin
prezentul regulament.
II.2.3. Comisiile pe facultăți sunt aprobate de Senat și Consiliul de Administrație, la propunerile Consiliilor
facultăților și se constituie prin decizia Rectorului.
II.2.4. Comisiile pe facultăți au următoarele atribuții:
a.
Stabilesc șefii de sală și supraveghetorii.
b.
Participă împreună cu șefii de sală și supraveghetorii la instructajul tehnic elaborat de Comisia
Centrală de Admitere desfășurat fie on-site în Aula Magna a universității în data de 19.07.2021, la ora 13:00,
fie on-line în ședință organizată pe platforma Zoom.
c.
Verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul universității implicat
în organizarea admiterii.
d.
Aprobă cererile de scutire de la plata taxelor de înscriere la concurs.
e.
Asigură, prin șefii de sală, buna desfășurare și corectitudinea concursului, astfel:
- verifică, prin șefii de sală, respectarea comportamentului și a normelor de securitate de către
supraveghetori;
- verifică, prin șefii de sală, identitatea candidaților la intrarea în sălile de concurs și respectarea
normelor de securitate de către aceștia;
- verifică, prin șefii de sală, instruirea candidaților;
- verifică, prin șefii de sală, desfășurarea propriu-zisă a concursului;
- verifică, prin șefii de sală, evaluarea și notarea formularelor de concurs;
- verifică, prin șefii de sală, ambalarea-sigilarea-predarea formularelor de concurs,
- verifică măsurile care trebuie respectate de către candidați la intrarea în sală în ziua susținerii probei
scrise;
f.
Au obligația de a păstra secretul materialelor de concurs (întrebări și răspunsuri corecte) până la
afișarea baremului cu răspunsuri corecte.
II.2.5. Comisiile pentru admiterea candidaților UE la programele cu predare în limbă engleză și
franceză, admiterea candidaților non UE la programele cu predare în limbă română, engleză și
franceză și a românilor de pretutindeni se constituie prin decizia Rectorului, la propunerea decanilor
facultăților, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Universității și a Senatului universitar.
II.2.6. Comisiile pe programe de studii/limbi de predare au următoarele atribuții:
a. Verifică respectarea procedurilor de înscriere a candidaților de către personalul Universității implicat în
organizarea admiterii.
b. Primește și respectă instructajul tehnic, elaborat de Comisia centrală de admitere transmis pe e-mail.
c. Asigură buna desfășurare și corectitudinea concursului de admitere.
d. Răspund de evaluarea dosarelor candidaților, prin aplicarea corectă a criteriilor de selecție stabilite de
Universitate, doar pentru activitățile care pot fi dovedite cu documente oficiale (copie legalizată).
e. Răspund, sub semnătură, de calcularea corectă a punctajului pentru fiecare candidat, respectiv de
completarea formularului de concurs cu punctajul fiecărui candidat.
f. Semnează lista cu rezultatele examenului de admitere, publicate pe site-ul Universității.
g. Răspund de echivalarea notelor obținute de candidați la examenele și materiilor precizate în criteriile de
selecție ale Universității în concordanță cu sistemul de notare românesc.
h. Răspund de departajarea candidaților care au obținut același punctaj la criteriile de selecție pentru
concursul de admitere, prin aplicarea corectă a criteriilor de departajare.
i. Răspund de transmiterea fișierului Excel cu rezultatele candidaților din săli Compartimentului IT, în
vederea centralizării în programul informatic.
II.2.7. Comisiile de specialiști se constituie prin decizia Rectorului, la propunerea președintelui comisiei
centrale de admitere și a Rectorului.
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II.2.8. Comisia de specialiști are următoarele atribuții:
- extrage aleatoriu testele din baza de date;
- verifică corectitudinea testelor extrase;
- modifică unele teste extrase, în sensul schimbării ordinii răspunsurilor;
- realizează documentul cu răspunsurile corecte la întrebări („Solutii.txt”);
- păstrează secretul materialelor de concurs (întrebări și răspunsuri corecte) până la afișarea baremului
cu rezultate corecte.

II.3. Calendarul de desfășurare a concursului de admitere
II.3.1. Admiterea la studii universitare de licență, la programele de studii cu predare în limba română, se
organizează în sesiunea iulie 2021, după următorul calendar:
 în perioada 28 iunie - 16 iulie 2021. Înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 14.00;
o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere)
de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale,
o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 Afișarea listelor nominale privind repartiția pe săli a candidaților se va realiza cu cel puțin 24 de ore
înainte de concurs, pe site-ul universității www.umft.ro și pe pagina web admitere.umft.ro;
 în data de 23 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 12.00, pentru
programele de studii de licență cu durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 în data de 23 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru
programele de studii de licență cu durata de 3 - 4 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie,
www.umft.ro sau admitere.umft.ro în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și introducerea
notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui datele de
identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 în data de 25 iulie 2021 – concurs de admitere (probă scrisă), între orele 10.00 – 13.00, pentru
programele de studii cu durată de 5-6 ani (300-360 ECTS): Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 în data de 25 iulie 2021 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, pentru
programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS) pe pagina de web proprie,
www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se finalizează corectarea și
introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va
înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 în data de 26 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele
concursului de admitere și rezolvarea acestora;
 În 26 - 27 iulie 2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului
obținut de către candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă, sub sancțiunea pierderii locului
obținut în caz de neîndeplinire a acestei obligații;
 În data de 28 iulie 2021, între orele 09.00 – 19.00, va avea loc a doua etapă de confirmare, pentru
locurile rămase neocupate;
 În data de 29 iulie 2021 – afișarea rezultatelor concursului de admitere, sesiunea iulie 2021, după
cele două etape de confirmare a locului, cu indicarea numărului fișei de înscriere online, care va înlocui
datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 În data de 01.09.2021 – afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere - sesiunea iulie 2021,
după încheierea perioadei de achitare a taxei de școlarizare, cu indicarea numărului fișei de înscriere
online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele).
II.3.2. În cazul în care rămân locuri neocupate, se poate organiza o a doua sesiune de admitere, în aceleași
condiții ca în prima sesiune, cu aceeași comisie, în luna septembrie 2021, astfel:
 06-07.09.2021– perioada de înscriere:
o completarea on-line a fișei de înscriere și încărcarea documentelor (dosarului de înscriere)
de către candidați, cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și
corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Înscrierile din data de
07 septembrie 2021 se finalizează la ora 14.00.
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o verificarea conținutului dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității;
 08.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 12.00, pentru programele de studii de licență cu
durată de 3-4 ani (180-240 ECTS);
 09.09.2021 – concurs de admitere, între orele 10.00 – 13.00, pentru programele de studii cu 300-360
credite transferabile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie;
 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00 – depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele concursului
de admitere și rezolvarea acestora;
 10.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc prima etapă de confirmare a locului;
 13.09.2021, între orele 09.00 – 14.00, va avea loc a doua etapă de confirmare a locului;;
 13.09.2021 – publicarea rezultatelor.

II.4. Procedura de înscriere a candidaților la concursul de admitere
II.4.1. În perioada 28 iunie - 16 iulie 2021 candidații vor completa on-line fișa de înscriere la concurs și vor
încărca documentele de înscriere (dosarul de înscriere) la adresa: admitere.umft.ro, cu asumarea
responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele
digitale/scanate și cele originale. Prin completarea fișei de înscriere on-line, candidații își exprimă
consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în acest scop.
II.4.2. Înscrierea candidaților la concursul de admitere prin completarea fișei de înscriere și
încărcarea documentelor de înscriere (dosarul de înscriere), on-line, respectiv verificarea conținutului
dosarului și validarea înscrierii de către personalul universității, se va desfășura în perioada 28 iunie 16 iulie 2021. Înscrierile din data de 16 iulie 2021 se finalizează la ora 14.00.
Date de contact:
 pentru Facultatea de Medicină: tel. 0256/220484; 0256/204400, interior 459;
 pentru Facultatea de Medicină Dentară: tel. 0256/220480; 0256/204250, interior 404;
 pentru Facultatea de Farmacie: tel. 0256/494604; 0256/204250, interior 483.
II.4.3. După completarea fișei de înscriere, respectiv după efectuarea și validarea înscrierii la concurs,
candidații vor primi câte un e-mail de confirmare și detalierea etapelor următoare, conform prezentului
Regulament.
II.4.4. Candidații care solicită înscrierea la mai multe programe de studii oferite de UMF „Victor Babeș” din
Timișoara vor încărca on-line, o singură dată, documentele (dosarul) de înscriere.
II.4.5. (1)La înscriere, opțiunile candidaților sunt limitate la programele de studii din cadrul aceleiași
facultăți.
(2)Candidații pot opta pentru un program de studii universitare de licență cu 300-360 credite
transferabile și maximum 2 programe de studii cu 180-240 credite transferabile.
(3)Opțiunile candidaților pentru programele de studii universitare de licență cu 180-240 credite
transferabile sunt limitate la maximum două programe de studii. Prin excepție, la Facultatea de
Medicină, candidații care optează pentru programul de studii Asistență medicală generală au dreptul
să aleagă oricare dintre cele trei locații geografice de desfășurare, respectiv Timișoara, Lugoj sau
Deva, precizând ordinea opțiunilor.
II.4.6. La înscriere, opțiunile candidaților sunt limitate la programele de studii din cadrul aceleiași facultăți.
În cazul Facultății de Medicină, candidații pot opta pentru un program de studii cu 360 credite transferabile
și maximum 2 programe de studii cu 180-240 credite transferabile. Prin excepție, candidații care optează
pentru specializarea Asistență medicală generală au dreptul să aleagă oricare dintre cele trei locații
geografice de desfășurare, respectiv Timișoara, Lugoj sau Deva, precizând ordinea opțiunilor.
II.4.7. Rapoartele 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.4.8. În scopul utilizării eficiente a locurilor destinate romilor, candidații de etnie romă vor atașa la
documentele de înscriere (dosarul de înscriere) on-line, o cerere tip, în care vor menționa opțiunea de
înscriere, însoțită de o recomandare eliberată de o organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că
respectivul candidat face parte din etnia romă. Secretarul șef al Universității va data și va certifica pe cerere
posibilitatea de înscriere a candidaților romi pe locuri distincte la facultatea vizată și va opri o copie a cererii
pentru evidență. Opțiunea de înscriere a candidatului rom pe locul distinct exclude posibilitatea acestuia de a
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candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
II.4.9. Absolvenții liceelor din mediul rural au posibilitatea de a opta pentru înscrierea la concursul de
admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele de înscriere (dosarul de înscriere) online a unei cereri-tip de intenție, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul
rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la concurs. Opțiunea de
înscriere a candidatului – absolvent al unui liceu din mediul rural pe locul distinct exclude posibilitatea
acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
II.4.10. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială au posibilitatea de
a opta pentru înscrierea la concursul de admitere pe locurile distincte, bugetate, prin atașarea la documentele
de înscriere (dosarul de înscriere) on-line a unei cereri-tip de intenție, respectiv a actelor doveditoare
eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să rezulte că, la data
înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție specială care se
încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, republicată. Opțiunea de înscriere a candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit
din sistemul de protecție socială exclude posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la
concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu taxă.
II.4.11. Pentru asigurarea respectării condițiilor legale specifice prevăzute pentru candidații străini sau cei
care au obținut diploma de bacalaureat în afara României, Departamentul Relații Internaționale al
Universității va aviza, în prealabil, cu mențiunea „Actele permit înscrierea”, dosarele următoarelor categorii
de candidați:
 cetățenii țărilor Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)
și ai Confederației Elvețiene;
 cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate;
 cetățenii străini care se încadrează în prevederile O.G. nr. 194/2002, cu permis de ședere în România.

II.5. Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:
II.5.1. Dosarul de înscriere și încărcarea on-line a acestuia de către candidați, cu asumarea responsabilității
de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele
originale, va conține următoarele documente scanate, față verso, după caz:
a. Diploma de bacalaureat.
b. Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului – elaborată conform legislației în vigoare.
c. Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în cazul în care
aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea
corespunzătoare anului școlar 2020-2021. Prin excepție, în cazul interconectării Universității cu Sistemul
Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale și a
rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați, în baza acordului scris al acestora, nu este necesară
adeverința eliberată de către instituția de învățământ.
d. Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul Educației din
România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European și ai Confederației Elvețiene. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de
recunoaștere a studiilor, Departamentul de Relații Internaționale al universității va transmite documentele
către CNRED (excepție făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).
e. Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau echivalentă
obținută în altă țară. Pentru candidații care nu au obținut atestatul de recunoaștere a studiilor,
Departamentul de Relații Internaționale al universității va transmite documentele către CNRED (excepție
făcând cazurile în care există alte prevederi stabilite de CNRED).
f. Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de
instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de
licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.
g. Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la bugetul de
stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea corespunzătoare
anului universitar 2020-2021, care nu trebuie să depună această declarație. Sub sancțiunea prevăzută de
Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de licență finalizate/nefinalizate cu
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examen de licență.
h. Cartea de identitate/pașaportul.
i. Certificat de naștere. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului de naștere, în
limba română.
j. Certificat de căsătorie, dacă este cazul. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a
certificatului de căsătorie, în limba română.
k. Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează să se
înscrie la studii nu suferă de boli contagioase sau alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată
de medicul de familie.
l. Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale
Ministerului Educației din România, în cazul candidaților care participă la admiterea la programele de studii
cu predare în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de
învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv. Pentru
elevii care au urmat studiile într-o limbă de circulație internațională sau într-o limbă a minorităților
naționale, certificarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face cu diploma de
bacalaureat.
m. Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaților
romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare eliberată de o
organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă.
n. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților
de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte
din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studii-licenta”, la data înscrierii la
concurs.
o. Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților
cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de admitere, precum
și actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția copilului, din care să
rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție
specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată.
p. Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate de la
buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la fazele naționale/internaționale ale
olimpiadelor, prevăzute de Ministerul Educației și precizate la pct. II.9.1 din prezentul regulament.
q. Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare opțiune/program
de studii.
r. Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la concurs:
copie după certificatul/e de deces al/ale părintelui/părinților (în cazul celor orfani de unul/ambii părinți);
adeverințe de la casa de copii/Direcția generală de asistență socială și protecția copilului (în cazul
candidaților proveniți de la casele de copii sau din plasament familial); adeverințe din care să rezulte
calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe
din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a susținătorilor legali
etc.
II.5.2. Dosarul de înscriere va conține și:
 Fișa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere.umft.ro); fișa de înscriere la
concurs, conținând datele cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, generată automat din
programul informatic va fi listată și semnată de către candidat și va fi prezentată în original, la
începutul anului universitar.
 Opisul documentelor depuse la dosar. Opisul, generat automat de programul informatic, după
completarea on-line a fișei de înscriere, va fi listat și semnat de candidat și va fi prezentat în original,
la începutul anului universitar.

II.6. Desfășurarea admiterii
II.6.1. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS), admiterea se
va desfășura sub forma unei probe scrise în ziua de 23.07.2021, între orele 10.00 – 12.00, astfel:
a. Proba de concurs se desfășoară în scris, prin întrebări de tip grilă.
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b. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS),
testul grilă constă în 30 de întrebări din Biologie (clasa a XI-a), cu excepția programelor de
studii Asistență de farmacie (Lugoj) și Cosmetică medicală și tehnologia produsului
cosmetic, unde concursul de admitere va consta în 30 de întrebări din Botanică (clasa a IXa). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor
răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă
un punctaj proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al
întrebării (punctaj 0).
c. Media generală a concursului de admitere se va calcula astfel: media aritmetică dintre nota
obținută la testul grilă și media obținută la examenul de bacalaureat.
d. Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
II.6.2. Pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani, cu limba de predare română –
300-360 de credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie), concursul de admitere se va
desfășura sub forma unei probe scrise, în ziua de 25.07.2021, între orele 10.00 – 13.00.
(a). Proba de concurs se desfășoară în scris, prin întrebări de tip grilă.
(b). Pentru programele de studii „Medicină” și „Medicină dentară”, întrebările 1-60 sunt de biologie. Ele au
între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor răspunsurilor corecte. Dacă se
marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect
marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Întrebările 61-90 sunt de chimie și au câte
un singur răspuns corect, care va fi punctat după cum urmează: pentru întrebările 61-75, cu 1 punct; pentru
întrebările 76-85, cu 0,5 puncte; pentru întrebările 86-90, cu 2 puncte. Punctajul maxim care poate fi obținut
la o lucrare este de 100 puncte (60 puncte pentru biologie, 30 puncte pentru chimie, 10 puncte pentru
prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin împărțire la 10, cu două zecimale, fără rotunjire.
(c). Pentru programul de studii „Farmacie”, întrebările 1- 40 sunt de biologie sau botanică (la alegerea
candidatului). Ele au între 1 și 4 răspunsuri corecte și primesc 1 punct în caz de marcare a tuturor
răspunsurilor corecte. Dacă se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj
proporțional. Un răspuns incorect marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0).
Întrebările 41-50 sunt de chimie și au între 1 și 4 răspunsuri corecte, fiecare întrebare valorând 1 punct. Dacă
se marchează doar o parte dintre răspunsurile corecte, se acordă un punctaj proporțional. Un răspuns incorect
marcat duce la anularea întregului punctaj al întrebării (punctaj 0). Punctajul maxim care poate fi obținut la o
lucrare este de 55,56 puncte (40 puncte pentru biologie/botanică, 10 puncte pentru chimie, 5,56 puncte
pentru prezență). Punctajul final se transformă în nota finală prin înmulțire cu 0,18 (se iau în considerare
primele două zecimale, fără a se rotunji).
(d). Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).
(e). Răspunsurile trecute pe ciornă nu vor fi evaluate.
II.6.3. Accesul candidaților în sala de concurs se face între orele 8:00 si 9:30 pe baza cărții de
identitate/pașaportului (documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate) a legitimației de concurs. Fără
acest document, candidații nu sunt primiți în sala de concurs.
II.6.4. Începând cu ora 10:00 se interzice intrarea candidaților în săli.
II.6.5. Candidații nu vor avea acces decât în sala unde au fost repartizați.
II.6.6. După intrarea în sală, candidații vor preda materialele care nu trebuie să rămână asupra lor în timpul
concursului: cărți, caiete, publicații de orice fel, hârtii albe sau scrise, telefoane mobile, ceasuri electronice,
calculatoare, laptopuri, tablete, orice alt tip de aparatură de comunicare, aparate de fotografiat, genți. Ei le
vor recupera după încheierea probei.
II.6.7. Orice abatere (comunicare între candidați, copiere, păstrarea în posesie în timpul concursului a
oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune asupra identității, comportament care îi deranjează pe ceilalți
candidați) se sancționează cu eliminarea din concurs. În cazul în care un candidat sesizează nereguli de orice
fel are dreptul de a informa imediat șeful de sală. Nu se acceptă contestații privind neregulile din timpul
examenului după încheierea probei de concurs.
II.6.8. Candidații își vor strânge părul astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze auditive
sunt rugați să le scoată pe perioada probei de concurs, pentru a se evita suspiciunea de comunicare radio.
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II.6.9. Candidaților le este permis să aibă la ei băutură (apă, băutură răcoritoare, ceai sau cafea), respectiv
alimente, în ambalaje transparente, în cantități rezonabile și numai pentru uz personal.
II.6.10. Candidații vor avea la ei un pix sau stilou (albastru sau negru), pentru completarea datelor personale
pe formularul de concurs.
II.6.11. Începând cu ora 10:00, candidaților li se împart caietele cu întrebări.
II.6.12. Completarea formularului de concurs în mod valabil de către candidat se face prin înnegrirea
completă a elipselor corespunzătoare răspunsurilor considerate corecte, cu carioca primită, fără a fi depășite
marginile; elipsele corespunzătoare răspunsurilor considerate greșite vor fi lăsate albe.
II.6.13. Nu se admit ștersături sau corecturi în formularul de concurs, deoarece acestea pot induce în eroare
sistemul computerizat de evaluare. Modificările, ștersăturile sau elipsele parțial colorate duc la anularea
punctajului întrebării în cauză, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate candidatului. În caz de
completare greșită, se poate cere o singură dată un alt formular de concurs.
II.6.14. Completarea noului formular de concurs nu prelungește timpul concursului pentru candidatul
respectiv.
II.6.15. Întreaga responsabilitate privind completarea corectă a formularului de concurs (datele personale,
înnegrirea completă a elipselor răspunsurilor considerate corecte, absența ștersăturilor și corecturilor,
corespondența dintre răspunsurile de pe formularul de concurs și răspunsurile trecute pe ciornă sau în caietul
de concurs) revine candidatului.
II.6.16. Candidații care renunță la concurs și anunță acest lucru după distribuirea caietelor cu întrebări nu pot
părăsi sala decât după 60 minute din momentul afișat pentru începerea concursului. După părăsirea sălii,
niciunui candidat nu-i mai este permisă revenirea pe perioada desfășurării probei, pentru niciun motiv, cu
excepția situației în care un candidat are necesități fiziologice, situație în care va fi însoțit de 2
supraveghetori și se va accepta o lipsă din sală de maximum 10 minute. Timpul absenței din sală nu
prelungește durata probei pentru candidatul respectiv. La încheierea timpului de concurs, candidații vor
preda șefului de sală, sub semnătură, toate materialele de concurs.
II.6.17. Corectura electronică (prin scanare) se va efectua în prezența candidaților.
II.6.18. Răspunsurile corecte la întrebări se vor afișa pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, în ziua concursului, începând cu ora 16:00.
II.6.19. În zilele concursului de admitere (23.07.2020 și 25.07.2021), accesul în clădire al persoanelor
implicate în organizarea și desfășurarea concursului de admitere (membrii comisiei centrale, ai comisiilor de
specialiști, ai comisiilor pe facultăți, secretariat) se va face pe baza unui tabel de prezență, prin semnătură.

II.7. Rezultatele admiterii
II.7.1. Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunoștința candidaților prin afișare pe pagina web
proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, și vor fi semnate de președintele comisiei centrale de admitere și
președintele comisiei pe facultate.
II.7.2. Probele de concurs, în funcție de programele de studii, sunt detaliate la pct. I.7.
II.7.3. Nota finală (media generală) minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) și se calculează
conform prezentului Regulament (a se vedea pct. I.7.).
II.7.4. Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notelor (mediilor) obținute la concursul de
admitere, în limita locurilor finanțate de la bugetul de stat și/sau taxă aprobate pentru fiecare program de
studii.
II.7.5. În cazul în care, pe ultimul loc, există mai mulți candidați cu medie egală, departajarea acestora se
va face pe baza următoarelor criterii, după caz:
a. La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 5-6 ani, cu predare în
limba română – 300-360 credite transferabile (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie):
1) punctajul cel mai mare la Biologie (Biologie sau Botanică pentru programul de studii Farmacie);
2) media cea mai mare la examenul de bacalaureat;
3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română.
b. La admiterea pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS):
1) punctajul cel mai mare la Biologie sau Botanică (pentru programele de studii Asistență de farmacie
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(Lugoj) și Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic);
2) media cea mai mare la examenul de bacalaureat;
3) nota la limba română de la bacalaureat sau de la testul de limba română;
4) media notelor la Biologie în liceu.
II.7.6. Nu se admite depășirea cifrei de școlarizare aprobată de Senatul universitar și legislație.
II.7.7. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere, vor fi publicate:
 în data de 23 iulie 2021 pentru programele de studii de licență cu durata de 3-4 ani (180-240 ECTS),
pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se
finalizează introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de înscriere
online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
 în data de 25 iulie 2021, pentru programele de studii de licență cu durata de 5-6 ani (180-240 ECTS)
pe pagina de web proprie, www.umft.ro sau admitere.umft.ro, în funcție de momentul la care se
finalizează corectarea și introducerea notelor în sistemul informatic, cu indicarea numărului fișei de
înscriere online, care va înlocui datele de identificare ale candidatului (numele și prenumele);
II.7.8. Listele conțin următoarele categorii de informații:
 Candidații admiși pentru locurile cu finanțare de la buget, în limita numărului de locuri repartizate,
dacă este cazul;
 Candidații admiși pentru locurile în regim cu taxă, în limita numărului de locuri repartizate, dacă este
cazul;
 Candidații respinși, dacă este cazul.

II.8. Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora
II.8.1 Eventualele contestații cu privire la rezultatele concursului de admitere se vor depune, la registratura
Universității, camera 1, în data de 26 iulie, orele 08.00 – 14.00 sau pe e-mail la adresele de e-mail:
decanat.mg@umft.ro pentru Facultatea de Medicină, stoma@umft.ro pentru Facultatea de Medicină
Dentară și decanat.farma@umft.ro pentru Facultatea de Farmacie. Nu se admit decât contestații privind
lucrarea proprie.
II.8.2 Rezolvarea contestațiilor este, în exclusivitate, de competența Comisiei centrale de admitere, care va
analiza și soluționa contestațiile numai în prezența contestatarilor, în aceeași zi în care au fost depuse,
începând cu ora 14:00. Decizia comisiei este definitivă și va fi comunicată prin afișare pe site.
II.8.3 Dacă se constată diferențe de notare, candidatului i se va acorda punctajul rezultat în urma verificării
lucrării la proba contestată.
II.8.4 Nu se admit contestații care au la bază necunoașterea Regulamentului de admitere.
II.8.5 După rezolvarea eventualelor contestații, se vor întocmi și afișa listele cu candidații admiși și
respinși, pe programe de studii, care cuprind rezultatele definitive și incontestabile.
II.8.6 După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns (prin afișare) la contestații, rezultatul
concursului de admitere este definitiv și nu mai poate fi modificat.

II.9. Confirmarea locului obținut și afișarea rezultatelor
Etapa I
II.9.1. În datele de 26 iulie 2021 și 27 iulie 2021, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe
locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea
contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului
obținut prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
II.9.2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită pe platforma de
admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara:
RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de confirmare –
nume, prenume, anul de studiu, programul de studii” .
II.9.3. Se pot confirma maximum două programe de studii.
II.9.4. În data de 27 iulie 2021 va fi afișat un raport cu locurile rămase neocupate după prima etapă de
confirmare.
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Etapa II
II.9.5. În data de 28 iulie 2021, între orele 09:00 – 19:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu
media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de cereri tip individuale, prin achitarea taxei de
confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.
II.9.6. Rezultatele provizorii ale concursului de admitere după a doua etapă de confirmare vor fi afișate la
data de 29 iulie 2021.
II.9.7. Rezultatele finale vor fi afișate la data de 1 septembrie 2021.

II.10. Admiterea unor categorii speciale de candidați
II.10.1. Candidații care au obținut distincții (premiile I, II, III) la fazele naționale/internaționale ale
olimpiadelor școlare recunoscute de Ministerul Educației, în ultimii doi ani de liceu (2019-2020 și 20202021), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeș” din
Timișoara, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate
de la buget. Opțiunea de înscriere a candidaților care au obținut distincții, în condițiile prevăzute de
prezentul articol, exclude posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate
de la bugetul de stat/cu taxă.
II.10.2. Candidații romi beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii, ale
Ordinului Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență
în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 și 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.10.3. Absolvenții liceelor din mediul rural beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în
condițiile legii, ale Ordinului Ministerul Educației privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii
universitare de licență în vederea admiterii la studii în anul universitar 2020-2021 și ale prezentului
Regulament. Opțiunea de înscriere a absolvenților liceelor din mediul rural pe locurile distincte exclude
posibilitatea acestora de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu
taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la concursul
de admitere, vor prezenta dovada că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la
adresa https://www.edu.ro/studii-licenta.
II.10.4. Absolvenții cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială beneficiază de un
număr de locuri bugetate garantate, în condițiile legii și ale prezentului Regulament. Opțiunea de înscriere a
candidatului – absolvent cu diploma de bacalaureat provenit din sistemul de protecție socială exclude
posibilitatea acestuia de a candida pe celelalte locuri scoase la concurs, finanțate de la bugetul de stat/cu
taxă. Pentru a se putea exercita opțiunea candidaților pentru locurile distincte, la data înscrierii la concursul
de admitere, vor prezenta dovada că fac parte din categoria tinerilor proveniți din sistemul de protecție
specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea
drepturilor copilului, republicată.

II.11. Prevederi privind taxa de înscriere la concursul de admitere:
II.11.1. Taxa percepută de la candidați pentru înscrierea la concursul de admitere este de 200 de lei/opțiune
(program de studii), este nereturnabilă și se achită pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin
virament bancar, în contul Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX
cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de înscriere – nume, prenume, programul de studii” .
II.11.2. Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere:
a. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii părinți;
b. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii sau unul dintre părinți ce au activat în
sistemul de învățământ;
c. candidații până la vârsta de 26 de ani proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de
învățământ, până la vârsta de 26 de ani;
e. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara, până la vârsta de 26 de ani;
f. alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere pe facultate.
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II.11.3. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se face numai în baza actelor (dovezilor)
prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile enumerate mai sus.
II.11.4. Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concurs se aprobă numai pentru o singură opțiune la
înscriere, la oricare dintre programele de studii pentru care se organizează concurs de admitere la UMF
„Victor Babeș” din Timișoara.
II.11.5. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere pe facultăți.

II.12. Plata taxei de școlarizare
II.12.1. Candidații declarați admiși la programele de studii în limba română, sesiunea iulie 2021, vor achita
taxa de școlarizare în cuantumul prevăzut de Regulamentul taxelor, integral, în perioada 28 iulie – 23 august
2021, pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul Universității deschis la
Trezoreria Timișoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni:
„taxa de școlarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.
II.12.2. Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2021 vor achita taxa de școlarizare în cuantumul
prevăzut de Anexa nr. 2, integral, în următoarele 5 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor finale. Taxa de
școlarizare se achită pe platforma de admitere online (cu cardul) sau prin virament bancar, în contul
Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu
următoarele mențiuni: „taxa de școlarizare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”
II.12.3. Dovada plății taxei de școlarizare (copia chitanței/ordinului de plată) va fi comunicată
secretariatului facultății, prin fax/e-mail (pentru Facultatea de Medicină: decanat.mg@umft.ro, 0256220484; pentru Facultatea de Medicină Dentară: stoma@umft.ro, 0256-220480; pentru Facultatea de
Farmacie: decanat.farma@umft.ro, 0256-494604) până cel târziu la data expirării termenului de plată a
taxei de școlarizare. Neachitarea taxei de școlarizare în termenul prevăzut va duce la pierderea locului
obținut prin concurs și la redistribuirea locurilor astfel vacantate.
II.12.4. Candidații admiși care nu plătesc taxa de școlarizare, integral, până la termenul stabilit sunt
considerați, din oficiu, că au renunțat, prin neprezentare, la locul obținut prin concurs.
II.12.5. Locurile rămase libere se distribuie următorilor candidați, în ordinea mediilor, pe baza cererilor tip
individuale depuse în a II-a de confirmare la secretariatul facultății și se comunică, prin e-mail, candidaților.
Taxa de școlarizare se achită în maximum 48 de ore de la data comunicării redistribuirii locului, sub
sancțiunea pierderii locului astfel obținut. Plata se va face pe platforma de admitere online (cu cardul) sau
prin
virament
bancar,
în
contul
Universității
deschis
la
Trezoreria
Timișoara:
RO21TREZ62120F330500XXXX cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de școlarizare –
nume, prenume, anul de studiu, programul de studii”.

II.13. Înmatricularea
II.13.1. În vederea înmatriculării, candidații admiși au obligația să depună la secretariat, în original,
următoarele documente:
(1). Fișa de înscriere la concursul de admitere, semnată de candidat,
(2). Opisul documentelor depuse la dosar, semnat de candidat,
(3). Diploma de bacalaureat, plus o copie,
(4). Foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului, plus o copie,
(5). Adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în locul diplomei de bacalaureat, în original
plus o copie, în cazul în care aceasta nu a fost eliberată – pentru candidații care au promovat examenul
de bacalaureat în sesiunea corespunzătoare anului școlar 2020-2021,
(6). Atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de direcția de specialitate din Ministerul Educației
din România, în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului
Economic European și ai Confederației Elvețiene,
(7). Atestatul de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români cu diploma de bacalaureat sau
echivalentă obținută în altă țară,
(8). Adeverință din care să rezulte forma de finanțare (buget/taxă), pe fiecare an de studiu, eliberată de
instituțiile de învățământ superior, în cazul candidaților care au fost/sunt înscriși la studii universitare de
licență, finalizate sau nefinalizate cu examen de licență.
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(9). Declarație pe propria răspundere, în cazul candidaților care nu au beneficiat de finanțare de la
bugetul de stat pentru studii universitare de licență, cu excepția absolvenților de liceu din sesiunea
corespunzătoare anului universitar 2020-2021, care nu trebuie să depună această declarație. Sub
sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru uzul de fals și falsul în declarații, candidații declară că nu au
beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral/parțial, pentru programe de studii universitare de
licență finalizate/nefinalizate cu examen de licență.
(10). Cartea de identitate/pașaportul și copie
(11). Certificat de naștere, plus o copie. Candidații străini vor prezenta și o traducere legalizată a
certificatului de naștere, în limba română.
(12). Certificat de căsătorie, dacă este cazul, plus o copie. Originalul se va restitui titularului după
confruntarea celor două documente și certificarea copiei cu originalul de către secretar/a. Candidații
străini vor prezenta și o traducere legalizată a certificatului de căsătorie, în limba română.
(13). Adeverință medicală cu mențiunea „clinic sănătos”, care să ateste faptul că persoana care urmează
să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie,
eliberată de medicul de familie.
(14). Certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale
Ministerului Educației din România,
(15). Cererea tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate
candidaților romi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeș” Timișoara, precum și o recomandare
eliberată de o organizație legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte
din etnia romă.
(16). Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate
absolvenților de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul
absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa „https://www.edu.ro/studiilicenta”, la data înscrierii la concurs.
(17). Cererea-tip de intenție pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate
absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială, adresată Comisiei de
admitere, precum și actele doveditoare eliberate de Direcția generală de asistență socială și protecția
copilului, din care să rezulte că, la data înscrierii la concurs, fac parte din categoria tinerilor proveniți din
sistemul de protecție specială care se încadrează în prevederile art. 62, alin 1 din Legea 272/2004 privind
protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată
(18). Cerere-tip de intenție pentru înscrierea fără susținerea concursului de admitere pe locuri finanțate
de la buget a candidaților olimpici, însoțită de dovada obținerii distincției la fazele
naționale/internaționale ale olimpiadelor, prevăzute de ME.
(19). 4 fotografii tip carte de identitate.
(20). Ordinul/ chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere, pentru fiecare program de
studii.
(21). Cererea și actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de plata taxelor de înscriere la
concurs: copii după certificate de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți); adeverințe
de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație); adeverințe din care să rezulte calitatea de
personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate/pensionat, a susținătorilor legali; adeverințe din care
să rezulte calitatea de personal încadrat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara a susținătorilor legali etc.
(22). Dosar plic.
II.13.2. Candidații admiși vor depune contractul de studii în original, în 2 exemplare, completat și semnat.
II.13.3. Înmatricularea studenților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
II.13.4. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul Matricol Unic (RMU) sub un
număr
unic,
valabil
pentru
întreaga
perioadă
de
școlarizare
la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.
II.13.5. Înmatricularea studenților cu taxă se va face numai după ce candidații au achitat taxa de
școlarizare în termenele prevăzute de prezentul regulament și au semnat contractele de studii.
II.13.6. Pentru candidații admiși care nu se înscriu în anul I în termen de maximum 30 de zile de la începutul
anului universitar, conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăți se consideră, din oficiu, că
au renunțat, prin neprezentare, la calitatea de student.
17

II.13.7. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/atestatului sau a adeverinței de recunoaștere a diplomei, în
original, din vina exclusivă a candidatului declarat admis, în termenul stabilit prin prezentul Regulament,
duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.
II.13.8. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii
concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă.
II.13.9. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur
program de licență.
II.13.10. Candidatul declarat admis la mai multe programe de studii universitare de licență optează pentru
programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei/atestatului de
recunoaștere a diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului de recunoaștere a
diplomei/adeverinței ciclului de studii anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea pe care dorește să
o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit de aceasta din urmă.
II.13.11. (1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, integral (întreaga perioadă de
studii), pentru un program de studii universitare de licență complet, finalizat/nefinalizat prin examen de
licență, pot fi admiși și înmatriculați, în urma promovării concursului de admitere, numai pe locurile cu taxă,
fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.
(2) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de studii
universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF „Victor Babeș”
din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
(3) Categoria de studenți menționată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai
după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii echivalent cu numărul anilor urmați în
prealabil, în regim fără taxă, cu respectarea criteriilor și standardelor de performanță pentru reclasificarea
anuală a studenților, stabilită de conducerea Universității.
II.13.12. După înmatriculare, secretariatele facultăților generează și se afișează listele finale, cu candidații
declarați admiși și înmatriculați.

CAPITOLUL III. PREVEDERI GENERALE PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE A
CANDIDAȚILOR STRĂINI (UE ȘI NON UE), RESPECTIV A ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
III. 1. Toate informațiile privind condițiile şi documente necesare înscrierii, calendarul sesiunilor de
admitere, cifrele de școlarizare, modalitatea şi probele de concurs, criteriile de selecție pentru înscrierea
candidaților străini (UE + non UE) și a românilor de pretutindeni, criteriile de departajare ale candidaților cu
medie egală, facilități sau condiții speciale, taxe şi alte informații utile candidaților vor fi incluse în
metodologiile aferente concursului de admitere pentru categoriile mai sus menționate și vor fi afișate pe
site-ul Universității, www.umft.ro, pe paginile în limbile română, engleză şi franceză, prin grija
Prorectoratului Relații Internaționale.
III. 2. Responsabilitatea organizării admiterii la programele de studii universitare de licență într-o limbă
străină, precum şi la programele de studii universitare de licență în limba română pentru cetățenii din țări
terțe UE și românii de pretutindeni, revine comisiilor de admitere și Prorectoratului Relații Internaționale,
sub coordonarea Biroului central de admitere.

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE
IV.1. Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul Universității, potrivit hotărârilor
Consiliului de Administrație și ale Senatului universitar.
IV.2. În cazul în care se organizează a doua sesiune de admitere în luna septembrie 2021 și rămân locuri
neocupate, Consiliul de Administrație al UMF „Victor Babeș” din Timișoara este abilitat să hotărască
redistribuirea locurilor la alte programe de studii în cadrul facultății sau la alte facultăți, în funcție de
solicitări și nivelul concurenței, cu aprobarea Senatului universitar. Aceste locuri vor fi ocupate de studenți
admiși în prealabil pe locurile cu taxă.
IV.3. Trecerea studenților de la învățământ cu taxă, la învățământ fără taxă se va face conform Legii nr.
224/2005 și potrivit regulamentelor Universității, aprobate de Senatul UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
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IV.4. Candidații admiși în anul I de studii la UMF „Victor Babeș” din Timișoara pot beneficia de burse, în
condițiile legii și pot obține cazare în unul din căminele Universității, în condițiile prevăzute de legislație și
reglementările proprii ale Universității.
IV.5. Prezentul Regulament este singurul document oficial referitor la organizarea și desfășurarea
concursului de admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, la
ciclul de studii universitare de licență și se completează cu dispozițiile actelor normative apărute ulterior,
precum și cu Metodologiile proprii pentru admiterea candidaților străini, respectiv a candidaților români de
pretutindeni, aprobate de Senatul universitar.
IV.6. Referirile apărute în diverse publicații sau cele comunicate în alt mod nu le pot înlocui pe cele oficiale
și, în consecință, nu angajează cu nimic UMF „Victor Babeș” din Timișoara.
IV.7. Prin adoptarea prezentului Regulament sunt abrogate hotărârile și regulamentele anterioare. Orice
modificare poate fi adusă numai cu aprobarea Senatului Universității ori prin publicarea unor acte normative
imperative.
IV.8. Consiliul de Administrație al universității are dreptul și obligația de a compatibiliza acest Regulament
cu Ordine ale Ministerului Educației Naționale emise până la data concursului de admitere.
IV.9. Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 27.01.2021, modificat
și completat în ședința din 26.05.2021, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
Prorector didactic,
Prof.univ.dr. Daniel Florin Lighezan

Secretar șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

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

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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ANEXA nr. 1
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE
„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
Media la bacalaureat _____
(Media probelor la limba română de la bacalaureat ___)

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE ADMITERE SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2021
FACULTATEA ___________________
PROGRAMUL DE STUDII_________________

Nr.
Câmpuri
Subcâmpuri
crt.
Secțiunea I.1 - Date personale ale candidatului1 cu cetățenie română/străină

Observații

1 Numele de familie la naștere (din
certificatul de naștere)
2 Numele de familie actual, din actul
de identitate/pașaport (după
căsătorie, înfiere, modificare la
cerere, dacă este cazul, conform
actului doveditor)
3 Prenumele din certificatul de naștere
3.1 Prenumele, din actul de
identitate/pașaport
4 Numele și prenumele complet al
tatălui /
4.1 Inițialele prenumelui tatălui
5 Numele și prenumele complet al
mamei2
5.1. Inițialele prenumelui mamei
5 CNP sau alt Cod De Identificare
Personală
6 Data nașterii

Anul
Luna
Ziua

7 Locul nașterii

Țara de origine
Județul/Țara3
Localitatea/Orașul/Comuna/Satul

8 Sexul

F/M

9 Starea civilă4

Căsătorit (ă)
Necăsătorit (ă)

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz)
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală)
3 Numai pentru candidații străini
4 Poate să nu fie declarată
1
2
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Divorțat (ă)/Văduv (ă)
10 Starea socială specială5

11 Cetățenia

Orfan (de un părinte sau de ambii
părinți)/Provenit din case de
copii/Provenit din familie
monoparentală/Provenit din
plasament
Româna, cu domiciliul în
România/în străinătate
Alte cetățenii

Dacă este cazul

12 Naționalitatea
13 Etnia6
14 Domiciliul stabil/permanent
menționat în actul de
identitate/pașaport

Țara
Județul7/Țara8
Orașul/Comuna/Satul
Adresa (stradă, număr, bloc, scară,
etaj, apartament, sector)9

15 Actul de identitate/document de
călătorie10

Seria
Numărul
Eliberat
Data eliberării
Expiră la data

16 Datele de contact ale candidatului

Telefon
Adresa de e-mail

17 Candidat care se încadrează în
Se bifează numai de persoanele
categoria persoanelor cu
aflate în această situație, pe bază de
dizabilități/Situație medicală specială documente.
18 Adeverința medicală
Secțiunea I.2. Date privind pregătirea anterioară a candidatului11 (absolvent de liceu)
1 Studiile preuniversitare absolvite,
nivel liceu

Țara
Localitatea: mediul urban/rural

Opțiunea pentru locul distinct rural
exclude posibilitatea de a candida pe
celelalte locuri scoase la concurs
finanțate de la bugetul de stat/cu
taxă.

Județul
Denumirea instituției

Se aplică doar candidaților cu situație specială.
Numai pentru candidații români. Poate să nu fie declarată
7 Numai pentru candidații români
8 Numai pentru candidații străini.
9 Se solicită și pentru candidații străini.
10 Document de călătorie – numai pentru candidații străini (act de identitate pentru cetățenii UE/SEE sau pașaport pentru candidații străini
cu altă cetățenie decât UE/SEE)
11 Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoașterea /echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației) care permit înscrierea în învățământul
superior
5
6
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Profilul/domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învățământ
(zi/seral/FR/ID)
2 Datele de identificare ale diplomei de Denumirea actului de studiu
bacalaureat/echivalentă sau a
adeverinței de absolvire (pentru
Seria
absolvenții 2018)
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Numărul foii matricole care
însoțește actul de studii
Alte observații (pentru cazurile în
care candidatul a absolvit studii
anterioare în străinătate) –
Recunoașterea diplomei prezentate
(adeverință sau atestat de
recunoaștere)

3.

Nr. actului de
recunoaștere/echivalare

Recunoașterea diplomei prezentate
de către Direcția generală Relații
Internaționale și europene – acorduri
bilaterale/direcția generală
învățământ superior și Centrul
național de Recunoaștere și
Echivalare a diplomelor din
Ministerul Educației 12

Seria actului de
recunoaștere/echivalare
Date privind competența lingvistică a Țara
candidatului (Cunoașterea limbii
programului de studii (română)
dovedite prin acte oficiale/ Certificat
de competență lingvistică obținut)
Județul

4.

Denumirea instituției emitente
Denumirea documentului
Numărul
Seria
Data eliberării

Categoria speciala : rromi

Categorie specială: olimpici

Expiră la data de

Dacă este cazul

Nivelul de cunoștințe lingvistice

B2, C1, C2
Opțiunea de înscriere a candidaților
rromi pe locurile distincte exclude
posibilitatea acestora de a candida pe
celelalte locuri scoase la concurs,
finanțate de la bugetul de stat/cu taxă
Sunt admiși automat, fără a susține
examenul de admitere

Secțiunea I.3. Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învățământ universitar)13

12
13

Aplicabil pentru candidații români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidații străini.
Se aplică și pentru candidații străini
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Studiile universitare absolvite

Țara
Localitatea
Județul
Denumirea instituției de învățământ
superior
Facultatea
Profilul/domeniul
Programul de studii/specializarea
Titlul obținut
Durata studiilor (număr de ani sau
număr de semestre, după caz)
Anul absolvirii

Forma de învățământ
(zi/seral/FR/ID)
Forma de finanțare a studiilor
(buget/taxă)
Datele de identificare ale actului de Denumirea actului de studiu
studii
Seria
Numărul
Emisă de
Anul emiterii
Supliment diploma/Foaia matricolă
care însoțește actul de studii
Alte observații (pentru cazurile în
care candidatul a absolvit studii
anterioare în străinătate) –
Recunoașterea diplomei prezentate
(adeverință sau atestat de
recunoaștere)

Nr. actului de
recunoaștere/echivalare

Recunoașterea diplomei prezentate
de către Direcția generală Relații
Internaționale și europene – acorduri
bilaterale/direcția generală
învățământ superior și Centrul
național de Recunoaștere și
Echivalare a diplomelor din
Ministerul Educației14

Secțiunea I.4. Opțiunea candidatului.
Facultatea
Programul de studii
Subsemnatul, declar cele de mai sus pe propria mea răspundere.
În datele de 26.07.2021 și 27.07.2021, între orele 09:00 – 14:00, candidații declarați admiși pe locurile bugetate/cu taxă au obligația confirmării locului,
prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii, și încărcarea acestora pe platforma de admitere, sub sancțiunea pierderii locului obținut
prin concurs, în caz de neîndeplinire a acestei obligații.
Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei și se achită în contul universității. Se pot confirma maximum două programe de studii.
În data de 28.07. 2021, între orele 09:00 – 19:00, locurile rămase libere se ocupă de alți candidați cu media peste 5 (cinci), declarați „respinși”, pe bază de
cereri tip individuale, prin achitarea taxei de confirmare, semnarea contractului de studii și încărcarea acestora pe platforma de admitere.

Pentru candidatul străin care vrea să studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoașterea /echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Educației) care permit înscrierea în învățământul
superior.
14

23

Rezultatele finale vor fi afișate la data de 01 septembrie 2021.

Am luat la cunoștință informațiile conținute în Regulamentul de admitere 2021.
Am luat la cunoștință faptul că netransmiterea/nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate și nedepunerea documentelor originale în format
fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.
Îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în scopul înscrierii la concursul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din
Timișoara.
Sunt de acord cu afișarea datelor de identificare (numele și prenumele) cuprinse în lista privind repartiția pe săli a candidaților la concursul de admitere
la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din Timișoara”.

DATA

SEMNĂTURA CANDIDATULUI

24

ANEXA nr. 2
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE
PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
ANUL I
AN UNIVERSITAR 2021-2022
NR.
CRT
.

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ

CUANTUMUL
TAXELOR DE
ȘCOLARIZARE

1

Medicină

8200 ron/an

2

Asistență medicală generală

5500 ron/an

3

Asistență medicală generală (Lugoj)

5500 ron/an

4

Asistență medicală generală (Deva)

5500 ron/an

5

Balneofiziokinetoterapie și recuperare

5500 ron/an

6

Nutriție și dietetică

5500 ron/an

7

Medicină dentară

8200 ron/an

Tehnică dentară

5500 ron/an

9

Asistență de profilaxie stomatologică

5500 ron/an

10

Farmacie

8200 ron/an

11

Asistența de Farmacie (Lugoj)

FACULTATEA

MEDICINĂ

8

MEDICINĂ
DENTARĂ

5500 ron/an

12

FARMACIE

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic

5500 ron/an
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ANEXA nr. 3
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
LOCURI DISPONIBILE LA CONCURSUL DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ,
ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022
SESIUNEA IULIE 2021
Nr.
crt.

Facultatea

Programul de studii universitare de
licență (locația geografică de
desfășurare și limba de predare)

Acreditare/A
utorizare
provizorie
(A/AP)

Forma de
învățământ

Numărul de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățeni români și
cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene
Cifra totală a locurilor
finanțate de la bugetul de
stat, din care:

Numărul de locuri
pentru absolvenți de
licee din mediul rural
3)

Numărul de
locuri pentru
tineri de etnie
romă 5)

Numărul de locuri
pentru absolvenții cu
diplomă de bacalaureat
proveniți din sistemul
de protecție socială 6)

Cifra totală
locuri cu
taxă

1

Medicină (lb. română)

A

IF

350

14

1

2

95

2

Asistență medicală generală

A

IF

20

2

-

4

80

3

Asistență medicală generală
(Lugoj)

AP

IF

15

2

-

2

60

4

Asistență medicală generală (Deva)

AP

IF

15

2

-

-

60

5

Balneofiziokinetoterapie și
recuperare

A

IF

30

2

-

-

50

6

Nutriție și dietetică

A

IF

10

1

-

-

15

440

23

1

8

360

MEDICINĂ

Total
7
8
9

MEDICINĂ
DENTARĂ

Medicină dentară

A

IF

55

1

-

1

60

Tehnică dentară

A

IF

25

2

-

-

30

Asistență de profilaxie
stomatologică

AP

IF

20

2

-

-

10

100

5

-

1

100

Total
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Nr.
crt.

Facultatea

Programul de studii universitare de
licență (locația geografică de
desfășurare și limba de predare)

10

Acreditare/A
utorizare
provizorie
(A/AP)

Forma de
învățământ

Numărul de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat pentru cetățeni români și
cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European și ai Confederației Elvețiene
Cifra totală a locurilor
finanțate de la bugetul de
stat, din care:

Numărul de locuri
pentru absolvenți de
licee din mediul rural
3)

Numărul de
locuri pentru
tineri de etnie
romă 5)

Numărul de locuri
pentru absolvenții cu
diplomă de bacalaureat
proveniți din sistemul
de protecție socială 6)

Cifra totală
locuri cu
taxă

Farmacie

A

IF

50

2

1

1

20

11

Asistență de Farmacie (Lugoj)

AP

IF

20

1

-

-

10

12

Cosmetică medicală și tehnologia
produsului cosmetic

AP

IF

20

1

-

-

20

90

4

1

1

50

630

32

2

10

510

FARMACIE

Total
Total general
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ANEXA nr. 4
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 246/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
- Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină
și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.19/6022/27.05.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei ec. Mihaela Stepan, Contabil șef, nr. 10574/04.06.2021,
- Solicitarea Direcției Secretariat General Universitate și a Direcției Financiar Contabile, nr.
11253/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021,
Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului privind
cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art. 2. Se abrogă Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.19/6022/27.05.2020,
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Social –Administrativă,

-

Direcția Secretariat General Universitate,

- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- 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 Birou 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- REG/DSGU/DFC/2021
Republicare aprobată prin HCA nr. 21/11483/22.06.2021
Republicare aprobată prin H.S. nr. 246/11900/30.06.2021

REGULAMENTUL PRIVIND CUANTUMUL
TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ALTE
TAXE ÎN CADRUL
UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA

Funcția, Nume și prenume

Elaborat:

Completare/Modificare/
Republicare
Vizat Oficiul juridic
Vizat Comisia
permanentă a Senatului
pentru revizuirea
regulamentelor și a
Cartei universitare
Data intrării în vigoare:

Direcția Secretariat General Universitate,
Dr. Daniela Aurora Tănase, Secretar șef
universitate
Direcția Financiar-Contabilă
Ec. Mihaela Stepan, Contabil șef
Direcția Secretariat General Universitate,
Dr. Daniela Aurora Tănase, Secretar șef
universitate,
Direcția Financiar-Contabilă
Ec. Mihaela Stepan, Contabil șef

Cj. dr. Codrina Mihaela Levai

Prof. univ. dr. Mirela-Danina
Muntean

Data

Semnătura

17.06.2021

17.06.2021

30.06.2021

30.06.2021

30.06.2021 (republicare)

Data retragerii:

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro
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Art. 1
Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor prevederi legale:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- OUG nr. 194/2002, republicată;
- O. G. nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 1/2010;
- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin
Hotărârea Senatului universitar, nr.75/12188/16.09.2020.
Art. 2
O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de licență, pentru un singur
program de masterat și pentru un singur program de doctorat.
Art. 3
(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, cuantumul taxei de școlarizare se aprobă anual de către
Senatul Universității, prin regulamentele proprii de admitere, și se aduce la cunoștința studenților,
respectiv studenților masteranzi/doctoranzi înainte de începerea noului an universitar, în termenul
prevăzut de lege.
(2) Cuantumul taxelor de școlarizare nu se modifică în cursul unui an universitar.
(3) Cuantumul taxei de școlarizare nu se modifică până la finalizarea programului de studii universitare,
dacă nu intervin situații de depășire a duratei de școlarizare prevăzute în lege.
Art. 4
(1) Studenții înmatriculați la toate ciclurile de studii universitare din Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, precum și medicii înscriși la specializare, au obligația de a plăti
taxele de școlarizare, în condițiile stabilite de prezentul Regulament, de contractul de studii, precum și de
reglementările interne ale Universității.
(2) Contractul de studii reglementează obligațiile financiare ale studentului, aprobate de către Senatul
universitar și stipulate în prezentul Regulament, precum și în alte regulamente și metodologii proprii.
Modelul Contractului de studii, respectiv al Actului adițional la Contractul de studii, se aprobă anual de
Senatul universitar, anterior începerii anului universitar, fiind vizat pentru legalitate, respectiv pentru
control financiar preventiv, de către Compartimentul juridic al universității și Direcția FinanciarContabilă.
(3) În cazul depășirii duratei de școlarizare prevăzute de lege, ca urmare a repetenției, a reluării studiilor
în caz de întrerupere, sau a reînmatriculării după exmatriculare sau retragere, se încheie un nou contract
de studii universitare, în condițiile stabilite de universitate la data încheierii contractului, cuantumul taxei
de școlarizare fiind stabilit la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie
studentul.
(4) Studenții înmatriculați pe locuri cu taxă, în urma aprobării mobilității academice sau recunoașterii
perioadelor de studii efectuate în alte instituții de învățământ superior din străinătate vor achita taxa de
școlarizare prevăzută pentru anul de studii în care este înmatriculat.
(5) Studenții care ocupă un loc bugetat ca urmare a reclasificării beneficiază, la cerere (a se vedea Anexa
5B), de restituirea taxei de școlarizare, achitate în avans, pentru anul universitar respectiv. Studenții care
ocupă un loc cu taxă ca urmare a reclasificării, vor achita taxa aferentă anului de studiu în care se înscrie.
(6) Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, în cazul prelungirii
duratei programului de studii universitare de doctorat, cu 1-2 ani, se suportă de către studentul-doctorand.
Art. 5
(1) Cuantumul taxelor de școlarizare este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului
Regulament, Anexa nr. 1.
(2) Cuantumul taxelor percepute pentru înmatriculări, reînmatriculări, repetarea examenelor și a altor
2
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forme de verificare, care depășesc prevederile planului de învățământ și pentru activități neincluse în
planul de învățământ, precum și alte taxe, este stabilit de către Senatul universitar, conform prezentului
Regulament, Anexa nr. 2.
(3) Debitele privind taxele de școlarizare în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de referință
euro/leu din data de 1 august a anului în curs, cu valabilitate până la data de 31 iulie a anului următor.
(4) Studenții români beneficiază, la cerere, de următoarele reduceri speciale ale taxelor cu avizul
Oficiului juridic, a Decanului facultății și cu aprobarea Rectorului universității, astfel:
 reducere de 75 % la toate taxele prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 din prezentul regulament pentru
studenții orfani de ambii părinți, până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
 reducere de 50 % la toate taxele prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 din prezentul regulament pentru
studenții orfani de un părinte, până la împlinirea vârstei de 26 de ani;
(5) Cererile de acordare a reducerii de taxă (Anexele nr. 3 și 4 ) se depun la secretariatele facultăților în
prima lună de la începerea anului universitar, însoțite de următoarele documente:
 Copie CI, din care să rezulte domiciliul în România;
 Copie certificat de naștere;
 Copie certificat deces părinți/părinte.
Art. 6
(1) Pentru toate ciclurile de studii universitare, în primul an de studiu (la înmatriculare) taxa de
școlarizare se achită integral.
(2) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita taxa de
școlarizare integral sau în două tranșe egale, în termen de 30 de zile de la începerea anului universitar,
respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de școlarizare în două tranșe
egale).
Art. 7
(1) După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de
școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii, UMFVBT
aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la suma datorată,
pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă.
(2) După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții masteranzi
și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul stabilit în prezentul
regulament.
(3) Reînmatricularea se face în anul universitar următor, cu achitarea taxelor de școlarizare aferente
anului de studiu în care se reînmatriculează și plata unei taxe de reînmatriculare.
(4) În cazul exmatriculării studenților, studenților masteranzi și studenților-doctoranzi, Universitatea este
îndreptățită la recuperarea debitelor acumulate de către student până la data exmatriculării și/sau a unor
daune materiale.
Art. 8
(1) Plata taxelor de școlarizare stabilite în lei se efectuează se poate efectua:
a. la casieria universității;
b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA:
RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de
studii – numele și prenumele studentului, CNP, anul de studiu, programul de studiu ”;
c. on-line, cu cardul.
(2) Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii se efectuează în condițiile prevăzute de
Regulamentul/metodologiile de admitere.
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(3) Plata taxelor de școlarizare stabilite în valută, respectiv pentru studenții înscriși la programele de studii
cu predare în limbi străine, precum și pentru studenții din state terțe, care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, se efectuează, fie prin virament bancar,
în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA, Agenția
Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni
obligatorii: „taxa de studii – numele și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de
studii”, fie on-line cu cardul.
Art. 9
(1) Taxa de școlarizare pentru anul complementar se plătește proporțional cu numărul de credite restante,
dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite, raportată la nivelul taxei de școlarizare aferente anului
de studiu în care se înscrie studentul. Prin credite restante se înțeleg toate creditele restante din interiorul
ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar.
(2) La reluarea studiilor, taxa de școlarizare pentru studenții care se înscriu în an complementar și cei care
au întrerupt studiile, se plătește la nivelul taxei de școlarizare aferente anului de studiu în care se înscrie
studentul, în conformitate cu noul contract.
(3) Studenților străini, cetățeni non-UE, care studiază pe cont propriu valutar, nu li se aplică prevederile
alin. (1), taxa de școlarizare aferentă anului complementar fiind la nivelul taxei anului de studiu în care se
înscrie studentul, în cuantumul stabilit de Senatul universitar în prezentul Regulament.
(4) În cazul în care studenții străini, cetățeni non-UE, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu,
aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în valută, aferentă anului de studiu pe care îl repetă.
(5) În cazul în care studenții români de pretutindeni, bursieri ai statului român, repetă un an de studiu,
aceștia trebuie să achite taxa de școlarizare în lei, aferentă anului de studiu pe care îl repetă, în aceleași
condiții cu cetățenii români.
Art.10
(1) Studenții repetenți care nu au obținut numărul de credite necesare promovării anului de studiu din
motive medicale vor urma anul complementar fără obligații financiare, dacă în anul întreruperii studiilor
din motive medicale au plătit integral taxa de studiu.
(2) În această situație, studenții vor prezenta acte medicale doveditoare, care vor fi analizate și avizate de
către Comisia medicală a universității, avizate de către decanatul facultății la care este înmatriculat
studentul și aprobate de Consiliul de Administrație al universității, conform prevederilor Regulamentului
de organizare și desfășurare a activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de
licență.
Art. 11
Pentru prezentarea la examenele disciplinelor cu credite transferabile restante/diferență (unde este cazul),
studenții plătesc taxa stabilită de Senatul universitar prin prezentul Regulament.
Art. 12
(1) Studenții care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de școlarizare a anului
complementar, integral.
(2) Obținerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de școlarizare
aferentă acelui an.
Art. 13
(1) Studentul care solicită retragerea/întreruperea studiilor universitare are obligația de a achita taxa de
școlarizare integral pentru anul în curs.
(2) În caz de retragere, întrerupere a studiilor universitare sau exmatriculare, taxa de școlarizare achitată
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pe anul în curs nu se restituie.
(3) În cazul studenților înscriși în anul I care au semnat contractul de studii, dar care se retrag/întrerup
studiile universitare, înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, taxa de școlarizare se restituie, la
cererea scrisă a studentului, cu aprobarea Rectorului.
(4) Pentru restituirea taxei de școlarizare, studentul va depune la Registratura Universității, o cerere
conform Anexei nr. 5A sau 5B din prezentul Regulament. După aprobarea cererii de către Rectorul
universității, Direcția Financiar-Contabilă va efectua restituirea taxei de școlarizare în termen de 30 de
zile de la data înregistrării cererii.
(5) În cazul exmatriculării, cu excepția situațiilor de exmatriculare pentru neînscriere, taxa de școlarizare
achitată pentru anul în curs nu se restituie.
(6) Studentului-doctorand nu i se restituie taxele achitate în cazul retragerii de la studii, al exmatriculării
sau al mobilităților la alte instituții organizatoare de studii universitare de doctorat.
Art. 14
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara percepe de la candidați, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea și desfășurarea
admiterii, în cuantumurile aprobate de către Senatul universitar, prin metodologia proprie de admitere.
(2) Scutirea de la plata acestor taxe de înscriere la concursurile de admitere sau reducerea lor se aprobă de
Senatul universitar, prin prezentul regulament, respectiv prin metodologia proprie de admitere, pentru:
a. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii părinți;
b. candidați până la vârsta de 26 de ani, orfani de ambii sau unul dintre părinți ce au activat în sistemul
de învățământ;
c. candidații până la vârsta de 26 de ani proveniți de la casele de copii sau din plasament familial;
d. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de
învățământ, până la vârsta de 26 de ani;
e. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeș” din Timișoara, până la vârsta de 26 de ani;
f. alte situații deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere pe facultate.
Art. 15
La admiterea în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru fiecare
ciclu și program de studii universitare, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene li se aplică aceleași condiții
prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.
Art. 16
Prezentarea absolvenților la examenul de finalizare a studiilor, în sesiuni ulterioare celor organizate
pentru promoția din care aceștia fac parte, se poate face cu suportarea de către aceștia a cheltuielilor
aferente, în cuantumul stabilit de Senatul universitar prin prezentul Regulament.
Art. 17
(1) Prezentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului universitar din data de 30.06.2021.
(2) La data prezentei, se abrogă Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare şi alte taxe din
cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, aprobat și republicat prin
Hotărârea Senatului nr. 19/6022/27.05.2020.
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
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ANEXA NR. 11
la
REGULAMENTUL PRIVIND CUANTUMUL TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ALTE TAXE
Anul înmatriculării

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI
360 CREDITE ECTS
Programe
de studii cu
predare în
limba
română

Până în anul
universitar 20112012, inclusiv

RO+UE
Programe de
studii cu
predare în
limbă străină

STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ – 180 ȘI 240
CREDITE ECTS

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Non-UE

RO+UE

Non-UE

RO+UE

320 euro/ lună

2210 ron/an

320 euro/lună

4000 ron/an

320 euro/
lună

5300 ron/an

4000 euro/an

320 euro/lună

3530 ron/an

320 euro/lună

4000 ron/an

320 euro/
lună

6620 ron/an

4500 euro/an

400 euro/lună

4855 ron/an

400 euro/lună

6620 ron/an

4500 euro/an
5000 euro/an 3

400 euro/lună
500 euro/lună 4

2210 ron/an5
4855 ron/an
6620 ron /an6

400 euro/lună

4000 ron/an
3000 euro/an –
Laseri ...
4000 ron/an
3000 euro/an –
Laseri ...

400 euro/
Lună
3000 euro/an – Laseri ...
400 euro/
Lună
3000 euro/an – Laseri ...

2500 ron/an9
5000 ron/an
7000 ron /an10

500 euro/lună

4000 ron/an
3000 euro/an –
Laseri ...

500 euro/
lună

2012-2013

2014-2015

2016-2017

Non-UE

4000 euro/an

7000 ron/an

4500 euro/an
5000 euro/an8

STUDII DE
REZIDENȚIAT
NON-UE

5300 ron/an

2015-2016

STUDII UNIVERSITARE
DE DOCTORAT

500 euro/lună

500 euro/lună 7

RO+UE

Non-UE

7000 ron/anul I;
2210 ron /anii
II-IV
7000 Lei/anul I;
2210 ron/anii IIIV
2210 ron /an2

320 euro/
lună

340 euro/ lună

320 euro/
lună

340 euro/ lună

400 euro/
lună

340 euro/ lună

2210 ron/an

400 euro/
lună

340 euro/ lună

2500 ron/an

500 euro/
lună

5000 euro/ an (Medicină
și Farmacie)
6000 euro/an (Medicină
dentară)11

Completată, modificată și republicată conform HCA nr. 21/11483/22.06.2021, respectiv H.S nr. 246/11900//30.06.2021.
Conform pct. 12 din HCA nr. 2072/06.03.2014
3
Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română), cu sesiune de admitere în luna septembrie, conform pct. 9 din HCA. nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015
4
Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE la programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015
5
Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină, conform pct. 8 din HCA nr. 3437/23.04.2014 și H.S. nr. 4/4729/04.06.2014, respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul
Facultății de Farmacie, conform pct. 4 din HCA nr. 285/13.01,2015 și H.S. nr. 4/910/29.01.2015.
6
Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 10 din HCA nr. 909/29.01.2015
7
Taxă de școlarizare pentru cetățenii NON UE pentru programul de studii Tehnică Dentară, conform pct. 9 din HCA nr. 909/29.01.2015 și H.S nr. 1/2245/24.02.2015
8
Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară (în limba română-locurile pentru candidații europeni, sesiunea admitere iulie)
9
Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină, respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.
10
Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară, din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform H.S. 4/4789/05.05.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018.
11
Taxe de studii de rezidențiat pentru cetățenii non UE, conform H.S nr. 4/515/18.01.2016
1
2
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Anul înmatriculării

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 300 ȘI
360 CREDITE ECTS
Programe
de studii cu
predare în
limba
română

RO+UE
Programe de
studii cu
predare în
limbă străină

STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ – 180 ȘI 240
CREDITE ECTS

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

STUDII UNIVERSITARE
DE DOCTORAT

STUDII DE
REZIDENȚIAT
NON-UE

Non-UE

RO+UE

Non-UE

RO+UE

Non-UE

RO+UE

Non-UE

2017-2018

7000 ron/an

5000 euro/an12
6000 euro/an13

5000 euro/an
6000 euro/an13

2500 ron/an14
5000 ron/an
7000 ron /an10
3150 ron /an15

5000 euro/an
5500 euro/an16

4000 ron/an
3000 euro/an –
Laseri ...

5000 euro/an (domeniul
Medicină, respectiv
Farmacie)

2500 ron/an

5000 euro/an
(Medicină)
5500 euro/an
(Medicină
Dentară)

5000 euro/ an (Medicină
și Farmacie)
6000 euro/an
(Medicină dentară) 16

2018-2019

8200 ron/an

5000 euro/an
6000 euro/an

5000 euro/an
6000 euro/an

3000 ron/an14₄
5500 ron/an
8200 ron /an10
3650 ron /an15

5000 euro/an
5500 euro/an16

4000 ron/an
3000 euro/an –
Laseri ...

5000 euro/an (domeniul
Medicină, respectiv
Farmacie)

2500 ron/an

5000 euro/ an (Medicină
și Farmacie)
6000 euro/an
(Medicină dentară)

2019-2020

8200 ron/an

6000 euro/an

6000 euro/an

6000 euro/an

4000 ron/an 3000
euro/an – Laseri
...

6000 euro/an

5000 ron/an

începând cu anul
2020-2021

8200 ron/an

6000 euro/an

6000 euro/an

3000 ron/an14
5500 ron/an
8200 ron /an10
3650 ron /an15
3000 ron/an14
3650 ron /an15
5500 ron/an18

5000 euro/an
(Medicină)
5500 euro/an
(Medicină
Dentară)
6000 euro/an

6000 euro/an

2500 ron/an19
10000 ron/an20
programul
Laseri

6000 euro/an

3000 ron/an21
4000 ron/an22
5000 ron/an23

6000 euro/an

începând cu anul
2021-2022

8200 ron/an

7500 euro/an24

7500 euro/an²⁴

5500 ron/an

7500 euro/an

2500 ron/an
10000 ron/an
programul
Laseri

7500 euro/an

3000 ron/an
4000 ron/an
5000 ron/an

7500 de
euro/an

6000 euro/an (Medicină
și Farmacie)
7000 euro/an
(Medicină dentară)17
6000 euro/an (Medicină
și Farmacie)
7000 euro/an
(Medicină dentară)
Medicină, Medicină
Dentară și Farmacie
7500 euro/an

* Admiterea la aceste programe de studii universitare de licență este organizată de Prorectoratul Relații Internaționale al Universității.

Taxă de școlarizare pentru programele de studii din cadrul Facultăților de Medicină și Farmacie conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016.
Taxă de școlarizare pentru programele de studii Medicină Dentară (limba engleză), respectiv Medicină Dentară, conform pct. 5 din HCA nr.2500/22.02.2017, respectiv H.S nr.3/2595/23.02.2017
14
Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Lugoj din cadrul Facultății de Medicină, respectiv pentru programul de studii Asistență de Farmacie Lugoj din cadrul Facultății de Farmacie.
15
Taxă de școlarizare pentru programul de studii AMG Deva din cadrul Facultății de Medicină, conform H.S. nr. 4/16946/24.11.2016, respectiv H.S. nr. 17/2191/22.02.2018
16
Taxă de școlarizare pentru programul de studii Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA din 04.04.2016 și H.S nr.4/4789/05.05.2016
17
Taxe de școlarizare aprobate prin HCA nr. 5933/10.04.2019 și HS nr. 5/8080/29.05.2019,
18
Taxa de școlarizare pentru programul de studii universitare de licență AMG și Tehnică Dentară din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform HCA nr. 515/15.01.2020 și H.S. nr. 18/600/16.01.2020
19
Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.4971/15.04.2020 din și H.S. nr. 5/4579/29.04.2020
20
Taxe de școlarizare pentru studii universitare de masterat, conform HCA nr.20377/03.12.2019
21
Taxe de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020
22
Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul prelungirii duratei programului de studii universitare de doctorat, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020
23
Taxa de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, în cazul reînmatriculării, conform HCA nr.4278/13.03.2020 din și H.S. nr. 5/4579/25.03.2020
24
Taxa de școlarizare pentru programele de studii cu predare în limbă străină, conform H.S. nr. 66/7332/31.03.2021 și H.S nr. 67/7332/31.03.2021.
12
13
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ANEXA NR. 2
TAXE PENTRU DEPĂȘIREA DURATEI DE ȘCOLARIZARE PREVĂZUTE ÎN LEGE,
ÎNMATRICULĂRI, REÎNMATRICULĂRI, REPETAREA EXAMENELOR ȘI A ALTOR
FORME DE VERIFICARE, CARE DEPĂȘESC PREVEDERILE PLANULUI DE
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI PENTRU ACTIVITĂȚI NEINCLUSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT,
PRECUM ȘI ALTE TAXE

NR.

SITUAȚII DIVERSE

CRT.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PROGRAMA
ANALITICĂ
SITUAȚIE ȘCOLARĂ
PENTRU UZ
PERSONAL
ELIBERARE
DUPLICAT CARNET
DE STUDENT
PROCESARE ACTE
STUDII NERIDICATE
ÎN TERMEN DE 24 DE
LUNI DE LA
SUSȚINEREA
EXAMENULUI DE
FINALIZARE A
STUDIILOR SAU DE
LA ÎNCETAREA
RAPORTURILOR CU
UNIVERSITATEA
ADEVERINȚE
PENTRU MINISTERUL
JUSTIȚIEI
TAXĂ DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL DE
ADMITERE PENTRU
STUDII
UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ, MASTER,
DOCTORAT
TAXĂ PROCESARE
DOSAR ADMITERE
STUDENȚI STRĂINI
TAXĂ DE
ÎNMATRICULARE
(CONFIRMARE) LICENȚĂ, MASTER,
DOCTORAT
REÎNMATRICULARE

MENȚIUNI

CUANTUMUL
TAXEI
în lei
200 lei

CUANTUMUL
TAXEI
în valută
45 euro

50 lei/an de studiu

10 euro/an de studiu

50 lei

10 euro

PENTRU STUDENȚI

200 lei

45 euro

PENTRU ABSOLVENTI /
FOȘTI STUDENȚI /
CANDIDAȚI LA
EXAMENELE DE
ADMITERE

100 lei

20 euro

PENTRU OBȚINEREA
CETĂȚENIEI ROMÂNE

Conform
Metodologiilor
proprii de
admitere

Conform
Metodologiilor
proprii de
admitere

-

200 euro

Conform
Metodologiilor
proprii de
admitere

Conform
Metodologiilor
proprii de
admitere

300 lei

65 euro

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
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PENTRU
STUDENȚI/ABSOLVENȚI
PENTRU STUDENTI

PENTRU CANDIDAȚI

PENTRU CANDIDAȚII UE,
SEE, CH SI CANDIDATI
STATE TERTE
PENTRU STUDENȚI

PENTRU STUDENȚI
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

TAXĂ PENTRU
STUDENȚII CARE
SOLICITĂ
MOBILITATE LA
ALTE UNIVERSITĂȚI
EXAMENE DE
DIFERENȚĂ pentru
studenții care vin de la
alte Universități la UMF
„Victor Babeș”
Timișoara.
ECHIVALĂRI DE
STUDII PENTRU
STUDENȚII ADMIȘI
PRIN MOBILITATE
TAXĂ TEST LIMBĂ
ROMÂNĂ DE LA
SFÂRȘITUL ANULUI II
(test eliminatoriu)
TESTUL DE LIMBĂ
STRĂINĂ, SUSȚINUT
LA ADMITEREA
PENTRU STUDIILE
UNIVERSITARE
ORGANIZATE ÎNTR-O
LIMBĂ STRĂINĂ
RECUPERĂRI
ABSENȚE LP/STAGII
EXAMENE CREDITE
TRANSFERABILE
(pentru anii anteriori)
REEXAMINĂRI
EXAMEN DE
FINALIZARE STUDII
(licență și disertație),
susținut în sesiuni
ulterioare celor
organizate pentru
promoția din care
studenții fac parte
ADEVERINȚE DE
AUTENTICITATE
(pentru ME, Prefectură,
Monitorul Oficial al
României, alte situații)
ADEVERINȚE
PENTRU APOSTILĂ
ADEVERINȚE
PENTRU MONITORUL
OFICIAL
ADEVERINȚĂ –
INIȚIALA TATĂLUI

500 lei

105 euro

PENTRU STUDENȚI

200 lei / examen

45 euro / examen

PENTRU STUDENȚII

300 lei

65 euro

PENTRU STUDENȚI

200 lei

45 euro

PENTRU STUDENȚI

-

50 euro

PENTRU CANDIDAȚI

50 lei / absență

10 euro / absență

PENTRU STUDENȚI

200 lei/prezentare
examen

45 euro/ prezentare
examen

PENTRU STUDENȚI

50 lei
300 lei

10 euro
65 euro

PENTRU STUDENȚI
PENTRU ABSOLVENȚI
ROMÂNI, UE, SEE ȘI
ELVEȚIA
PENTRU ABSOLVENȚI
STRĂINI (NON-UE)

50 lei

10 euro

PENTRU ABSOLVENTI

50 lei

10 euro

PENTRU ABSOLVENTI

50 lei

10 euro

PENTRU ABSOLVENTI

60 lei

15 euro

PENTRU
ABSOLVENȚI/STUDENȚI

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(LIMBA RO./ENG.)
ADEVERINȚĂ
INTERES PERSONAL
(altele decât cele
menționate)
DUPLICATE ACTE
STUDII
(diplomă, certificat,
atestat)
ELIBERARE
SUPLIMENT LA
DIPLOMĂ/FOAIE
MATRICOLĂ/ANEXĂ
CU NOTE (în caz de
pierdere/deteriorare)
ELIBERAREA UNUI
NOU ACT DE STUDIU
(cu noul nume) ca urmare
a schimbării numelui sau
prenumelui pe cale
administrativă sau prin
hotărâre judecătorească
ADEVERINȚE
PENTRU OBȚINEREA
CERTIFICATULUI DE
CONFORMITATE
CERTIFICATE OF
GOOD STANDING
(limba engleză și limba
română)
AUTENTIFICAREA
ACTELOR DE STUDII
CU ÎNSCRISUL
„conform cu originalul”
PRELUAREA
DOSARELOR CU
ACTELE DE STUDII
APARȚINÂND
ABSOLVENȚILOR
ALTOR
UNIVERSITĂȚI
PENTRU VIZAREA
ACESTORA DE CĂTRE
CNRED

100 lei

20 euro

PENTRU ABSOLVENȚI

300 lei

65 euro

PENTRU ABSOLVENȚI

300 lei

65 euro

PENTRU ABSOLVENȚI

500 lei

100 euro

PENTRU ABSOLVENȚI

50 lei

10 euro

PENTRU ABSOLVENTI

50 lei

10 euro

PENTRU
ABSOLVENȚI/STUDENȚI

5 lei/filă

1 euro/filă

PENTRU ABSOLVENȚI

300 lei

65 euro

PENTRU ABSOLVENȚII
ALTOR UNIVERSITĂȚI
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ANEXA NR. 3

Nr.

Aviz favorabil,
DECAN,

Se aprobă,
RECTOR,

____________

____________

/

Către,
CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA,

, cetățean român, student(ă)
, gr. ____, în cadrul FACULTĂŢII DE
, Programul de studii:
, orfan de un părinte, vă rog să-mi aprobați
reducerea cu 50% a taxei de școlarizare, respectiv a taxelor prevăzute în Anexa nr. 2 din Regulamentul
privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, conform Hotărârii Senatului universitar, nr 98/12188/16.09.2020, pentru anul
universitar 2021-2022.
Subsemnatul (a)
în anul ____, an universitar:

Anexez următoarele documente justificative:




Copie CI, din care să rezulte domiciliul în România;
Copie certificat de naștere;
Copie certificat deces părinți/părinte.

Semnătura, _____________

Data, ___________

Aviz juridic,
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
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ANEXA NR. 4
Nr.

Aviz favorabil,
DECAN,

Se aprobă,
RECTOR,

____________

____________

/

Către,
CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA,

, cetățean român, student(ă) în anul ____, an

Subsemnatul (a)
universitar:

, gr. ____, în cadrul FACULTĂŢII DE

, Programul de studii:

, orfan de ambii părinți, vă rog să-mi aprobați reducerea cu

75% a taxei de școlarizare, respectiv a taxelor prevăzute în Anexa nr. 2 din Regulamentul privind
cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara, conform Hotărârii Senatului universitar, nr 98/12188/16.09.2020, pentru anul universitar
2021-2022.
Anexez următoarele documente justificative:

-

Copie CI, din care să rezulte domiciliul în România;
Copie certificat de naștere;
Copie certificate deces părinți.
Semnătura, _____________

Data, ___________

Aviz juridic,
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro
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ANEXA NR. 5A
Nr. de înregistrare
......./...............
Confirmăm:
� Candidatul a fost admis/ă la concursul de admitere și nu a fost înmatriculat în anul
universitar…….,
� Candidatul a trecut pe loc bugetat de pe loc cu taxă, în urma redistribuirii/glisării locurilor,
� Candidatul a încărcat în platforma de admitere contractul de studii semnat pe anul universitar
.......,
Decanatul Facultății de .............................
APROBAT
Rector

Către
Conducerea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

Subsemnatul/a __________________________________________, domiciliat in
, tel.
de

candidat

, e-mail.
admis/ă

pe

locurile

cu

, în calitate
taxă

la

programul

_________________________________, Facultatea
în urma concursului
_____________, prin prezenta,

de

studii

an universitar

de admitere, sesiunea ___________________, anul

solicit restituirea taxei de școlarizare

în cuantum de

______________ lei, din următoarele motive:
Doresc să mă retrag/renunț la locul obținut prin concursul de admitere,
Am fost admis/ă pe locurile bugetate, în urma redistribuirii locurilor;
Alte motive:
Menționez detaliile cu privire la contul plătitorului taxei, în care solicit efectuarea viramentului,
astfel:
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro
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Numele și adresa beneficiarului:
Titular cont:
Banca, adresa băncii:
Cod IBAN:
Cod SWIFT:
Menționez că:
� Am achitat taxa de școlarizare online (cu cardul) pe platforma de admitere;
� Am achitat taxa de școlarizare prin ordin de plată/mandat poștal/chitanță în contul de Trezorerie a
universității.
Anexez la prezenta următoarele documente:
-

Cartea de identitate/pașaport a solicitantului, în copie;

-

Cartea de identitate/pașaport a titularului contului, în copie;

-

Extras de cont al plătitorului taxei de școlarizare, în copie, pentru conformitate;

-

Dovada plății taxei de școlarizare (ordin de plată/chitanță/mandat poștal), în copie;

Prin completarea acestui formular, declar pe proprie răspundere faptul că datele
transmise/completate sunt conforme cu situația subsemnatului și înțeleg faptul că prezentarea unor
informații false ca fiind adevărate reprezintă infracțiune și se pedepsește conform art. 326 Cod
Penal.*

Vă mulțumesc,
Data:

Semnătura:

_______________

_________________________

*În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, menționăm că
elementele colectate prin acest formular sunt utilizate exclusiv pentru procesul de restituire a taxei de școlarizare.

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
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ANEXA NR. 5B
Nr. de înregistrare ...../..............
Confirmăm:
� Studentul este înmatriculat/înscris în anul ......, având numărul matricol .........,
� Studentul a trecut pe loc bugetat de pe loc cu taxă, în urma reclasificării,
� Studentul a semnat actul adițional la contractul de studii, pe anul universitar ..........,
Decanatul Facultății de .............................
APROBAT
Rector

Către
Conducerea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

Subsemnatul/a __________________________________________, domiciliat în
, tel.

, e-mail.

, în calitate

de student la programul de studii _________________________________, Facultatea
an universitar

prin prezenta, solicit restituirea taxei de școlarizare/primei

rate a taxei de școlarizare, în cuantum de ______________ lei, din următoarele motive:
M-am reclasificat pe loc bugetat;
Alte motive:
Menționez detaliile cu privire la contul plătitorului taxei, în care solicit efectuarea viramentului,
astfel:
Numele și adresa beneficiarului:
Titular cont:
Banca, adresa băncii:
Cod IBAN:
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
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Cod SWIFT:
Menționez că:
� Am achitat taxa de școlarizare online (cu cardul) pe platformă;
� Am achitat taxa de școlarizare prin ordin de plată/mandat poștal/chitanță în contul de Trezorerie a
universității.
Anexez la prezenta următoarele documente:
-

Cartea de identitate/pașaport a solicitantului, în copie;

-

Cartea de identitate/pașaport a titularului contului, în copie;

-

Extras de cont al plătitorului taxei de școlarizare, în copie, pentru conformitate;

-

Dovada plății taxei de școlarizare (ordin de plată/chitanță/mandat poștal), în copie;

Prin completarea acestui formular, declar pe proprie răspundere faptul că datele
transmise/completate sunt conforme cu situația subsemnatului și înțeleg faptul că prezentarea unor
informații false ca fiind adevărate reprezintă infracțiune și se pedepsește conform art. 326 Cod
Penal.*

Vă mulțumesc,
Data:

Semnătura:

_______________

_________________________

*În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, menționăm că
elementele colectate prin acest formular sunt utilizate exclusiv pentru procesul de restituire a taxei de școlarizare.

Rectorat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 247/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor români, a
cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), țările din Spațiul Economic European (SEE) și Comunitatea Elvețiană
(CH) la programele de studii în limba engleză/franceză, anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie
2021, aprobată prin H.S. nr. 66/7332/31.03.2021, completată prin H.S. nr. 207/ 10121/26.05.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr.
10677/08.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă susținerea în regim on-line a concursului de admitere la studii universitare de
licență a cetățenilor români, a cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), țările din Spațiul Economic European
(SEE) și Comunitatea Elvețiană (CH) la programele de studii în limba engleză/franceză, anul universitar 20212022, sesiunea iulie/septembrie 2021, organizat de către Prorectoratul Relații Internaționale în data de
29.07.2021.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Relații Internaționale,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Președintele Biroului Central de Coordonare al concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licență, dl prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan,
- Președintele Comisiei Centrale de admitere, d-na prof. univ. dr. Marilena Motoc,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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. 248/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, actualizată,
- Oedinul MEN nr. 5140/11.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea
academică a studenților,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr.
1067/07.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1.(1) Senatul universitar aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenților
doctoranzi în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform
Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prezenta Metodologie poate fi consultată pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- CSUD,
- Școlile Doctorale,
- Comisiile de Specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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/CSUD/94/2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 20/10751/08.06.2021
Anexă la H.S. nr. 248/11900/30.06.2021

METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA
ACADEMICĂ A STUDENŢILOR DOCTORANZI ȘI
DOCTORATELE ÎN COTUTELĂ ÎN CADRUL
UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

Funcția, Nume și prenume

Data

Director CSUD, Prof.univ.
dr. Cristina Adriana
Dehelean

07.06.2021

Vizat Oficiul juridic

Consilier juridic, dr. Codrina
Mihaela Levai

30.06.2021

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

Prof. univ. dr. Mirela-Danina
Muntean

30.06.2021

Elaborat:

Completat/modificat/republicat

Data intrării în vigoare:

30.06.2021

Data retragerii:

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
Tel: Tel: (40)256204250,int 1422
Email: doctorat@umft.ro
www.umft.ro

Semnătura

CAPITOLUL I. Dispoziții generale
Art. 1 Prezenta metodologie stabileşte regulile după care se organizează și se derulează mobilitatea
academică a studenților-doctoranzi din Școlile doctorale ale IOSUD - Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (numită în continuare UMFVBT), precum și doctoratul în
cotutelă şi este elaborată în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 HG nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat;
 Ordinul MEN nr. 5140/2019 privind mobilitatea academică a studenților;
 Carta universității, ed. 2020;
 Regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat în cadrul IOSUD –
UMFVBT;
 Regulamentul Școlilor doctorale din cadrul UMFVBT.

CAPITOLUL II. Mobilitatea academică - cadrul general
Art. 2
(1) Mobilitatea academică se concretizează în dreptul studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte
creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior
acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate.
(2) Mobilitatea poate fi de două tipuri: internă sau internaţională, respectiv temporară sau definitivă
(transfer), pentru toate formele de învăţământ.
(3) Mobilitatea studenţilor doctoranzi poate fi facilitată de către şcolile doctorale prin:
a) încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale, aprobate de către Consiliul şcolii doctorale;
b) cercetări doctorale în cotutelă;
c) schimburi de studenţi-doctoranzi şi cadre didactice şi de cercetare realizate cu universităţi
recunoscute pe plan internaţional;
d) participarea la consorţii internaţionale, având drept scop includerea temelor de cercetare doctorală
în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale.
Art. 3 Calitatea de student doctorand se menţine în mod firesc şi corelat pe perioada mobilităţilor
interne şi internaţionale.
Art. 4 Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se
realizează de către Consiliul Școlii Doctorale pentru acea persoană care dovedeşte parcurgerea
stagiului de mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a
frecventat-o.
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Art. 5
(1) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a unei acțiuni demarate de către studentul
doctorand, cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) existența unor acorduri interinstituţionale; b)
acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă (după
caz), respectiv cele care primesc studentul.
(2) Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de
învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de
mobilităţi, domeniul în care are loc mobilitatea, programul de studiu de urmat, finanţarea mobilităţii
temporare și sursa, limba de studiu, condiții de cazare (dacă este cazul) etc.
(3) Acceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea unei cereri-tip de mobilitate
temporară sau definitivă (transfer) prevăzute în Anexa 1 și, respectiv, Anexa 2 și care fac parte
integrantă din prezenta metodologie, astfel:
a) studentul doctorand depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte
mobilitatea, pentru obținerea unui accept;
b) după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul doctorand solicită mobilitatea instituţiei de
învăţământ superior unde este înmatriculat ca doctorand;
c) instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a
studentului, apoi va semna și instituţia de la care se pleacă;
d) în cerere sunt trecute condiţiile principale în care are loc mobilitatea;
e) cererea de mobilitate trebuie să aibă în mod obligatoriu avizul conducătorului de doctorat.

CAPITOLUL III. Mobilitatea academică temporară
Art. 6 Mobilitatea academică temporară a studenților doctoranzi finanțați de la bugetul de stat sau
cu taxă se poate realiza doar după finalizarea primului an de studii.
Art. 7
(1) Studentul-doctorand poate beneficia de mobilitate academică temporară internă între două
instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz.
(2) Compatibilitatea curriculum-ului care va sta la baza recunoașterii creditelor de studii transferabile
(dacă este cazul) și detaliile specifice cercetării doctorale se stabilesc în mod obligatoriu anterior
perioadei de mobilitate.
(3) Recunoașterea creditelor de studii transferabile (dacă este cazul) și a altor aspecte legate de
cercetarea doctorală se realizează după finalizarea mobilității, în conformitate cu acordul
interinstituțional și cu respectarea regulamentelor instituțiilor de învățământ superior implicate
precum și cu alte reglementări specifice, după caz.
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Art. 8 Mobilitatea academică temporară internațională prin programe internaționale se realizează în
conformitate cu reglementările ce privesc programele în discuție și acordurile bilaterale existente.
Art. 9
(1) Mobilitatea academică temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în
afara acordurilor interinstituționale de mobilitate academică, la solicitarea studentului doctorand care
a identificat universitatea primitoare. Acesta este direct interesat și răspunzător de stagiul de doctorat
și va efectua mobilitatea cu acordul conducătorului de doctorat.
(2) Mobilitatea academică temporară pe cont propriu se realizează cu respectarea prevederilor de la
art.5 alin. (3).
(3) Recunoaşterea creditelor de studii transferabile (dacă este cazul) și a altor aspecte legate de
cercetarea doctorală se realizează după finalizarea mobilităţii, în conformitate cu regulamentele
instituţiilor de învăţământ superior implicate, după caz.

CAPITOLUL IV. Mobilitatea academică definitivă (transferul)
Art. 10 Mobilitatea academică definitivă (transferul) se poate efectua de ambele categorii de
studenți: studenți doctoranzi finanțați de la bugetul de stat sau studenți cu taxă, cu acceptul
instituțiilor de învățământ superior acreditate/autorizate provizoriu și în conformitate cu
regulamentele proprii referitoare la acest aspect.
Art. 11 Pentru studiile universitare de doctorat, mobilitatea academică definitivă se poate efectua în
cadrul aceluiași domeniu de doctorat între școli doctorale acreditate, după finalizarea programului de
pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I), cu respectarea prevederilor Codului de studii
universitare de doctorat și a altor reglementări în vigoare referitoare la aceasta.
Art. 12 Cererea de transfer (Anexa nr. 2) va fi însoțită de o copie a dosarului de doctorat, conform
opisului prezentat în Anexa 3.
Art. 13 Solicitările se vor depune la Secretariatul CSUD. Nu se acceptă spre analiză dosarele trimise
pe e-mail sau prin poștă.
Art. 14
(1) Înmatricularea se face cu respectarea prevederilor din Regulamentul instituțional privind
desfășurarea studiilor universitare de doctorat, recunoașterea și echivalarea creditelor de studiu
transferabile și a condițiilor de promovare a anului I.
(2) Înmatricularea se realizează în conformitate cu cerințele legale privind înscrierea modificărilor în
Registrul Matricol Unic.
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Art. 15 Studenții-doctoranzi care se transferă de la UMFVBT vor solicita la secretariatul CSUD
documentele necesare în conformitate cu Opisul prezentat în Anexa 3.
Art. 16 În cazul unei mobilităţi definitive, diploma de doctor se emite absolventului de către
instituţia de învăţământ superior unde a fost acceptat.
Art. 17 Prevederile privind mobilitatea definitivă se pot aplica şi în cazul studenţilor doctoranzi
proveniţi din statele membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană.
Art. 18 Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale şi ale acordurilor internaţionale
în materie care sunt în vigoare la data efectuării mobilităţii.
Art. 19 Mobilitatea academică definitivă a studenților doctoranzi se poate efectua și în cadrul
aceleiași școli doctorale pentru același domeniu în cazul unor situații temeinic justificate privind
conducătorii de doctorat (pensionare, deces etc.) sau alte aspecte comunicate școlii doctorale. În
acest caz, studentul doctorand completează cererea prevăzută la Anexa 4 a prezentei metodologii.
Art. 20 Mobilitatea academică definitivă se face pe principiul "subvenţiile urmează studentul".

CAPITOLUL V. Doctoratul în cotutelă
Art. 21
(1) Studiile universitare de doctorat se pot organiza şi în cotutelă, caz în care studentul doctorand îşi
desfăşoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din România şi a
unui conducător de doctorat dintr-o altă ţară sau sub îndrumarea concomitentă a 2 conducători de
doctorat din instituţii diferite din România.
(2) Doctoratul în cotutelă poate fi organizat şi în cazul în care conducătorii de doctorat sunt din
aceeaşi IOSUD, dar au specializări/domenii diferite de studiu sau unul dintre conducătorii de
doctorat a împlinit vârsta de 65 de ani.
Art. 22
(1) Studiile universitare de doctorat în cotutelă naţională/internaţională se desfăşoară pe baza unui
acord de cotutelă scris între instituţiile organizatoare implicate în acest proces, prin care sunt stabilite
drepturile şi obligaţiile fiecărei instituţii, în relație directă cu rolul pe care şi-l asumă fiecare
instituţie, precum şi cu reglementările/legislaţia specifică aplicabilă fiecărei instituţii.
(2) Modelul de acord de cotutelă națională între două IOSUD este prevăzut în Anexa 5, iar pentru
cotutela în cadrul aceluiași IOSUD în Anexa 6.
(3) În cazul doctoratului în cotutelă se defineşte un conducător de doctorat principal. Studentuldoctorand este contabilizat integral la conducătorul de doctorat principal.
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Art. 23 Încheierea acordului de cotutelă se face la iniţiativa universităţii sau a institutului în al cărui
IOSUD este înmatriculat doctorandul şi de care aparţine conducătorul de doctorat principal.
Art. 24 În situația în care un conducător de doctorat de la UMFVBT este solicitat pentru îndrumare
într-un program de studii doctorale printr-un acord de cotutelă naţională/internațională, în calitate de
conducător ştiinţific în cotutelă, acordul promovat de către IOSUD-ul unde este înmatriculat
doctorandul va fi prezentat de către conducătorul de doctorat în cotutelă spre aprobare CSUD al
IOSUD; după avizare, acordul se va prezenta spre aprobare Senatului UMFVBT.
Art. 25
(1) În condițiile în care tema lucrării de doctorat a fost decisă de la început, de comun acord de către
ambii conducători de doctorat implicați în cotutelă, încheierea acordului de cotutelă se face cel târziu
până la finalizarea anului I de studiu din cadrul programului de doctorat (studii avansate) şi
presupune aprobarea bilaterală a programului de pregătire al doctorandului.
(2) În condițiile în care rezultatele cercetării doctorale crează oportunitatea de cotutelă sau survine
necesitatea schimbării titlului tezei/temei doctorandului, cotutela se poate realiza și în anii următori
ai programului de pregătire doctorală.
Art. 26 Orice modificare în privinţa derulării ulterioare a programului de studii doctorale şi tezei de
doctorat pentru care s-a încheiat acordul de cotutelă (de exemplu: schimbarea conducătorului de
doctorat principal, schimbarea temei tezei de doctorat etc.) se face cu respectarea prevederilor legale
în vigoare, la iniţiativa universității/instituției la a cărui IOSUD este înmatriculat studentul
doctorand.
Art. 27 Acordurile de cotutelă internaţională vor fi redactate şi semnate de către ambele instituţii atât
în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferat limba engleză);
procedura de încheiere a acordului de cotutelă internațională și formatul acordului vor fi stabilite și
avizate de către Oficiul juridic al UMFVBT și ulterior, vor fi aprobate de către CSUD/CSD și
respectiv, Senatul universitar și Rectorul UMFVBT.
Art. 28 În cazul doctoratului în cotutelă internaţională, dacă legislaţia națională privind studiile
universitare de doctorat prevede înmatricularea şi la universitatea în cotutelă din străinătate,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara nu îşi pierde drepturile privind
rolul de IOSUD principală, iar aceasta se va menţiona obligatoriu în acordul de cotutelă.
Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana Dehelean
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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Anexa 1
Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” din Timişoara

Universitatea.................................................

Rector,
Prof. Univ. Dr.
______________________

Rector,
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Director C.S.U.D.
Prof. Univ. Dr.
______________________

Director C.S.U.D.
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Director Şcoală Doctorală
Prof. Univ. Dr.
______________________

Director Şcoală Doctorală
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Domnule RECTOR,
Subsemnatul/a,______________________________________________________________student-doctorand

în

cadrul________________________________________________________________________________________, Școala
doctorală_________________________________, domeniul ___________________________, forma de învățamânt cu
frecvenţă, forma de finanțare buget/taxă (se va tăia varianta necorespunzătoare), anul de studii doctorale________,
conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. _____________________________________ prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi
mobilitatea temporară la Universitatea___________________________________________________________________
Școala

doctorală_________________________________,

domeniul___________________________,

din

orașul________________ țara__________________ în perioada_____________________, sub coordonarea Prof. univ.
Dr._____________________________________________.
Solicit această mobilitate din următoarele motive:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Data,
____________

_______________________
(Nume şi Prenume)

_____________________
(Semnătura)
AVIZ FAVORABIL
Conducător de doctorat
Prof. Univ. Dr. ________________

AVIZ FAVORABIL
Conducător de doctorat
Prof. Univ. Dr. ________________

Anexa 2
Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” din Timişoara

Universitatea de Medicină şi Farmacie
.....................................................

Rector,
Prof. Univ. Dr.
______________________

Rector,
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Director C.S.U.D.
Prof. Univ. Dr.
______________________

Director C.S.U.D.
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Director Şcoală Doctorală
Prof. Univ. Dr.
______________________

Director Şcoală Doctorală
Prof. Univ. Dr.
___________________________

Subsemnatul/a,______________________________________________________________student-doctorand
cadrul

Universității

de

Medicină

și

Farmacie

„Victor

Babeş”

din

Timişoara,

în

Școala

doctorală_________________________________, domeniul ___________________________, forma de învățamânt cu
frecvenţă, forma de finanțare buget/taxă (se va tăia varianta necorespunzătoare), anul de studii doctorale________,
conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. ________________________________________________ prin prezenta. vă rog să
îmi aprobaţi transferul de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara la
Universitatea______________________________________________________________ conducător de doctorat Prof.
Univ. Dr. ________________________________________ în cadrul aceluiaşi domeniu de studiu.
Solicit această mobilitate din următoarele motive:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Anexez prezentei cereri documentele conform OPISULUI.
_______________________
Data,
(Nume şi Prenume)
____________

_____________________
(Semnătura)

AVIZ FAVORABIL
Conducător de doctorat
Prof. Univ. Dr. ________________

AVIZ FAVORABIL
Conducător de doctorat
Prof. Univ. Dr. ________________

Anexa 3

OPIS
dosar student doctorand
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cerere înscriere la concursul de admitere la doctorat
Proces Verbal al colocviului de admitere
Fișa personală de înscriere
Copie Carte de identitate
Copie certificat de naștere
Copie diplomă de bacalaureat
Copie diploma de licență
Copie supliment la diploma de licență
Certificat de competență lingvistică
Curriculum Vitae
Contract de studii universitare de doctorat
Planul individual al activității în cadrul programului de doctorat
Cerere susținere proiect de cercetare științifică
Proces Verbal susținere proiect de cercetare științifică
Proiect de cercetare științifică
Cerere schimbare titlu (dacă este cazul)
Referate/rapoarte de etapă (dacă este cazul)

Anexa 4

AVIZ FAVORABIL
Director CSUD
Data _______________
Către
CONDUCEREA IOSUD a UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ
ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA,
Subsemnatul /a ________________________________________ doctorand (ă) din anul _______,
forma ________________________, având conducător de doctorat Prof. Univ. Dr.
___________________________________________________________________________________
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi schimbarea conducătorului de doctorat în cadrul aceluiaşi domeniu de
studiu.
Conducătorul de doctorat la care doresc să mă transfer este
Prof. Univ. Dr. _________________________________________________________________

Data,
____________

_______________________
(Nume şi Prenume)

_____________________
(Semnătura)

AVIZ FAVORABIL
Conducător de doctorat
__________________________

AVIZ FAVORABIL

AVIZ FAVORABIL

Conducător de doctorat

Directorul Şcolii doctorale

__________________________

__________________________

Anexa 5
ACORD DE COTUTELĂ TEZĂ DOCTORAT
între IOSUD UMFVBT și ALTĂ IOSUD
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, reprezentată legal prin
Rector, Prof. univ.dr. Octavian Marius Crețu, pe de o parte
şi
Universitatea_______________________________________________________,reprezentată legal
prin Rector, Prof. univ. dr. _____________________________________________, pe de altă parte
se declară de acord cu semnarea prezentului acord de colaborare ştiinţifică în cadrul procedurii de
cotutelă de teză pentru Dna/Dl doctorand:
Nume:_____________________________________
Prenume: __________________________________
Născut(ă) la data de ________________
în:___________________________
Cetăţenie : ____________________
Înscris la doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara la
data de:________________
Titlul tezei de doctorat:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
I. Obligații administrative
Art. I.1. Înmatricularea tezei
Doctorandul va fi/este înscris în domeniul:_____________________________
Școala Doctorală: ________________________________
din cadrul IOSUD Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, ce are rolul
de conducător principal, din anul universitar:_______
Doctorandul îşi va derula activitatea doctorală alternativ în cele două instituţii semnatare, conform
programului de activități stabilit în comun de către cei doi conducători de doctorat.
Art. I.2. Înscrierea
Dna/Dl. ________________________________________________________ se va înmatricula/este
înmatriculat la studii doctorale şi va achita taxele de înmatriculare la Universitatea de Medicină și

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, instituţie la care se va organiza şi susţinerea publică a tezei
de doctorat.
II. Obligaţii pedagogice
Art. II.1. Conducătorii ştiinţifici
La Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, doctorandul îşi va derula
activităţile în cadrul centrului (tipul și denumirea centrului):________________________________
________________________________________________________________________________,
având
ca
şi
conducător
ştiinţific
principal
pe
Dna/Dl.
Prof.
dr.
______________________________________________________________
La Universitatea_________________________________________________, doctorandul îşi va
derula
activităţile
în
centrul/laboratorul
(denumirea
centrului/laboratorului):
_________________________________________________________________________________
având ca şi conducător ştiinţific în cotutelă pe Dna/Dl. Prof. Dr.
___________________________________________________________________
Cei doi conducători ştiinţifici se angajează să exercite în comun această calitate faţă de doctorand,
fiind de acord cu tema şi planul tezei de doctorat.
Titlul tezei de doctorat:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Art.II.2. Elaborarea și susţinerea tezei
Doctorandul va elabora teza sub îndrumarea celor doi conducători care semnează acest acord de
cotutelă.
Modalităţile de valorificare a rezultatelor cercetărilor efectuate în comun vor fi stabilite de către
părțile implicate.
Dreptul de proprietate asupra rezultatelor obţinute în cadrul tezei vor fi stabilite, de comun acord,
între părțile implicate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Teza va fi susţinută la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
Susţinerea tezei va fi precedată de redactarea a cel puțin două referate/rapoarte științifice.
Susţinerea publică a tezei se va desfăşura în conformitate cu reglementările în vigoare.
Comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat va fi alcătuită din 6 membri: preşedintele, ca
reprezentant al IOSUD-UMFVBT, conducătorul de doctorat principal și conducătorul de doctorat în
cotutelă, cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a
fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUDUMFVBT, un membru fiind obligatoriu titular la instituția cu care s-a realizat cotutela.
Art.II.3. Eliberarea diplomei
Pe baza procesului verbal întocmit în urma susţinerii unice recunoscute de către cele două instituţii
de învăţământ, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va conferi titlul

de doctor şi va elibera diploma corespunzătoare, după confirmarea titlului ştiinţific conform
legislației în vigoare.
Art.II.4. Arhivarea tezei, exploatarea şi protejarea rezultatelor comune ale cercetării
Vor fi efectuate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele IOSUD ale celor două
universităţi.
III. Dispoziţii finale
Prezentul acord intră în vigoare cu începere de la data semnării sale de către reprezentanţii legali din
cele două instituţii de învăţământ şi se va încheia în momentul în care prevederile articolelor II.2 şi
II.3 din prezentul acord sunt îndeplinite. Prezentul acord poate înceta prin acordul părţilor sau la
cererea doctorandului, cu acordul obligatoriu al conducătorilor de doctorat.
De asemenea, prezentul acord încetează în cazul în care încetează calitatea de doctorand a
studentului________________________________________________________la UMFVBT.
Întocmit în trei exemplare originale în limba română, la data de _______________, câte un exemplar
pentru fiecare Universitate/IOSUD și respectiv, pentru doctorand.

AVIZ FAVORABIL

AVIZ FAVORABIL

Director Școală doctorală
(nume, prenume, semnătură)

Director CSUD
(nume, prenume, semnătură)

__________________________

__________________________

Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara

Universitatea parteneră

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr

Octavian Marius Crețu

_________________________

Semnătura
________________________

_________________________

Dna/Dl
_______________________

Semnătura
__________________________

RECTOR

DOCTORAND

Anexa 6
ACORD DE COTUTELĂ TEZĂ DOCTORAT
în cadrul IOSUD UMFVBT

I.

PĂRȚI SEMNATARE

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” TIMIŞOARA
cu sediul în Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, Cod poştal 300041, Tel. +40256293389, Fax
+40256490626, Cod unic de înregistrare 4269215, reprezentată legal prin Rector, Prof. Univ. Dr.
Octavian Marius Crețu, în calitate de „Instituție Organizatoare de Studii Universitare de
doctorat (IOSUD)”
și
Dna/Dl Prof. univ. dr. ___________________________________________, Școala doctorală
________________________, conducător de doctorat în domeniul ____________________, în
calitate de „conducător de doctorat principal",
și
Dna/Dl Prof. univ. dr. ____________________________________________________, Școala
doctorală_____________________,
conducător
de
doctorat
în
domeniul
_______________________, în calitate de „conducător de doctorat în cotutelă"
și
Dna/Dl student doctorand ______________________________________________________,
născută/ născut la data ____________, în localitatea ______________, cu domiciliul stabil în
România, localitatea ______________, Adresa __________________________________________,
___________, telefon _____________, e-mail: _________________@__________, identificată
prin CI, seria ___, nr ____________, înmatriculată / înmatriculat la studiile universitare de doctorat
la data de 01 octombrie 20____, în calitate de „student doctorand" în domeniul
_____________________________.
II.

OBIECTIV

2.1. Având în vedere prevederile Regulamentului Școlilor doctorale în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) și ale Metodologiei privind
mobilitatea academică a studenţilor doctoranzi și doctoratele în cotutelă în cadrul UMFVBT, se
încheie şi semnează acordul de cotutelă referitor la elaborarea tezei de doctorat cu titlul:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,

de către drd. ______________________________________________
III. SCOP
3.1. Prezentul acord de cotutelă are ca scop realizarea unei colaborări interne în cadrul Universității
de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, privind coordonarea unei teze de doctorat cu
o tematică de cercetare interdisciplinară elaborată de către un doctorand înmatriculat la UMFVBT.

IV. DURATA ACORDULUI
4.1. Prezentul acord va produce efecte juridice până la finalizarea şi susţinerea publică a tezei de
doctorat şi eliberarea diplomei de doctor.

V. PREGĂTIREA, ELABORAREA ŞI SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI
5.1.
Doctorandul îşi va derula cercetarea doctorală alternativ în centrele/disciplinele celor doi
conducători de doctorat, conform programului de activități stabilit de comun acord cu aceștia.
5.2. Doctorandul va elabora teza sub îndrumarea celor doi conducători care semnează acest acord în
cotutelă.
5.3. Modalităţile de valorificare a rezultatelor cercetărilor efectuate în comun vor fi stabilite de
către părțile implicate.
5.4. Dreptul de proprietate asupra rezultatelor obţinute în cadrul tezei vor fi stabilite, de comun
acord, între părțile implicate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5.5. Susţinerea tezei va fi precedată de redactarea a cel puțin două referate/rapoarte științifice.
5.6. Susţinerea publică a tezei se va desfăşura în conformitate cu reglementările în vigoare.
5.7. Comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat va fi alcătuită din 6 membri: preşedintele,
ca reprezentant al IOSUD-UMFVBT, conducătorul de doctorat principal și conducătorul de doctorat
în cotutelă, cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate, specialişti în domeniul în care a
fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2 îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUDUMFVBT, un membru fiind obligatoriu titular la instituția cu care s-a realizat cotutela.
5.8. Pe baza procesului verbal întocmit în urma susţinerii publice, Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va conferi titlul de doctor şi va elibera diploma
corespunzătoare, după confirmarea titlului ştiinţific conform legislației în vigoare.

VI. DISPOZIŢII FINALE
6.1. Prezentul acord intră în vigoare cu începere de la data semnării sale și poate înceta prin acordul
părţilor sau la cererea doctorandului, cu acordul obligatoriu al conducătorilor de doctorat.
6.2. De asemenea, prezentul acord încetează în cazul în care încetează calitatea de doctorand a
studentului___________________________________________________________la UMFVBT.
Întocmit în patru exemplare originale în limba română, un exemplar pentru Universitate/IOSUD, câte
unul pentru fiecare conducător științific și respectiv, pentru doctorand la data de _______________.

AVIZ FAVORABIL

AVIZ FAVORABIL

Director Școală doctorală
(nume, prenume, semnătură)

Director CSUD
(nume, prenume, semnătură)

__________________________

__________________________

Semnătura
RECTOR

Prof. univ. dr.
Octavian Marius Crețu

_______________________

Conducător ştiinţific

Prof.univ.dr.
_______________________

_______________________

Conducător ştiinţific
în cotutelă

Prof. univ. dr.
_______________________

_______________________

Doctorand

Dna/Dl
_______________________

_______________________

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 249/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de specialitate a Senatului, pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, aprobat prin H.S. nr. 124/15705/28.10.2020,
- Solicitarea d-nei conf. univ. dr. Roxana Ramona Onofrei, delegat Comisia Senatului pentru
revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 10565/04.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea și modificarea art. 6 și art. 7 din Regulamentul de
organizare și funcționare a Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei
universitare, astfel :
„ Art. 6
(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui Comisiei.
(2) Convocarea ședințelor Comisiei se face de către președintele Comisiei, cu minim 24 ore înaintea
acestora.
(3) Convocarea și ordinea de zi se vor transmite membrilor Comisiei prin e-mail.
(4) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război etc),
Președintele Comisiei poate propune organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line.
(6) Ședințele Comisiei sunt legitime dacă cel puțin jumătate din membrii acesteia sunt prezenți.
(7) Materialele și rapoartele Comisiei trebuie să întrunească acordul majorității membrilor
Comisiei. În acest sens, membrii Comisiei se pot consulta și vota în condiții de cvorum (2/3 din
numărul total al membrilor).
(8) Dezbaterile şi hotărârile Comisiei se consemnează în procese verbale semnate de către
Preşedintele Comisiei.
Art. 7
(1) Documentele (regulamente, metodologii, proceduri și orice alte documente asimilate) care
necesită avizul Comisiei sunt transmise acesteia de către Președintele Senatului UMFVBT în format
electronic (documente word), prin Secretariatul Senatului, după aprobarea/avizarea/modificarea
acestora în ședințele ordinare sau extraordinare ale Consiliului de Administrație.
(2) Documentele avizate/amendate (cu modificările de fond marcate în formatul electronic) vor fi
transmise Președintelui Senatului, în maximum 5 zile lucrătoare de către Preşedintele Comisiei cu
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adresă de înaintare, prin Secretariatul Senatului, urmând a fi introduse pe ordinea de zi a
următoarei ședințe de Senat.”
(3) În urma avizării de către Senatul universitar, documentele în format final vor fi transmise
Secretariatului de către Președintele Comisiei sau un membru delegat, în vederea redactării
Hotărârii de Senat.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de Specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 250/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul
de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de
învăţământ superior,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale
Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 2/13724/11.09.2019,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procesul-Verbal al ședinței Departamentului XIII – Boli Infecțioase din cadrul Facultății de Medicină,
nr. 10019/25.05.2021,
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 11475/22.06.2021,
- Adresa d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 11490/22.06.2021,
Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-lui prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian în calitate de membru
în Consiliul Departamentului XIII – Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de
Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2021-2024.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Biroul Electoral al Universității,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Departamentului XIII – Boli Infecțioase, Director de Departament,
- Dl. prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa
tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 251/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul
de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de
învăţământ superior,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale
Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 2/13724/11.09.2019,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procesul-Verbal al ședinței Departamentului XIII – Boli Infecțioase din cadrul Facultății de Medicină,
nr. 10019/25.05.2021,
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 11475/22.06.2021,
- Adresa d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 11490/22.06.2021,
Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei conf. univ. dr. Bădițoiu Luminița Mirela în calitate de
membru în Consiliul Departamentului XIII – Boli Infecțioase, Facultatea de Medicină din cadrul Universității
de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2021-2024.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Biroul Electoral al Universității,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Departamentului XIII – Boli Infecțioase, Director de Departament,
- D-na conf. univ. dr. Bădițoiu Luminița Mirela,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa
tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
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 Birou Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 252/11900/30.06.2021
Având în vedere:
-

-

-

-

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările
ulterioare;
Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor
studentului;
Ordinul MECS nr. 3223/2012 privind Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate,
Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a
studenţilor,
Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini, începând în anul școlar/universitar 2017-2018, cu modificări și completări
ulterioare,
H.G. nr. 403/2021 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 20212022,
Ordinul M.E.C. nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de
studii în sistemul de învăţământ superior,
Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
Solicitarea Prorectoratului didactic și a Direcției Secretariat General Universitate, nr.
11251/17.06.2021,
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.

Art. 1.(1) Senatul universitar aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității
profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, anul universitar 2021-2022, conform Anexei,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanate,
- Departamente,
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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 Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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Cod Regulament: UMFVBT-REG/PD/DSGU/96/2021
Anexă la H.S. nr. 252/11900/30.06.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
PROFESIONALE A STUDENȚILOR ÎN
CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
Anul universitar 2021-2022

Elaborat:

Funcția, Nume și prenume

Data

Prorector didactic,
Prof.univ.dr. Daniel-Florin Lighezan
Secretar șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

17.06.2021

Cj. Dr. Codrina Mihaela Levai

30.06.2021

Prof. univ. dr. Muntean Mirela-Danina

30.06.2021

Semnătura

Completat/modificat/republicat
Vizat Oficiul juridic
Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare
Data intrării în vigoare:

30.06.2021

Data retragerii:

.
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CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE
Art. 1
(1) Prezentul Regulament defineşte relaţiile profesionale care guvernează activitatea didactică, stabilite
între studenţii programelor de studii universitare de licenţă și Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT).
(2) Organizarea și desfășurarea activității didactice și profesionale pentru funcționarea programelor de
studii universitare de licență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara are la bază prevederile legislaţiei naţionale în vigoare, referitoare la învăţământul superior,
după cum urmează:
1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările
ulterioare;
3. Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului;
4. Ordinul MECS nr. 3223/2012 privind Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii
efectuate în străinătate;
5. Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a
studenţilor;
6. Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a
cetățenilor străini, începând în anul școlar/universitar 2017-2018, cu modificări și completări ulterioare;
7. H.G. nr. 403/2021 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii
universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022;
8. Ordinul M.E.C. nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
în sistemul de învăţământ superior;
9. Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin HS.
nr.75/12188/16.09.2020 (cu aviz de legalitate acordat de Ministerul Educaţiei și Cercetării la data de
29.09.2020);
10. Alte acte normative în vigoare, reglementări și decizii interne, relevante pentru această activitate.
Art. 2 Prezentul regulament se aplică pentru studiile universitare de licenţă, este întocmit în baza
legislaţiei naţionale în vigoare și porneşte de la următoarele principii stipulate în art. 202, alin. (1) din
Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011:
a) principiul nediscriminării;
b) principiul dreptului la asistenţă şi servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat;
c) principiul participării la decizie;
d) principiul libertăţii de exprimare;
e) principiul transparenţei şi al accesului la informare.
Art. 3
(1) Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, este o universitate de educație
și cercetare științifică, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
conferindu-i, în anul 2014, calificativul „Grad de încredere ridicat”, ca urmare a evaluării instituționale,
și are în structura sa programe de studii universitare acreditate / autorizate să funcționeze provizoriu de
către ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru programele de studii organizate
în domeniul de licență Sănătate.
(2) Programele de studii universitare de licenţă pe care le oferă Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara sunt:
1. Programe de studii reglementate sectorial:
.
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a) Medicină - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii universitare de licență și masterat);
b) Medicină (în limba engleză) - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii universitare de licență și
masterat);
c) Medicină (în limba franceză) - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii universitare de licență și
masterat);
d) Medicină Dentară - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii universitare de licență și masterat);
e) Medicină Dentară (în limba engleză) - 6 ani de studii / 360 unităţi de credit (studii universitare de
licență și masterat);
f) Farmacie - 5 ani de studii / 300 unităţi de credit (studii universitare de licență și masterat);
g) Farmacie (în limba franceză) - 5 ani de studii / 300 unităţi de credit (studii universitare de licență și
masterat);
h) Asistenţă Medicală Generală - 4 ani de studii / 240 unităţi de credit;
i) Asistenţă Medicală Generală (la Lugoj) - 4 ani de studii / 240 unităţi de credit;
j) Asistenţă Medicală Generală (la Deva) - 4 ani de studii / 240 unităţi de credit.
2. Programe de studii universitare de licență reglementate general, cu durata de 3 ani de studii / 180
unităţi de credit:
a) Balneofiziokinetoterapie și recuperare;
b) Nutriție și dietetică;
c) Tehnică dentară;
d) Asistenţă de profilaxie stomatologică;
e) Asistenţă de farmacie (la Lugoj);
f) Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic.
(3) Profesiile din domeniul medical, respectiv cele de medic, medic dentist și farmacist, sunt
reglementate specific prin norme, recomandări sau bune practici la nivelul Uniunii Europene. La
facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, ciclul I (studii de licență) și ciclul II (studii de
master) se efectuează comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată de 5-6 ani,
diplomele obținute fiind echivalente și diplomei de master.
Art. 4
(1) În UMFVBT studiile universitare se organizează pe trei cicluri:
 Ciclul I – Studii universitare de licenţă;
 Ciclul II – Studii universitare de masterat, cu o durată de 1-2 ani de studiu (între 60 și 120 credite
de studiu transferabile);
 Ciclul III – Studii universitare de doctorat, cu o durată de 4 ani de studiu (240 credite de studiu
transferabile), potrivit art. 174 din LEN.
(2) Studiile universitare de licență reprezintă primul ciclu de pregărire universitară și se organizează pe
programe de studiu.
(3) Participanții la aceste programe au calitatea de studenți pe întreaga perioadă a prezenței lor în cadrul
programului respectiv, de la înmatriculare și până la absolvirea programului sau exmatriculare, mai puțin
perioadele de întrerupere a studiilor.
(4) Studiile universitare de licență pot fi urmate de absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
document echivalent, recunoscut în România.
(5) Domeniul de licență și programul de studii vor fi înscrise pe diploma de licență.
(6) Programele de licență se organizează cu frecvență, școlarizarea se face pe locuri finanțate de la buget
și pe locuri cu taxă.
(7) Durata studiilor universitare de licență este:
.
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 3 ani de studiu (minimum 180 credite de studiu transferabile);
 4 ani de studiu (minimum 240 credite de studiu transferabile);
 5 ani de studiu (minimum 300 credite de studiu transferabile);
 6 ani de studiu (minimum 360 credite de studiu transferabile).
(8) Concursul de admitere în anul I se organizează pe facultăți și programe de studii. Prin concursul de
admitere se ocupă atât locurile finanțate de la buget, cât și cele cu taxă de școlarizare. Organizarea
formațiunilor de studiu se face alfabetic și nu se face distincție între cele două categorii de studenți: cu
sau fără taxă.
(9) Absolvenții studiilor universitare de licență au acces la studii universitare de masterat, la studii
universitare de doctorat și la programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă.

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
DIDACTICE
Art. 5
(1) Anul universitar este organizat conform structurii stabilite anual de Senatul universitar, pe cicluri de
studii universitare.
(2) La programele de studii universitare de licență cu predare în limba engleză/franceză, școlarizarea
este organizată integral în limba străină (engleză/franceză), cu excepția stagiilor clinice, care se
desfășoară în limba română.
(3) La sfârşitul anului II de studii, studenţii înmatriculaţi la programele de studii universitare organizate
într-o limbă străină, trebuie să aibă promovat examenul de limba română, continuarea studiilor fiind
condiţionată de această promovare, având în vedere că, odată cu începerea ciclului clinic, studenţii
trebuie să comunice cu pacienţii în limba română.
(4) Proba scrisă și proba practică a examenului de licență se desfășoară în limba română. Elaborarea și
susținerea lucrării de licență se pot realiza în limbile română/engleză/franceză.
(5) Programarea, organizarea şi desfăşurarea procesului didactic decurg din autonomia universitară, cu
respectarea şi în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Art. 6
(1) Planurile de învăţământ au ca obiectiv organizarea și desfășurarea învăţământului competitiv de
înaltă performanţă şi sunt structurate în cicluri de studii cuprinzând discipline fundamentale, discipline
de domeniu, discipline de specialitate, discipline complementare, discipline obligatorii și discipline
opționale și/sau facultative.
(2) Fiecare facultate aduce la cunoștință studenților, prin publicarea pe site-ul universității, planurile de
învățământ aplicabile în anul universitar respectiv pentru fiecare program de studiu.
(3) Planurile de învăţământ vor fi în concordanţă cu standardele naţionale şi europene şi vor asigura
dobândirea cunoştinţelor definitorii domeniului de studiu abordat pentru a asigura un învăţământ centrat
pe student.
(4) Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, opţionale şi facultative:
 Disciplinele obligatorii asigură acumularea, de către studenţi, a cunoştinţelor de bază,
indispensabile domeniului.
 Disciplinele opţionale permit aprofundarea unor direcţii particulare, în concordanţă cu
specializarea vizată de student.
 Disciplinele facultative abordează atât domeniul de specialitate, cât şi domenii complementare,
lărgind astfel orizontul de cunoaştere al studenţilor.
.
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 Numărul disciplinelor opţionale şi facultative este aprobat anual de către Consiliul Facultăţii.
(5) Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ.
Art. 7
(1) UMFVBT aplică Sistemul European de Credite de Studii Transferabile (ECTS – European Credit
Transfer System) intra- şi interuniversitare (interne, externe), pentru asigurarea mobilitatății și
flexibilității pregătirii profesionale a studenţilor.
(2) Modalitatea de aplicare a Sistemului European de credite transferabile (European Credit Transfer
System - ECTS) în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT),
pentru toate programele de studii de licență se realizează conform Regulamentului privind aplicarea
Sistemului European de Credite transferabile (ECTS), aprobat de Senatul universitar.
(3) Pentru asigurarea implementării şi monitorizării ECTS, sistemul de acordare a creditelor are un
coordonator la nivelul Universităţii (prorectorul didactic).
Art. 8
(1) Fişele disciplinelor sunt elaborate de către titularii de discipline, semnate de către șeful de disciplină,
avizate de către directorul de departament şi aprobate de conducerea facultăţii, în raport cu specificul
facultăţilor şi al programelor de studii. La programele de studii care se derulează în paralel și în alte
limbi de studiu decât cea română, fișa disciplinei va cuprinde același curriculum, indiferent de limba de
predare. Titularii de curs de la fiecare program de studii cu predare în limbile engleză și franceză au
obligația de a armoniza curriculum-urile astfel încât studenții de la același program și din același an de
studii să poată parcurge același curriculum la disciplina respectivă, indiferent de limba în care studiază.
(2) Fișele disciplinelor vor fi afişate la avizierul disciplinelor de studiu și respectiv, pe platforma moodle
a universității.
(3) La sfârşitul fiecărui ciclu, studenţii trebuie să realizeze numărul total de credite prevăzut în planul de
învăţământ al ciclului respectiv.
(4) La disciplinele la care există două sau mai multe serii de predare în cadrul aceluiaşi program de
studiu, metodologia de examen va fi identică, iar titularii de curs vor concepe împreună întrebările
pentru examenul scris și baremele pentru examenul practic, acestea fiind, de asemenea, identice la toate
seriile de predare, în aceeaşi sesiune. În cadrul aceleiaşi serii de predare, materialul bibliografic editat de
disciplină şi pus la dispozitia studenţilor va fi unic, indiferent de numărul cadrelor de predare la acel
program de studiu.
(5) Materialul unic de curs va fi elaborat, de comun acord, prin colaborarea șefilor de disciplină cu
titularii de curs.
Art. 9
Studenţilor le este asigurat dreptul la liberă alegere, în cadrul programului de studiu, a cursurilor
opționale și facultative, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu planurile de învăţământ.

.
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CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENȚILOR
Art. 10
(1) Studenții sunt parteneri ai instituțiilor de învățământ superior și membri ai comunității universitare,
având drepturi și obligații, în baza principiilor enunțate la art. 118 din Legea nr. 1/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
(2) Toate drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul universitar al
drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat de către Senatul universitar, în conformitate cu art. 202,
alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinul MECTS nr.
3666/2012.
Art. 11
(1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi, în baza principiilor enunțate de Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare:
a) dreptul la învățamânt de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a
creditelor obținute în acest fel;
c) dreptul de mobilitate de la o universitate la alta sau în cadrul aceleiaşi universităţi, de la o facultate
la alta, la programele de studii cu același număr de credite transferabile, conform prevederilor legislației
în vigoare și a regulamentelor interne;
d) dreptul la protecția datelor personale, în conformitate cu legislația în vigoare;
e) dreptul de a participa la evaluarea prestației cadrelor didactice, potrivit prevederilor art. 303 alin.
(2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Evaluarea de către studenţi a
prestaţiei cadrelor didactice este obligatorie. Rezultatele evaluărilor sunt informaţii publice.
f) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției
la care studiază, în condițiile legislației în vigoare;
(2) Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu
obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu.
Art. 12
(1) Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și executive din cadrul
universităților potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Cartei universitare.
(2) Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul UMFVBT, în temeiul următoarelor drepturi:
a) dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale Universității, conform Legii nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentați în Senatul universitar și în Consiliul facultății, într-o proporție de
minimum 25%, în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Cartei
universitare;
c) dreptul de a fi reprezentați în structurile UMFVBT care gestionează serviciile sociale, inclusiv
comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de desemnare a rectorului prin
reprezentanți, precum și în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de desemnare,
potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
e) dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile
votate în structurile de conducere ale instituției din care aceștia fac parte.

.
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Art. 13
Studenții beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licență, masterat și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și
conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor
români, cetațeni ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparținând Spațiului
Economic European (SEE) și ai Confederației Elvețiene (CH) – conform art. 142 alin. (4), etnicilor
români de pretutindeni – conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și
(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student (diploma de licență, master și
doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la
bibliotecă);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și
sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit
prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 14
Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și subteran, precum și pentru transportul
intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
b) 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 15
Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de
credite de studii transferabile, în condițiile stabilite de Carta universitară, conform art. 203 alin. (9) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 16
Studenții beneficiază de următoarele drepturi:
a) asistență medicală gratuită, potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
b) cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii, în
conformitate cu Regulamentul de cazare;
c) subvenții pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
d) acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula
activități interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile
Cartei universitare;
e) de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către
organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care
sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile
publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
f) de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e-mail ale
Universității și de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în condițiile
stabilite de lege și de regulamentele universitare.

.
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Art. 17
(1) Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum și alte
taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară și cu prevederile Regulamentului
privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe.
(2) Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate
de către Universitate.
Art. 18
(1) Studenții pot beneficia de burse, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor.
(2) Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și Burse pentru Studenți, în
conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 19
(1) Studenții au următoarele obligații:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin, potrivit planului de învățământ și programelor analitice
ale disciplinelor;
b) de a respecta Carta universitară, regulamentele și deciziile universității;
c) de a participa la ședintele structurilor de conducere din cadrul UMFVBT, în calitate de
reprezentanți aleși ai studenților;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universitate;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor
prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile Codului de Etică și Deontologie profesională și ale Codului universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului în UMFVBT;
g) de a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale;
h) de a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul
activităților conexe acestuia;
i) de a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor
substanțe interzise;
j) de a folosi un limbaj și comportament adecvate mediului universitar;
k) de a utiliza, în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile
primite;
l) de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar;
m) de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către
UMFVBT;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către
UMFVBT;
o) de a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența
buna desfășurare a activităților de studiu individual și general;
p) de a respecta și a se adresa adecvat, precum și de a avea un comportament corespunzător în
întreaga comunitate academică față de: cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul medical
nedidactic, pacienți, studenți;
q) de a avea o ținută decentă în mediul academic, inclusiv la prezentarea la examene;
r) de a nu utiliza aparatură electronică (de orice tip) în scopul fraudării în timpul evaluărilor;
s) de a manifesta respect față de activitatea didactică, dovedit prin:
i. punctualitate la activitățile didactice prevăzute în orar; după 15 minute de la începerea
orelor, accesul în sala de curs/lucrări practice/stagii/seminarii nu va mai fi permis;
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de a nu utiliza telefoanele mobile și dispozitivele multimedia în timpul orelor de
curs/lucrări practice/seminare/stagii, fără avizul cadrului didactic;
iii. intervenții decente în timpul orei, legate de informațiile primite/solicitate, fără a degenera
în discuții contradictorii cu caracter personal. Studenții care tulbură ora pot fi invitați să
părăsească sala de curs și/sau de activități practice și penalizați prin absență.
t) de a-și îndeplini angajamentele financiare impuse de UMFVBT, în condițiile stabilite în contractul
de studiu și regulamentele Universității.
(2) Pentru studenții Facultății de Medicină Dentară, toate programele de studii, materialele,
instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă vor fi
asigurate de către UMFVBT.
(3) Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor
manopere în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea competențelor
specifice necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv unui tehnician dentar şi a
unei asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru echipamentul de protecție
individuală, revin exclusiv studenților, indiferent de forma de școlarizare (buget sau cu taxă).
(4) Necesarul individual de materiale și instrumente propus de fiecare disciplină se stabilește anual, în
funcție de baremul practic specific cuprins în Fișele Disciplinelor, fiind afișat public, atât pe site-ul
UMFVBT, cât şi la sediul fiecărei discipline.
(5) Toate materialele, echipamentele şi instrumentarul individual achiziționate de către studenți vor fi
omologate conform legii şi vor proveni de la distribuitori autorizați în România. Materialele şi
instrumentarul individual fac parte din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul tuturor
anilor de studiu şi rămân proprietatea studentului.
(6) Toate manoperele efectuate pe pacienți de către studenți cu aceste materiale vor fi gratuite, cu
excepția restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror preț va fi achitat integral
de către pacient.
ii.

CAPITOLUL IV. ADMITEREA LA PROGRAMELE DE STUDII
UNIVERSITARE DIN CADRUL UMFVBT.
ÎNSCRIEREA ȘI
ÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR. DOBÂNDIREA/ÎNCETAREA
CALITĂȚII DE STUDENT. DOCUMENTELE STUDENȚILOR
IV.1 Admiterea
Art. 20
În baza autonomiei universitare şi cu asumarea răspunderii publice, UMFVB organizează concurs de
admitere pentru fiecare program de studiu, în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive.
Art. 21
Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează la programele de studii
acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 22
Perioadele sesiunilor de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin Regulamentul de
admitere propriu care se face public anual, conform prevederilor legale în vigoare, prin afişare pe
pagina web a UMFVBT.
.
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Art. 23
(1) O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă, pentru un
singur program de masterat şi pentru un singur program de doctorat.
(2) Persoana care a beneficiat gratuit de şcolarizare în cadrul unui program de studii universitare
finanţate de la bugetul de stat are, în condiţiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii
universitare în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare:
a) în regim cu taxă, dacă instituţia de învăţământ superior de stat organizează programul şi în acest
mod;
b) în regim gratuit, cu finanţare de la bugetul de stat, în condiţiile în care persoana achită
contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care a beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat,
integral sau parţial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu
finanţare integrală de la buget.

IV.2 Înscrierea
Art. 24
Pentru înscrierea în anul I şi semnarea contractului de studii universitare (în două exemplare),
studenţii declaraţi admişi, care au achitat taxa de şcolarizare în termenul prevăzut de Regulamentul de
admitere, se prezintă personal la secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri,
conform programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la începutul anului universitar. Consiliul de Administraţie poate decide, în situaţii
excepţionale, prelungirea acestui termen.
Art. 25
(1) Înscrierea la studii a studenţilor cetățeni UE, SEE și CH și a studenților străini (proveniți din statele
terțe), admişi la programele de studii cu predare în limba engleză sau franceză, precum şi a studenţilor
străini, bursieri ai statului român, se face în termenul precizat în Metodologia propria de admitere,
aprobată anual. Consiliul de Administraţie poate decide prelungirea acestui termen până la cel târziu data
de 7 decembrie a anului universitar în curs.
(1) Documentele depuse de studenţii străini, admişi la programele de studii cu predare în limba engleză
sau franceză, precum şi de studenţii străini, bursieri ai statului român, vor fi analizate de către
Prorectoratul Relaţii Internaţionale al universităţii, care va da un aviz de principiu pentru înscrierea
provizorie şi va emite Decizia (Ordinul) de primire la studii, aprobată de Rectorul UMFVBT.
(2) Studenţii cetăţeni străini vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit
pentru înscrierea studenţilor, Decizia (Ordinul) de primire la studii, însoţită de copii ale următoarelor
documente:
 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/Atestatul de
echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi CH)/Ordinul nominal emis
de ME/aprobarea de școlarizare (pentru studenţii bursieri ai statului român);
 certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (pentru cei care studiază în limba
română), respectiv adeverinţa de promovare a testului de limbă străină (pentru cei care studiază
în limba engleză sau franceză);
 acte oficiale doveditoare, în copie legalizată, din care să rezulte exceptarea de la susținerea
testului de limbă, unde este cazul;
 dovada achitării taxei de înmatriculare.
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(3) Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare
şi înmatricularea definitivă a studenţilor UE, SEE, CH și străini, ulterior transmiterii de către
Prorectoratul Relaţii Internaţionale a dosarelor complete ale studenţilor străini, la secretariatele
facultăţilor conform metodologiei proprii de admitere aprobată anual, dar nu mai târziu de data de 7
decembrie a anului universitar în curs.
(4) Studenții cetățeni UE, SEE, CH și cetățeni străini (proveniți din statele terțe), admiși la studii
universitare de licență au obligația de a depune diploma de bacalaureat, în original, la secretariatul
Prorectoratului Relații Internaționale, până cel târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul
universitar.
(5) Absolvenţii de liceu, cetățeni UE, SEE, CH și cetățeni străini (proveniți din statele terțe), care până la
data înscrierii nu au intrat în posesia diplomei de bacalaureat, trebuie să depună o declaraţie notarială
prin care îşi asumă obligaţia să depună actele de studii în original (plus copii şi traduceri legalizate) până
la o dată limită (data se stabileşte în funcţie de ţara în care a fost emis actul de studii), care nu poate
depăşi data de începere a anului universitar următor.
(6) Evidența privind respectarea termenului de depunere a actelor de studii în original (plus copii şi
traduceri legalizate) pentru studenții străini, revine secretariatului Prorectoratului Relații Internaționale,
care trebuie să transmită, în scris, Decanatelor, depășirea termenului sau, dacă este cazul, modificarea
termenului menționat mai sus.
(7) Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenele/condițiile prevăzute mai sus duce la
exmatriculare.
Art. 26
Candidaţii declarați admişi, care nu se înscriu în anul I până la termenul stabilit, sunt consideraţi, din
oficiu, că au renunţat, prin neprezentare, la calitatea de student şi pierd dreptul de a fi înmatriculaţi.
Art. 27
(1) Neprezentarea tuturor documentelor de înscriere la admitere, în original și copie, conform
prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere, în termenul
prevăzut pentru înscrierea studenţilor în anul I, duce la pierderea locului obținut prin concurs.
(2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original/licență în copie, în termenul prevăzut pentru
înscrierea studenţilor în anul I, duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat.
Art. 28
(1) Înscrierea studenţilor în anul II şi în următorii ani de studiu se efectuează prin completarea şi
semnarea Actului adiţional la Contractul de studii universitare de licenţă, conform programării stabilite
de conducerea fiecărei facultăţi, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la începutul fiecărui
an universitar.
(2) La începutul fiecărui an universitar, înscrierea se face pe baza rezultatelor profesionale din anul
universitar precedent, cu obligativitatea obţinerii numărului minim de credite tranferabile (ECTS)
necesar pentru promovarea unui an universitar.
Art. 29
În vederea înscrierii în anii II - VI, studenţii se prezintă, personal/prin reprezentanţi ai studenţilor, la
secretariatul facultăţii, în timpul programului cu publicul: luni-vineri, între orele 12.00-15.00, cu
următoarele documente:
 actul adiţional la contractul de studii universitare de licenţă, semnat în două exemplare;
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 adeverinţa medicală, vizată de medicul din cadrul Cabinetului medical al UMFVBT. Pentru
studenţii români, adeverinţa se eliberează de medicul de familie, iar pentru studenţii străini, de
către medicul Cabinetului medical al UMFVBT;
 contractul de practică şi evaluarea activităţii practice a studentului. Aceste formulare, eliberate
studenţilor de secretariatele facultăţilor, înainte de începerea stagiului de practică, sunt
completate de studenţi, respectiv de reprezentanţii unităţii sanitare la care s-a desfăşurat
activitatea practică;
 carnetul de student;
 legitimaţia de transport.
Art. 30
(1) Studenţii care nu se înscriu în anul universitar până la termenul stabilit de conducerea universității,
respectiv 30 de zile calendaristice de la începutul anului universitar sunt consideraţi, din oficiu, că au
renunţat la calitatea de student prin neprezentare şi sunt exmatriculaţi pentru neînscriere.
(2) Decizia de exmatriculare va fi comunicată studentului exmatriculat, Prorectoratului Relaţii
Internaționale (dacă este cazul), Direcției Financiar-Contabile și Serviciului Antreprenoriat,
Administrare website și platforme e-learning, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data
limită stabilită pentru înscrierea studenţilor în fiecare an universitar.
Art. 31
Studenţii declaraţi repetenți vor fi înscriși în an complementar, în termenul şi conform procedurii în
vigoare.

IV.3 Înmatricularea
Art. 32
Înmatricularea studenţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizie a
Rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara, în urma achitării taxei
de şcolarizare, în cazul studenților admiși pe locurile cu taxă şi semnării contractului de studii
universitare, conform Procedurii operaționale privind înmatricularea studenților și completarea
registrului matricol în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
Art. 33
(1) Studenţii care au beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, integral, pentru un program de studii
universitare de licenţă, finalizat prin examen de licenţă/nefinalizat, pot fi înscrişi şi înmatriculaţi în anul
I, în urma promovării concursului de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ
din Timişoara, numai pe locurile cu taxă, fără drept de reclasificare pe locurile bugetate.
(2) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de
studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMFVBT,
vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
(3) Categoria de studenți menționată la alin. (2) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai
după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în prealabil, în
regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală a
studenţilor, stabilite de către conducerea universității.
Art. 34

.

13

(1) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol, sub un număr unic,
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, la programul/programele de studii la care au fost admişi.
(2) Repartiția studenților pe serii și grupe se va face strict în ordine alfabetică și se va păstra pe toată
durata studiilor universitare.
Art. 35
Numerele matricole se atribuie în continuarea ultimului număr matricol dat în anul anterior, pe
facultăţi şi pe programe de studii, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului privind
aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii
instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu.
Art. 36
Pentru studenţii declaraţi admişi la programele de studii nou înfiinţate, autorizate să funcţioneze
conform legislaţiei în vigoare, atribuirea numerelor matricole se face începând cu numărul 1.
Art. 37
Studenţii care urmează, concomitent sau consecutiv, două programe de studiu în cadrul Universităţii
primesc numere matricole diferite, proprii fiecărui program de studiu.
Art. 38
Reînmatricularea se face în termenul stabilit pentru înscrierea studenţilor şi este condiţionată de
semnarea contractului de studii şi de plata taxei de şcolarizare.
Art. 39
Înmatricularea studenţilor cetățeni UE, SEE, CH și cetățeni străini (proveniți din statele terțe) va fi
efectuată pe baza dosarelor complete ale acestora, transmise de secretariatul Prorectoratului Relaţii
Internaţionale la secretariatele facultăţilor, până la termenul stabilit de conducerea universității.
Art. 40
(1) La înscrierea în Registrul matricol, dosarul personal al studentului cuprinde:
 fişa de înscriere la concursul de admitere;
 diploma de bacalaureat în original (pentru studenţii admiși pe locurile finanțate de la bugetul de
stat);
 diploma de bacalaureat, în copie, certificată conform cu originalul, însoţită de adeverinţă de la
facultatea unde se află originalul diplomei (pentru cei care urmează în paralel două facultăţi);
 diploma de licenţă, în copie, certificată conform cu originalul – pentru absolvenţii care urmează a
doua facultate;
 certificatul de naştere/certificatul de căsătorie, în copie, certificat(e) conform cu originalul;
 certificatul sau adeverinţa de sănătate;
 contractul de studii universitare;
 dovada achitării taxei de studii, stabilită de către Senatul Universităţii, pentru studenţii care
studiază cu taxă;
 foaia matricolă/supliment la diplomă cu notele din anii anteriori (dacă este cazul);
 alte documente solicitate la concursul de admitere,
(2) În cazul mobilităților definitive interne și/sau a recunoașterii studiilor efectuate în alte instituții de
invățământ superior din străinătate, dosarul personal al studentului include şi următoarele:
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acordul universităţii de la care se transferă studentul;
situaţia şcolară în momentul transferului;
programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate);
planul de învăţământ (durata disciplinelor studiate, număr ore curs/lucrări practice, stagii);
adeverinţa oficială din care să rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia unde a studiat,
precum şi echivalenţa acestuia în sistemul ECTS;
 adeverinţa privind promovarea concursului de admitere, eliberată de facultatea de la care provine
studentul;
 dovada plăţii taxelor aferente echivalării studiilor/ mobilității;
 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/atestatul de
echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia)/Ordinul nominal
emis de ME/ aprobarea de școlarizare (pentru studenţii bursieri ai statului român);
 certificatul de competenţă lingvistică, nu mai vechi de 5 ani, pentru studenţii străini;
 actele de studii ale studenţilor străini vor fi traduse în limba română şi legalizate;
 Decizia comisiei de echivalare, unde este cazul.
(3) Dosarul personal al studenţilor străini cuprinde:
 fişa de înscriere în anul I de studii;
 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii înscrişi pe cont propriu valutar)/atestatul de
echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi Elveţia)/Ordinul nominal
emis de ME/aprobarea de școlarizare (pentru studenţii bursieri ai statului român);
 cerificatul de naștere – copie și traducere legalizată;
 actul de studii – original şi copie, tradus şi legalizat, (diploma de bacalaureat sau echivalentul
acesteia);
 foaia matricolă – original şi copie, tradusă şi legalizată, aferentă studiilor efectuate şi programa
analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea de studii;
 copie după paşaport;
 copie după cartea de identitate sau cardul de domiciliu (unde este cazul);
 certificatul medical (într-o limbă de circulaţie internaţională);
 certificate de competenţă lingvistică pentru limba română sau certificatul de absolvire a anului
pregătitor;
 adeverinţă de promovare a testului de limbă străină, pentru cei care studiază în limba engleză sau
franceză;
 contractul de studii universitare;
 proba scrisă de la concursul de admitere;
 alte documente solicitate la concursul de admitere/concursul de selecţie a dosarelor.
Art. 41
În perioada şcolarizării, dosarul personal al studentului va fi completat cu:
 actul adiţional al contractului de studii, completat şi semnat la începutul fiecărui an universitar;
 copia certificatului de căsătorie sau alte acte care modifică numele (dacă este cazul);
 alte documente generate din oficiu sau la solicitarea studentului.
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IV.4 Dobândirea și încetarea calității de student
Art. 42
Calitatea de student se dobândește prin admiterea la un program de studii universitare de licență,
potrivit art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 43
Calitatea de student al UMFVBT o are persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: este admisă
la studii, este înmatriculată definitiv la studii, în conformitate cu prevederile legale şi semnează un
Contract individual de studii cu Universitatea. În cazul studenţilor admişi pe locuri cu taxă este
obligatorie şi achitarea taxei de şcolarizare.
Art. 44
Calitatea de student se obţine în următoarele condiţii:
a. prin concurs de admitere, în conformitate cu regulamentul de admitere la UMFVBT;
b. prin mobilitate definitivă în cadrul aceleiaşi universităţi sau de la o altă instituţie de învăţământ
superior;
c. prin echivalarea studiilor efectuate în alte instituții de învățământ superior din străinătate;
d. prin reînmatriculare, în condiţiile prezentului regulament (studenții care obțin aprobarea de
reînmatriculare vor păstra numărul matricol inițial);
e. prin dispoziţii ale Ministerului Educaţiei.
Art. 45
(1) Încetarea calităţii de student are loc în următoarele situaţii:
a) de drept, la absolvirea programului de studii universitare de licenţă;
b) la cererea studentului, prin retragere de la studii;
c) prin exmatriculare.
(2) La încetarea calității de student, acesta este obligat să depună la secretariatul facultăţii carnetul de
student, legitimaţia de călătorie (dacă este cazul), fişa de lichidare.
(3) Studenţii cărora le încetează calitatea de student îşi vor putea ridica actele în original de la dosar,
după achitarea datoriilor către Universitate, prin depunerea notei de lichidare la secretariatul facultății.

IV.5 Contractarea studiilor
Art. 46
Înscrierea la studii se face pe baza completării şi semnării unui contract de studii sau, după caz, a
unui act adiţional la contractul de studii, completat şi semnat anual de studenţi, în 30 de zile
calendaristice de la începutul anului universitar, termen stabilit pentru înscrierea studenţilor, conform
programării stabilite de conducerea fiecărei facultăţi.
Art. 47
(1) Contractul de studii cuprinde drepturile şi obligaţiile studentului şi ale universităţii în cadrul
procesului educativ.
(2) Contractul de studii reglementează obligaţiile financiare ale studentului, aprobate de Senatul
universitar şi stipulate în Regulamentul taxelor de şcolarizare şi alte taxe, precum şi în alte
regulamente şi metodologii proprii.
(3) Contractul de studii se încheie pe durata normală de şcolarizare a programului de studii, aşa cum este
prevăzută aceasta în actele normative în vigoare.
.
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(4) La începutul anului universitar, în termenul stabilit prin prezentul regulament, contractul de studii va
fi completat cu acte adiționale anuale, încheiate cu acordul părților. Actul adiţional conţine următoarele
prevederi: situaţia şcolară la finele anului universitar anterior, situaţia creditelor nepromovate, menţiuni
privind şcolarizarea, disciplinele opţionale alese, din care unul este ales cu titlul de obligatoriu,
cuantumul taxei de şcolarizare şi documentele solicitate anual (adeverinţă medicală, contractul de
practică și evaluarea activității practice etc.)
(5) Studentul care nu finalizează programul de studii în durata normală, ca urmare a repetenţiei, a reluării
studiilor în caz de întrerupere sau a reînmatriculării după exmatriculare sau retragere, va solicita
obligatoriu încheierea unui nou contract, în condiţiile stabilite de universitate la data încheierii acestuia.
(6) Modelul contractului de studii, respectiv al actului adiţional la contractul de studii, se aprobă anual de
Senatul universitar, anterior începerii anului universitar, fiind vizat pentru legalitate, respectiv pentru
control financiar preventiv, de către Compartimentul juridic al universității și Direcția financiarcontabilă.
Art. 48
(1) Studenţii înscrişi care nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată a taxei de şcolarizare în termenul prevăzut
de regulamentul taxelor, aprobat de Senatul universitar, vor fi exmatriculaţi, pe baza situaţiilor transmise
de Direcția financiar-contabilă al Universităţii.
(2) Până la emiterea deciziei de exmatriculare sau până la regularizarea situaţiei finaciare, Decanatul
facultății transmite disciplinelor o notă de informare privind interdicția studentului de a participa la
examene/colocvii.
Art. 49
(1) În cazul rezilierii/încetării contractului de studii, studentul are obligaţia de a parcurge procedura de
lichidare a obligaţiilor faţă de Universitate.
(2) Documentele în original din dosarul personal al studentului se eliberează doar la prezentarea fişei de
lichidare, cu toate rubricile completate.

IV.6 Documentele studenților
Art. 50
(1) Carnetul de student este eliberat fiecărui student, ulterior înmatriculării, de către secretariatul
facultăţii.
(2) Carnetul de student atestă calitatea de student a titularului şi este vizat la începutul fiecărui an
universitar.
(3) Carnetul de student stă la baza legitimării studentului pentru toate serviciile şi activităţile din
Universitate.
(4) Cadrul didactic examinator înscrie în carnetul de student şi semnează toate notele obţinute la
examene sau la celelalte forme de verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele
nepromovate.
(5) În caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de student, la cererea studentului, secretariatul
facultăţii eliberează alt carnet de student, contra cost.
Art. 51
Legitimaţia de transport este eliberată de către secretariatele facultăţilor, în condiţiile legii.

.
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Art. 52
Legitimaţia de bibliotecă este eliberată gratuit de către personalul bibliotecii UMFVBT.
Art. 53
Secretariatul Prorectoratului Relaţii Internaţionale eliberează studenţilor cetăţeni străini documentele
necesare pentru reglementarea şederii în România, pe baza următoarelor documente anexate la cerere:
 adeverinţă eliberată de secretariatul facultăţii privind înscrierea în anul universitar;
 acceptul Ministerului Educației de a studia în România.
Art. 54
În conţinutul documentelor studentului nu sunt admise corecturi, ştersături şi introduceri de date
nereale. Aceste fapte pot constitui falsuri în acte publice şi se sancţionează conform legii.

CAPITOLUL V. CREDITE DE STUDII. FRECVENȚA LA
ACTIVITĂȚILE PROFESIONALE PROGRAMATE. EVALUAREA PE
PARCURS A STUDENŢILOR. PROMOVAREA ANILOR DE STUDII
V.1 Creditele de studii (ECTS)
Art. 55
(1) În cadrul UMFVBT, sistemul European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) este un
instrument al Spațiului European al Învățământului Superior conceput pentru a asigura transparența
cursurilor și programelor de studii și îmbunătățirea calității învățământului superior.
(2) Sistemul ECTS este folosit pentru:
 evidența rezultatelor profesionale ale studenților;
 calcularea performanțelor individuale ale studenților și clasificarea acestora;
 operarea transferului de rezultate profesionale obținute de studenți ca urmare a frecventării și
promovării probelor la disciplinele cuprinse în planul de învățământ ale altor universități din țară
și străinătate sau ale altor facultăți din cadrul UMFVBT.
(3) Conform acestui sistem, se asigură mobilitatea studenților și flexibilitatea pregătirii profesionale a
acestora.
(4) Creditele sunt definite ca valori numerice, alocate tuturor formelor de activitate didactică: cursuri,
lucrări practice, stagii, seminarii etc., prin care se apreciază cantitatea medie de muncă efectuată de către
student pentru însușirea unei discipline.
Art. 56
Aplicarea și monitorizarea sistemului ECTS la nivelul UMFVBT intră în atribuțiile Prorectoratului
didactic, care va nominaliza și răspunde de coordonatorii la nivelul fiecărei facultăți (Medicină,
Medicină dentară și Farmacie).
Art. 57
(1) Alocarea de credite se face în conformitate cu metodologia Sistemului european de credite
transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de
muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învățământ
superior.
.
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(2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele din planul de învățământ, inclusiv stagiile de
practică.
(3) Materiile obligatorii și cele opționale alese sunt creditate în limita celor 60 credite aferente anului
universitar, distribuite, de obicei, în mod egal pe cele două semestre.
(4) Odată aleasă, disciplina opțională devine obligatorie.
(5) Obținerea de credite peste numărul alocat este posibilă prin frecventarea și promovarea de discipline
facultative cuprinse în planul de învățământ al fiecărui an/ semestru de studii universitare.
(6) Disciplinele opționale și facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază
de credite suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul de diplomă. Aceste discipline nu se iau
în considerare la calculul mediei ponderate a studentului.
(7) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline facultative,
numărul de credite poate depăși pragul minim menționat la alin (1).
(8) Examenul de licență se creditează separat cu 10 credite, care se vor adăuga celor 180-240 credite
ECTS (pentru studiile de licență cu durată de 3-4 ani)/ 300-360 credite ECTS (pentru studiile de licență
cu durată de 5-6 ani) acumulate până la susținerea licenței.
Art. 58
(1) Pentru fiecare disciplină, numărul de credite alocate se stabilește în funcție de cantitatea de muncă pe
care o solicită disciplina respectivă, raportat la totalul cantității de muncă necesară pentru a promova
întregul an de studiu.
(2) Cantitatea de muncă vizează orele de cursuri, seminarii, laboratoare, dar și orele de studiu individual,
elaborare lucrări etc, necesare pentru pregătirea și promovarea disciplinei.
(3) Sistemul de alocare a creditelor se stabilește la nivelul conducerii Universității, în urma propunerii
făcute de conducerea Facultății, în concordanță cu activitatea didactică specifică.
(4) Se acordă un credit pentru cantitatea de muncă ce îi revine unui student cu frecvența la zi pentru a
echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării:
 pregătire universitară – 10-12 ore didactice alocate pentru frecventarea cursurilor, seminarelor/
laboratoarelor, realizarea proiectelor, examene și alte activități care să asigure pregătirea
universitară a studentului;
 pregătire/studiu individual – restul de ore până la cele 25 (se vor considera și orele din sesiune și
practică).
(5) Numărul de credite alocat unei discipline nu reflectă importanța acesteia, aceasta fiind reglementată
prin clasificarea disciplinelor în obligatorii, opționale și facultative.
(6) Creditele nu evaluează competențele studenților și nu trebuie confundate cu nota.
(7) Creditele nu măsoară timpul de lucru al cadrului didactic, ci doar pe cel al studentului.
(8) În UMFVBT sunt utilizate doar unități de credit, fără fracțiuni. O disciplină nu poate avea alocată
mai puțin de o unitate de credit.
(9) Creditele acordate unei discipline nu se pot obține în etape.
(10) Disciplinei obligatorii „Educație fizică” i se alocă 1 credit, acordat suplimentar peste cele obligatorii
și nu se poate transfera pentru a atinge numărul de credite obligatorii. Promovarea disciplinei Educație
fizică este obligatorie.
(11) Unei discipline opționale i se pot aloca maximum 2 credite.

.
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Art. 59
(1) Acordarea de credite se face în momentul promovării disciplinei (prin promovarea unei discipline se
înțelege obținerea notei minime cinci sau a calificativului admis). Prin acordarea creditelor se certifică
faptul că, pentru rezultatul obținut la evaluare, a fost desfășurat volumul de muncă definit prin numărul
unităților de credit.
(2) Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se
modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă.
(3) Această prevedere se aplică în mod corespunzător și în cazul în care, în urma modificării planului de
învățământ, o disciplină cu examen de an devine o disciplină cu 2 examene de semestru sau o disciplină
cu examene de două semestre devine o disciplină cu examen de an.
(4) Pe durata unui ciclu de studii, creditele obținute de un student rămân valabile, cu excepția cazului în
care studentul renunță la nota obținută, pe propria răspundere, în vederea modificării notei în sesiunea de
reexaminări.
Art. 60
(1) Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45 credite din
totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de maximum 15 credite / an
de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului (anii I și II pentru primul ciclu,
respectiv anii IV și V pentru ciclul al doilea).
(2) În anii din interiorul ciclurilor, situația școlară poate fi:
 promovat integralist – dacă a obținut toate cele 60 credite;
 promovat cu restanțe – dacă a obținut minimum 45 credite din totalul celor 60 credite alocate/an,
cu precizarea că numărul creditelor restante este de maximum 15 credite / an de studiu, dar nu
mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului;
 repetent – dacă nu a obținut minimum de 45 de credite/an sau dacă numărul creditelor restante
din interiorul ciclului depășește 20 de credite. Studentul are dreptul să se înscrie în an
complementar; anul complementar înseamnă an de repetenție cu posibilitatea obținerii unui
număr maxim de 30 de credite în avans;
 exmatriculat cu drept de reînmatriculare;
(3) Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor și a numărului total de
credite prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și Medicină Dentară
studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anii III și VI să acumuleze cele 180
de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii,
respectiv anul II, să acumuleze 120 credite/ciclul și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea.
(4) Pentru programele de studii cu 180-240 credite ECTS din cadrul facultăților UMFVBT, planul de
învățământ presupune un singur ciclu de studiu.

V.2 Frecvenţa la activităţile de învăţământ programate
Art. 61
În cadrul UMFVBT, forma de organizare a programelor de studii universitare de licență este cu
frecvenţă, în conformitate cu prevederile art. 139, lit. a) din LEN nr. 1/2011.
Art. 62
Indiferent de sursele de finanţare a studiilor, studentul înscris la programe de studii cu frecvenţă are
obligaţia de a participa la toate tipurile de activităţi descrise în fişele disciplinelor, prevăzute în planurile
.
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de învăţământ ale acestora. Prezenţa la curs, la lucrările practice, la seminarii, proiecte şi stagii de
practică reprezintă criterii în vederea participării la examenul final de evaluare a cunoştinţelor dobândite
pe parcursul unui semestru.
Art. 63
Evidența absențelor se păstrează la titularul de curs pe întreaga durată de școlarizare a programului
de studiu.

V.3 Evaluarea pe parcurs a studenţilor
V.3.1 Prevederi generale
Art. 64
(1) Regulile de examinare trebuie să fie cunoscute şi respectate de întreaga comunitate academică. În
cazul nerespectării, confirmată de către DEACE, examenul va fi anulat iar persoanele responsabile
vor fi sancționate conform prevederilor Regulamentului intern al UMFVBT.
(2) Încheierea activităţii la disciplinele de învăţământ se realizează prin examen sau colocviu, după cum
este prevăzut în planul de învăţământ.
(3) Examinarea poate fi realizată sub formă scrisă, orală, ca probă practică sau ca altă modalitate de
verificare a cunoştinţelor.
(4) Modul de susţinere a examenului este propus de către şefii de disciplină, avizat de către Directorul
de departament şi aprobat de către Decanul facultăţii, în conformitate cu prevederile metodologiei
proprii.
(5) Colocviul reprezintă forma de verificare a cunoștintelor dobândite de studenți și poate fi susținut în
săptămâna premergătoare sesiunii (fără perturbarea activității didactice) sau în sesiunea ordinară.
Art. 65
(1) Pentru toate materiile/disciplinele de studiu vor exista un barem și o bibliografie unice, indiferent de
numărul de cadre de predare.
(2) În primele două săptămâni de la începerea anului universitar, fiecare disciplină trebuie să afişeze fișa
disciplinei care include tematica de examen, bibliografia de referinţă şi modalităţile de evaluare şi
notare, criteriile pe baza cărora studenții sunt admişi la examen şi modul în care se calculează nota
finală, respectiv ponderea alocată fiecărei probe în rezultatul final.
(3) Modul de desfăşurare a examenului şi cerinţele specifice se aduc la cunoştinţa studenţilor de către
titularul cursului în timpul primei şedinţe de curs.
(4) Evaluarea la examen trebuie să fie obiectivă şi reproductibilă şi să caracterizeze performanţa
profesională a studentului.
(5) Conţinutul manualului de curs/lucrări practice/stagii și lista materialelor bibliografice vor fi puse la
dispoziția studenților prin postarea pe platforma moodle.umft.ro.
(6) Tematica de curs trebuie să fie actualizată și în concordanţă cu necesităţile şi rigorile actuale ale
învăţământului medico - farmaceutic.
Art. 66
Conţinutul manualului de curs/lucrări practice/stagii trebuie să fie cunoscut şi acceptat de către toate
cadrele didactice de predare din disciplina respectivă, responsabil/i fiind șeful/șefii de disciplină.
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Art. 67
(1) Indiferent de forma de evaluare utilizată, examinarea tuturor studenţilor la o disciplină trebuie să fie
uniformă, atât din punctul de vedere al dificultăţii, cât şi din cel al modalităţii de desfăşurare şi al
numărului subiectelor chestionate.
(2) Stabilirea tematicii de examen se va face în funcţie de tematica de curs/lucrări practice/stagii şi va fi
unică pentru aceeaşi disciplină/materie, responsabili fiind titularii de curs, șeful/șefii de disciplină şi
directorul de departament.
Art. 68
Şeful de disciplină este responsabil de afişarea la avizier și postarea pe platforma moodle a
UMFVBT a criteriilor de apreciere şi notare pentru examenul teoretic (test grilă, redacțional și/sau oral)
și pentru examenul practic (care poate include și evaluarea activității pe parcurs, conform specificului
disciplinei).
Art. 69
(1)
Examenul la o disciplină prevăzută cu lucrări practice/stagii clinice este format din 2
componente obligatorii: proba teoretică și proba practică. Studentul se poate prezenta la ambele probe,
indiferent dacă a promovat sau nu una dintre acestea.
(2)
Examenul practic este obligatoriu şi se va desfăşura în conformitate cu specificul disciplinei.
(3)
La toate disciplinele clinice, examenul practic trebuie să includă şi o componentă orală.
(4)
Responsabilitatea de a asigura uniformitatea examinării revine şefului de disciplină (dacă în
disciplină există mai mulţi titulari pentru acelaşi curs).
(5)
La proba practică sub formă de prezentare orală, interviu sau alte forme de evaluare orală,
uniformitatea evaluării se asigură prin următoarele:
a) Se aplică aceleaşi criterii de evaluare tuturor studenţilor unui program de studii.
b) Criteriile de evaluare se referă la cunoştinţele dobândite, modul de comunicare sau alţi parametri
corespunzători specificului disciplinei.
c) Performanţa pentru fiecare criteriu corespunde cu punctajul acordat studentului.
d) Criteriile de evaluare sunt făcute publice la începutul anului universitar.
e) La examenele orale, se acordă studentului 20 de minute timp de gândire şi maximum 20 minute timp
de răspuns.
(6) La proba practică de laborator, uniformitatea evaluării se asigură prin următoarele:
a) Fiecare student extrage biletul conţinând lucrarea/lucrările pe care trebuie să le realizeze sau
buletinele de interpretat.
b) Tematica este unică pentru anul de studiu al unui program de studii. Lista subiectelor este aprobată de
către şeful de disciplină, la începutul anului universitar.
c) Notarea în cadrul probelor de laborator se realizează în baza unui barem prestabilit.
(7)
La proba practică în clinică, uniformitatea evaluării se asigură prin următoarele:
a) Lista cazurilor clinice pe care studenţii susţin examenul se realizează în fiecare zi de examen de către
titularul de curs sau o persoana desemnată de acesta.
b) Fiecare student îşi extrage cazul clinic pe baza căruia va susţine examenul oral.
c) Notarea la probele practice se realizează pe baza unui barem stabilit de către şeful/şefii de disciplină.
Baremurile de notare sunt aceleaşi pentru toţi studenţii unui program de studii.
(8) Examenul practic se va susţine în timpul ultimei săptămâni din semestru, în sesiunea ordinară sau,
unde este cazul, la sfârșitul modului de studiu/în timpul ultimului stagiu.
(9)
Se pot susține maximum 2 examene practice într-o zi.
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(10) Programarea examenului se face de comun acord între studenți, titularul de curs și asistentul de
grupă și se va transmite la decanatul facultății de către titularul de curs/studenți, după caz.
(11) Examenul practic va fi susținut și notat în prezența titularului de curs și a asistenților de grupă.
Examenul practic nu se contestă.
(12) Programarea examenelor în anii terminali se va face cu respectarea structurii anului universitar.
(13) Prezentarea la examenul practic și/sau teoretic nu se intercondiționează. Examenul practic
promovat este recunoscut pentru viitoarele sesiuni. În funcție de specificul disciplinei, realizarea
baremelor practice/clinice sau preclinice proprii aferente activității pe parcurs, se recunoaște chiar și în
absența promovării examenului teoretic și sau practic. Promovarea oricărei probe implică recunoașterea
notei până la obținerea notei finale a examenului. În cazul în care studenul solicită reexaminare pentru
modificarea notei, examinarea se va face integral, la ambele probe (proba teoretică + proba practică).
Art. 70
(1) Examenele teoretice se vor desfăşura sub formă de probă orală, scrisă (test grilă/subiecte
redacționale) sau mixtă, la propunerea șefului de disciplină. În cazul testelor mixte, promovarea
ambelor componente ale probei este obligatorie și eliminatorie.
(2) Pentru probele care conţin subiecte redacţionale, alegerea subiectelor se face prin tragere la sorţi.
(3) La proba scrisă desfăşurată sub formă redacţională, uniformitatea evaluării se asigură prin
următoarele:
a) Fiecare student rezolvă acelaşi număr de subiecte.
b) Timpul de lucru este egal pentru toţi studenţii unui program de studii.
c) Biletele cu subiecte sunt aceleaşi pentru toţi studenţii unui program de studii. Nu se elimină,
adaugă sau modifică subiecte de la o serie la alta.
d) Corectarea fiecărui subiect se realizează după un barem prestabilit. Baremul conţine cuvintele
cheie necesare pentru obţinerea punctajului maxim.
(4) Subiectele probei redacționale și întrebările grilă vor fi redactate din bibliografia unică a cursului.
Art. 71
(1) Examenul teoretic se va organiza pe serii, cu participarea întregii comisii de examinare, cu excepția
disciplinelor la care examenul teoretic este oral, unde organizarea se face pe grupe. La aceste examene se
acordă studentului 20 de minute timp de gândire şi maximum 20 minute timp de răspuns.
(2) La începutul anului universitar, fiecare disciplină va face publice, prin afişare la sediu, exemple ale
unor baremuri de corectare pentru subiectele redacționale și cerințele pentru proba practică orală, proba
de laborator sau proba clinică.
Art. 72
Comisia de examen teoretic este formată din minimum trei cadre didactice, incluzând titularul de curs
de la seria respectivă.
Art. 73
Fiecare disciplină propune una sau mai multe comisii de examen, care vor fi comunicate Decanatului, în
scris, cu două săptămâni înainte de începerea sesiunii. În cazul în care disciplinele nu transmit
propunerile de comisii în termenul stabilit, Decanul facultății va propune componența comisiei pentru
disciplina respectivă. Din motive bine întemeiate, Decanul facultății poate interveni și aduce modificări
comisiilor propuse de discipline.
Art. 74
.
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Testele grilă completate de studenţi la fiecare disciplină, variantele de grilă extrase pentru examen și un
exemplar de test grilă cu răspunsurile corecte vor fi arhivate timp de 3 ani la sediul central al UMFVBT.
Art. 75
(1) Ponderea de notare este după cum urmează: nota la examenul teoretic – 50%, iar nota la examenul
practic – 50%. În nota examenului practic se va include după caz și nota aferentă activității pe parcurs
care poate reprezenta până la 20% din nota examenului practic. Studentul trebuie să obţină minimum
nota 5 atât la examenul practic, cât şi la cel teoretic, pentru a promova examenul.
(2) Nota finală se obţine prin rotunjirea notei finale (obţinută sub formă fracţionară) în favoarea
studentului.
Art. 76
(1) Corectarea se va efectua în comisie, subiectele redacționale și grilele cu răspunsuri fiind semnate
de către toţi membrii comisiei.
(2) Corectarea testelor tip grilă se va face obligatoriu prin scanare la disciplină, conform
Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul UMFVBT.
Art. 77 În cazul examinării prin teste grilă:
(1) Șeful de disciplină, împreună cu titularii de curs, vor asigura o tematică formată din 500 de
întrebări din toate capitolele materiei (5 seturi a câte 100 de întrebări) la disciplinele cu examen de an.
(2) La disciplinele de semestru și respectiv, la colocvii se vor elabora cel puțin 250 de intrebari (cel
puțin 5 seturi a câte 50 întrebări).
Art. 78
Unele întrebări pot fi repetate în variantele testului grilă (seturile de întrebări), conform
Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul UMFVBT.
Art. 79
În ziua examenului, studenţii vor extrage un set de întrebări pentru testul grilă.
Art. 80
(1) Durata probei teoretice desfășurată sub forma de test grilă este de 1 oră pentru examenele de
semestru și 2 ore pentru examenele de an.
(2) Durata probei teoretice desfășurată sub forma de subiecte redacționale sau mixt nu poate depăși 2
ore pentru examenele de semestru și 3 ore pentru examenele de an.
Art. 81
Întrebările de tip complement simplu vor fi marcate cu asterisc.
Art. 82
Aprecierea cunoştinţelor studenţilor se face cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 5.
Evaluarea constă în examinarea cunoştinţelor teoretice şi, după caz, a celor practice.
Art. 83
Litografia UMFVBT asigură multiplicarea testelor și a grilelor pentru disciplinele care nu au această
posibilitate, cu respectarea modelului unic pe universitate pentru formularele de răspuns la testele grilă.
Art. 84
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Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii la nivel de Universitate şi facultăţi vor verifica, prin
sondaj, respectarea prevederilor privind examinarea studenților.
Art. 85
La controalele efectuate de Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale
(DEACE) pot participa: directorul de departament, șeful de disciplină, decanii, prodecanii şi
reprezentanţii studenţilor.
Art. 86
Șeful de disciplină şi directorul de departament sunt direct responsabili pentru aplicarea prevederilor
referitoare la examinarea studenților.
Art. 87
(1) Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile de examen, parte integrantă a structurii anului
universitar, aprobată de către Senatul universitar.
(2) Structura anului de învăţământ prevede următoarele sesiuni de examene: două ordinare (cele din
iarnă şi vară), două sesiuni de restanţe (iarnă și vară) şi o sesiune de reexaminări/ modificări de note
(vară).

V.3.2 Participarea la examen
Art. 88
Dreptul de a se prezenta la examen îl au doar studenţii care şi-au îndeplinit integral obligaţiile
profesionale din timpul anului, condiţiile de frecvenţă la activităţile didactice, precum şi obligaţiile
financiare față de Universitate.
Art. 89
(1) Prezentarea la proba teoretică este condiţionată de participarea studenţilor la minimum 70% dintre
cursuri.
(2)
Absențele la curs nu se recuperează decât în cadrul aceleiași săptămâni, cu altă serie, dacă este
posibil.
(3) Studenților care acumulează absențe la cursuri în cuantum de peste 30% li se va permite prezentarea
la proba teoretică în sesiunea de restanțe.
(4) Prezentarea la proba practică este condiţionată de participarea studenţilor la minimum 85% din
stagii/lucrări practice.
(5)
Absențele acumulate de către studenți la stagii/lucrări practice în cuantum mai mare decât cel
permis se pot recupera, în regim cu taxă, în limita a 15% din numărul total al orelor, în perioadele
stabilite de fiecare disciplină, în funcție de specificul acesteia, de preferat în afara perioadelor de sesiune.
(6)
Studenții înscriși în an complementar sunt obligați să refacă stagiile/ lucrările practice/seminarele
la disciplina nepromovată.
(7)
Studenții care au absentat din motive medicale bine documentate (spitalizări, adeverințe medicale
contrasemnate de către un medic specialist din cadrul Comisiei de evaluare a UMFVBT) pot recupera
aceste absențe fără plată, în funcție de programul disciplinei, cu condiția ca numărul absențelor să nu
depășească 50% din numărul total de ore. Situaţiile deosebite sunt analizate de către Decanul facultăţii,
pe bază cererii și a documentației depuse.
Art. 90
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(1) Studentul are dreptul de a se prezenta o singură dată, în sesiunea ordinară, la examenul de la o
anumită disciplină. Prezentarea studentului la examen va fi admisă de cel mult 3 ori pe parcursul unui an
universitar, în următoarele sesiuni:
1. Sesiunea ordinară (iarna/vară) – aferentă semestrului în care a fost predată disciplina;
2. Sesiunea de restanţe (iarnă/vară) – aferentă semestrului în care a fost predată disciplina (în cazul
nepromovării sau neprezentării în sesiunea ordinară);
3. Sesiunea de reexaminări (vară) pentru examenele nepromovate (proba scrisă, proba practică sau
ambele probe) și în vederea modificării de notă (măririi notei).
(2) Studentul se poate prezenta la cel mult 2 reexaminări/an universitar.
(3) Primele două prezentări la examen sunt gratuite, dacă ele au loc în sesiunea ordinară, respectiv în
sesiunea de restanțe.
(4) Pentru susținerea examenelor din sesiunea de reexaminări, studentul va plăti o taxă prevăzută în
Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul UMFVBT, aprobat de
Senatul universitar.
(5) Reexaminarea reprezintă susţinerea pentru a treia oară a maximum două examene nepromovate,
inclusiv prin neprezentarea la examen.
(6) Prezenţa la examenele din sesiunea de reexaminări se face la solicitarea studentului, pe baza unei
cereri depuse la secretariatul facultății, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea sesiunii, cu excepția
situațiilor în care programarea examenelor nu permite respectarea termenului.
(7) Reexaminările pentru modificarea notei (măririle de notă) se fac cu aprobarea Decanului facultăţii
pentru cel mult două examene din anul universitar în curs. Reexaminările pentru modificarea notei se vor
susţine în sesiunea prevăzută în structura anului universitar. Pentru a putea beneficia de reexaminare
pentru modificarea notei studentul(a) trebuie să fie integralist(ă) la sfârșitul sesiunii de restanțe.

V.3.3 Programarea și desfăşurarea examenului
Art. 91
Examenele se desfăşoară numai conform unei planificări prealabile.
Art. 92
Forma de desfăşurare a examenului se aduce la cunoştinţa studenţilor în timpul primului curs.
Programarea examenelor (în sesiunea ordinară) se face de comun acord între studenţi şi cadrele didactice
titulare de curs.
Art. 93
Examenele se programează între orele 08.00–20.00. Nu se admite depăşirea orei 20.00 pentru
finalizarea examinării, indiferent de modul de desfăşurare a acesteia.
Art. 94
Data, ora şi locul desfăşurării examenelor se comunică, în scris, la Decanatul facultăţii, de către
titularii de curs și/sau studenți, după caz.
Art. 95
Programerea examenelor este stabilită de către titularii de curs, de comun acord cu studenții şi afişată
pe site-ul universității, cu cel puțin o săptămână înainte de începerea sesiunii.
Art. 96
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Fiecare disciplină trebuie să ofere cel puţin două opţiuni pe sesiune pentru alegerea datei de examen
în sesiunile de restanțe și de reexaminări.
Art. 97
În aceeaşi zi nu pot fi susţinute examene la discipline diferite. Sunt exceptate de la această prevedere,
examenele din sesiunile de restanțe și reexaminări.
Art. 98
În sesiunile ordinare, între două examinări succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin
două zile.
Art. 99
În cazuri excepţionale, studentul care din motive obiective nu se poate prezenta la examen conform
programării cu seria sa, poate solicita în scris Decanului facultății, reprogramarea examinării cu altă
serie, în condițiile în care cadrul didactic de predare este același. Motivele trebuie dovedite cu acte
justificative. Neprezentarea la examen a studentului conform programării, fără acte justificative şi fără
aprobarea decanului și a titularului de curs duce la pierderea posibilităţi de a se prezenta la examen.
Art. 100
Studenţii pot programa examenul în oricare din zilele sesiunii, inclusiv sâmbăta și duminica, de
comun acord cu cadrul didactic de predare.
Art. 101
Studenţii au obligaţia de a se prezenta la examen la ora şi locul stabilite și anunţate, conform
programării (eventual cu 10-15 minute înainte).
Art. 102
Studenţii sunt admişi la examen pe baza carnetului de student prin care se atestă oficial calitatea de
student și/sau a catalogului indvidual emis de către Decanat, în cazul creditelor restante, a creditelor în
avans sau a examenelor de diferență.
Art. 103
În sesiunea ordinară, studentul se va prezenta la examen cu carnetul de student (cu adeverinţă
temporară de la Decanat) şi carte de identitate (sau paşaport).
Art. 104
Cadrele didactice care participă la examinare au obligația să identifice studenţii şi să verifice dacă
identitatea din carnetul de student corespunde cu cea din catalogul emis de către Decanat.
Art. 105
Studenţii sunt repartizaţi în sala de examen conform deciziei cadrelor didactice care supraveghează
examinarea.
Art. 106
Pe parcursul examenului, studenţii vor avea închise toate mijloacele de comunicare.
Art. 107
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(1) Înregistrarea audio şi/sau video a activităţii didactice se realizează numai cu acordul scris al celui
care o conduce şi fără încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.
(2) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către studenţi sau de către alte
persoane este permisă numai cu acordul scris al cadrului didactic respectiv.
Art. 108
La discipline specifice, se poate utiliza computerul, cu aprobarea cadrului didactic examinator, atunci
când această probă face parte din examen.
Art. 109
Substituirea de persoană la examen este interzisă şi se sancționează cu exmatricularea atât a
studentului care a fost substituit, cât şi a studentului care a substituit.
Art. 110
(1) Genţile, hainele de exterior şi telefoanele mobile se depozitează în locurile precizate de către cadrul
didactic supraveghetor, nu asupra sau lângă studenţi.
(2) Telefoanele mobile trebuie să fie închise la intrarea în sala de examen şi să rămână închise pe toată
durata examenului.
Art. 111
Descoperirea asupra unui student, în timpul examenului, a unor dispozitive electronice capabile să
mijlocească comunicarea sau consultarea de date, este considerată tentativă de fraudă, chiar dacă
dispozitivele respective nu au fost utilizate.
Art. 112
Studenţii cu hipoacuzie şi care necesită utilizarea unor proteze auditive, trebuie să anunţe titularul de
curs despre această stare de fapt cu cel puţin 72 de ore înainte de susţinerea examenului. Titularul de
curs are dreptul de a solicita documente medicale care să ateste necesitatea utilizării unei proteze
auditive de către student.
Art. 113
Studenţii nu pot părăsi sala de examen mai repede de 30 de minute de la începerea examenului.
Art. 114
Studenţii trebuie să aibă asupra lor pix sau stilou şi toate rechizitele permise, necesare susţinerii
examenului. Orice solicitare sau întrebare poate fi adresată doar cu voce tare şi numai cu permisiunea
cadrelor didactice care supraveghează examenul.
Art. 115
Grilele trebuie completate doar pe formularele tip disponibile la litografia UMFVBT și care sunt
distribuite studenţilor de către cadrele didactice.
Art. 116
În timpul examinării, comunicarea între studenţi este interzisă.
Art. 117
Pentru orice tip de examen ultimii 3 studenţi trebuie să rămână în sală până când se încheie
examinarea tuturor studenţilor.
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Art. 118
(1) La părăsirea sălii de examen, studenţii trebuie să predea lucrarea scrisă şi toate foile semnate pe care
le au asupra lor şi să semneze pentru predare.
(2) În timpul examenului, cadrele didactice nu desfăşoară alte activităţi decât cele de supraveghere a
studenţilor.
Art. 119
Durata reală a examenului se afişează de către cadrele didactice prin scriere pe tablă.
Art. 120
Nota finală a examinării se înscrie în carnetul de student, cu semnătura titularului de curs.
Art. 121
(1) Tentativa de fraudă (descoperirea, în timpul examenului, a telefoanelor/altor dispozitive electronice
aflate în stare de nefuncționare/închise sau a materialelor tipărite/scrise asupra sau lângă studenți, fără
consultarea acestora) se sancționează prin eliminarea din examen și nepromovarea examenului.
(2) Frauda (prinderea în flagrant a studentului în timp ce utilizează/consultă materialele scrise sau
dispozitivele electronice menționate mai sus, inclusiv identificarea asupra sau lângă student a
telefoanelor / dispozitivelor electronice aflate în stare de funcționare/deschise) se sancţionează cu
exmatriculare, fără drept de reînmatriculare în UMFVBT.
(3) Comisia de examinare va sesiza, în scris, Comisia de Etică a UMFVBT asupra fraudării examenului,
în vederea analizării și soluționării. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării, Comisia de
Etică a UMFVBT stabilește sancțiunea, conform prezentului regulament, care va fi pusă în aplicare de
către Rector în termen de 30 de zile de la stabilirea acesteia.

V.3.4 Notarea examenelor
Art. 122
Nota la examen trebuie să reprezinte nivelul cunoştinţelor teoretice şi practice ale studentului.
Art. 123
Nota finală poate fi rezultatul unei evaluări finale unice sau media aritmetică dintre nota de la
examen şi nota de la examenul practic sau alte forme de evaluare.
Art. 124
O disciplină este promovată dacă nota finală este minim 5.
Art. 125
(1) Examenul promovat sau doar partea practică promovată sunt recunoscute pe toată perioada studiilor
la programul de studii respectiv, cu excepția cazului în care studentul renunță la notă, pe proprie
răspundere, în vederea modificării notei în sesiunea de reexaminări.
(2) La sfârşitul ciclului I de studii, reprezentat de anul III – la programele de studii Medicină şi Medicină
Dentară și de anul II – la programul de studii Farmacie, studentul trebuie să cumuleze toate cele 180 de
credite, respectiv 120 de credite.
Art. 126
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(1) În cazul în care studentul nu este mulţumit de nota obţinută la examenul promovat, are dreptul de a
solicita reexaminare în vederea modificării notei, în regim cu taxă.
(2) Reexaminarea pentru modificarea notei la examenul promovat poate fi solicitată, în scris, pentru cel
mult două examene din planul de învăţământ al anului de studiu curent, numai dacă studentul este
integralist la sfârșitul sesiunii de restanțe.
(3) Nota obținută în urma reexaminării este definitivă și poate duce la mărirea notei, la micșorarea notei
sau la nepromovarea examenului, cu pierderea creditelor aferente.
(4) În cazul în care studentul nu se prezintă la examen, deși există o cerere scrisă din partea acestuia
pentru reexaminarea și modificarea notei, se recunoaște nota obținută anterior.
(5) Dacă studentul se prezintă doar la o probă a examenului și se retrage la cealaltă probă, examenul se
consideră nepromovat, cu pierderea creditelor aferente.
Art. 127
Rezultatele examenului se comunică studentului pe loc sau în maximum 48 de ore de la susţinerea
examenului, fiind înscrise, în mod obligatoriu, în catalogul de examen/rezultatul la examen şi în carnetul
de student.
Art. 128
(1) Catalogul completat şi semnat se predă la secretariatul facultăţii, pe bază de semnătură, de către un
membru al comisiei de examinare/un reprezentant al disciplinei, cel mai târziu a doua zi după finalizarea
sesiunii de restanțe (în cazul sesiunii de iarnă), respectiv sesiunea de reexaminări/modificări de note (în
cazul sesiunii de vară).
Art. 129
(1) Studentul are dreptul de a vedea lucrarea şi de a primi explicaţii privind notarea în 24 de ore de la
anunţarea rezultatelor. În acest sens, titularul de curs are obligaţia de a stabili un interval de timp în care
studenţii pot să îşi consulte lucrările.
(2) Studenţii care, în urma analizei propriilor lucrări, consideră că au fost nedreptăţiţi, pot contesta
rezultatul examinării.
(3) Contestaţia formulată de către un student poate privi doar propriile rezultate.
(4) Contestaţiile studenţilor cu privire la modul de desfăşurare a examenelor, modul de notare sau
rezultatele examenului se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 de ore de la comunicarea
rezultatelor.
(5) Dacă se dovedeşte, prin probe incontestabile, că examinarea s-a desfăşurat neregulamentar sau că
studentul a fost apreciat incorect, Decanul facultăţii poate anula rezultatul examenului şi dispune o nouă
examinare de către o comisie propusă de Consiliul facultăţii, formată din 3 cadre didactice de predare, cu
respectarea procedurilor de examinare prevăzute la disciplina respectivă. Reexaminarea, în aceste
condiţii, nu duce la diminuarea numărului total de prezentări posibile pentru promovarea unui examen.
(6) Răspunsul la contestaţie se comunică, în scris, studentului, cadrului didactic implicat şi directorului
de departament, în cel mult 24 de ore de la depunerea acesteia.

V.4. Promovarea examenelor
Art. 130
Învăţământul medical se desfăşoară, conform procesului Bologna, în două cicluri: preclinic (anii IIII, totalizând 180 de credite – pentru studiile univeristare de licență cu o durată de 6 ani, anii I-II,
totalizând 120 de credite – pentru studiile universitare de licență de 5 ani) şi clinic (următorii 3 ani,
totalizând 180 de credite), conform prevederilor Cartei universitare.
.
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Art. 131
(1) Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45 credite din
totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de maximum 15 credite/
an de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului (anii I și II pentru
primul ciclu, respectiv anii IV și V pentru ciclul al doilea ciclu).
(2) Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor și a numărului total de
credite prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și Medicină Dentară
studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anii III și VI să acumuleze cele 180
de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii,
respectiv anul II, să acumuleze 120 credite/ciclu și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea.
(3) Nota minimă de promovare este 5 (cinci), atât la examenul practic, cât şi la cel teoretic.
(4) O probă promovată, chiar în absența promovării examenului, va fi recunoscută pe tot parcursul anilor
de studiu.
(5) Notele mai mici de 5 impun repetarea examenului într-o sesiune viitoare.
Art. 132
(1) Media generală a anului de studiu se calculează pentru fiecare an de studiu ca medie ponderată,
fiind luate în considerare toate disciplinele obligatorii (inclusiv opționalul ales cu titlu de obligatoriu)
promovate de student și numărul lor de credite, după încheierea sesiunii de restanţe sau a sesiunii de
reexaminări.
(2) Disciplinele obligatorii sunt cele prevăzute în planul de învățământ aferent anului de studiu.
(3) Media ponderată este utilizată pentru:
- Reclasificarea anuală a studenților;
- Clasificarea studenților în vederea acordării burselor pentru stimularea performanței academice;
- Distribuirea locurilor de cazare în cămine;
- Clasificarea studenților în vederea acordării locurilor în tabere studențești;
- Selectarea studenților în vederea participării la mobilitățile interne și internaționale.
(4) Prevederea alin. (3) se aplică studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2016-2017.
Art. 133
Un examen promovat într-un an universitar anterior este recunoscut ca promovat, chiar dacă se
modifică numărul de credite alocat pentru disciplina respectivă. Această prevedere se aplică în mod
corespunzător şi în cazul în care, în urma modificării planului de învăţământ, o disciplină cu examen de
an devine o disciplină cu 2 examene de semestru sau o disciplină cu 2 examene de semestru devine
disciplină cu examen de an.
Art. 134
În anii din interiorul ciclurilor, situaţia şcolară poate fi:
1. PROMOVAT INTEGRALIST (dacă a obţinut toate cele 60 de unităţi de credit);
2. PROMOVAT CU RESTANŢE (dacă a obţinut minimum 45 de credite din totalul celor 60
alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de maximum 15 credite / an de studiu,
dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul ciclului (anii I și II pentru primul ciclu,
respectiv anii IV și V pentru ciclul al doilea). Creditele restante pot fi realizate şi în anul (anii)
următor(i), dar numai în interiorul ciclului (de exemplu, creditele restante din anul I pot fi realizate în
anul II sau/şi anul III);
(a)
În ambele cazuri (pct. 1 și al. 2), studentul se poate înscrie în anul următor de studiu.
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(b)
Studenţii care vor susţine examene restante din anii anteriori (credite restante) se vor putea
prezenta la examen doar pe baza catalogului de examen individual, eliberat de secretariatul facultăţii.
3. REPETENT
a) dacă nu a obţinut minimum 45 de credite/an,
b) numărul creditelor restante din interiorul ciclului depășește 20 de credite.
În aceste situaţii, studentul are dreptul să se înscrie în an complementar.
4. EXMATRICULAT CU DREPT DE REÎNMATRICULARE, în conformitate cu prevederile
Capitolului VIII din prezentul regulament.

CAPITOLUL VI. PRELUNGIREA PERIOADEI DE ȘCOLARIZARE
(ANUL
COMPLEMENTAR.
PRELUNGIREA
MEDICALĂ).
ÎNTRERUPEREA STUDIILOR. RETRAGEREA DE LA STUDII.
ABANDONUL ȘCOLAR
Art. 135
Studentul are obligația de a-și finaliza studiile într-un interval de timp care nu depășește dublul
duratei normale de școlarizare pentru programul de studii la care este înmatriculat.

VI.1 Anul complementar
Art. 136
(1) Studenţii care nu au obţinut minimum 45 de credite din totalul celor 60 alocate/an (numărul
creditelor restante este de maximum 15 credite / an de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite
restante în interiorul ciclului) necesare pentru promovarea unui an universitar, pot continua studiile în
cursul unui an complementar, pe baza semnării unui nou contract de studii.
(2) Anul complementar înseamnă an de repetenţie cu posibilitatea obţinerii unui număr maxim de 30 de
credite în avans.
(3) Prin anul complementar se prelungeşte durata totală a studiilor.
Art. 137
Pe durata studiilor, un student poate fi înscris în an complementar de mai multe ori pentru
promovarea aceluiași an de studiu, fără a depăși însă dublul duratei normale de școlarizare pentru
programul de studii la care este înmatriculat.
Art. 138
(1) Solicitarea de înscriere în anul complementar se depune, în scris, la secretariatul facultăţii, după
încheierea sesiunii de examene sau cel târziu cu 10 zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar,
în caz contrar se va proceda la exmatriculare pentru neînscriere.
(2) În anul complementar, studentul plăteşte taxă de şcolarizare proporțională cu numărul de credite
restante, dar nu mai mult de contravaloarea a 60 de credite transferabile raportate la taxa de școlarizare
aferentă anului de studiu în care se înscrie. Prin credite restante se înțeleg toate creditele restante din
interiorul ciclului, nepromovate la data înscrierii în anul complementar, conform Regulamentului
privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe.
(8) Pentru studenții străini (cetățeni din state terțe) care studiază pe cont propriu valutar, taxa de
școlarizare aferentă anului complementar va fi la nivelul taxei anului de studiu în care s-a înscris, în
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cuantumul prevăzut în Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul
UMFVBT, aprobat de Senatul universitar.
(3) La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, în condițiile
criteriilor menţionate în Capitolul IX din prezentul regulament.
(4) Studentul înscris în an complementar nu are dreptul de a primi bursă.
(5) Studentul înscris în an complementar, care este nemulțumit de o notă obținută la un examen
promovat aferent anului pe care îl repetă, are dreptul de a reface studiul disciplinei, cu respectarea
structurii anului universitar.
Art. 139
(1) Studenţii care nu obţin creditele necesare promovării în anul universitar următor şi sunt înscriși în an
complementar, trebuie să satisfacă cerinţele planului de învăţământ al promoţiei cu care îşi reiau studiile.
(2) În anul complementar, obligaţiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate
şi la disciplinele noi, în cazul schimbării planului de învăţământ.
(3) În cazul studenților înscriși în an complementar, notele (inclusiv cele parțiale) se vor păstra în
evidență la discipline iar creditele obținute la disciplinele promovate în anul anterior, inclusiv creditele
obținute în avans rămân valabile și se vor transcrie de către secretariatele facultăților în centralizatorul de
note.
(4) Studenții înscriși în an complementar trebuie să respecte cerințele din planul de învățământ al
promoției cu care va absolvi studiile. În cazul în care există modificări, secretariatele facultăților vor
menționa în cererile de înscriere în an complementar disciplinele la care studenții trebuie să susțină
examen/examene de diferență prin schimbare de plan de învățământ. Alinierea situației școlare a
studenților înscriși în an complementar la planul de învățământ al promoției, prin adăugarea sau
eliminarea unor materii, poate duce la modificarea mediei generale a anului respectiv. Examenele de
diferență stabilite prin schimbare de plan de învățământ se susțin fără obligații financiare.
Art. 140
(1) Studenții înscriși în an complementar pot opta pentru a parcurge, parţial, planul de învăţământ al
anului superior, obţinând astfel credite în avans.
(2) Studenții care, în anul complementar, solicită credite în avans vor achita taxa de școlarizare integral.
(3) Obţinerea de credite în avans pentru un an de studii nu este urmată de diminuarea taxei de şcolarizare
aferentă acelui an.
(4) Opţiunea de a parcurge, parţial, planul de învăţământ al anului superior este depusă la Decanatul
facultăţii în termenul prevăzut pentru înscrierea studenților.
(5) Cererea este avizată de către titularul de curs și șeful de disciplină şi aprobată de către Decanul
facultăţii. Studentul are obligația depunerii în copie a cererii aprobate de către Decan la disciplina la care
solicită creditele în avans, cu menționarea grupei cu care va efectua lucrările practice/stagiile.
(6) Numărul de credite asumate din anul superior este limitat la 30 de unităţi. Suma creditelor restante şi
a celor asumate din anul superior nu poate depăşi 60, într-un an universitar.
(7) Nu se vor aproba credite în avans la disciplinele cu continuitate, în cazul în care acestea nu au fost
promovate în anii anteriori.
(8) Cu o săptămână înaintea susținerii examenului, în timpul sesiunii, studenții vor solicita un catalog
individual cu care se vor prezenta la examen.
(9) În funcţie de orarul creditelor restante, studentul aflat în anul complementar poate efectua activităţi
didactice şi susţine examene la discipline din anul imediat următor, cu avizul titularului de curs şi cu
condiţia îndeplinirii integrale a obligaţiilor didactice (prezenţa la cursuri, lucrări practice, stagii).
(10) Repartizarea în serie sau modul se va face fără suprapunerea orarului creditelor (disciplinelor)
restante din anul complementar cu orarul creditelor asumate din planul superior. Examinarea studenților
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înscrişi în anul complementar și care parcurg discipline din anul superior se va desfășura la fel ca pentru
ceilalți studenți, aceștia având posibilitatea să se prezinte la un examen de trei ori pe parcursul unui an
universitar.
(11) Eventualele credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea creditelor necesare
pentru promovarea anului de studiu. Creditele luate în avans se iau în considerare numai pe
semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans.
Art. 141
În cazul în care, la revenirea din anul complementar, programul de licenţă repetat nu mai există,
studentul poate opta pentru un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există,
Universitatea nu are nicio obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie.

VI.2 Prelungirea medicală
Art. 142
(1) Studenţii care nu au promovat în anul universitar următor din motive medicale pot fi reînscrişi, în
acelaşi an de studii, în următoarele condiții:
a) au fost spitalizaţi pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice sau
b) au avut concedii medicale pe o durată mai mare de 60 de zile calendaristice, dintre care spitalizare
cel puţin 20 de zile consecutiv.
(2) În acest sens, studenţii vor prezenta o solicitare pentru prelungirea medicală a şcolarităţii la
secretariatul facultăţii, împreună cu actele doveditoare vizate de către Comisia medicală a universității,
în termen de maximum 10 zile de la încetarea perioadei de scutire medicală menţionată în certificatul
medical.
(3) Documentele vor fi analizate şi avizate de către Comisia medicală a universității, Decanul facultății
şi Consiliul de Administrație.
Art. 143
La reluarea studiilor, studenții care au beneficiat de prelungirea medicală a şcolarităţii își reiau locul,
bugetat sau cu taxă, avut în momentul solicitării prelungirii pe motive medicale.
Art. 144
(1) Studenţii bugetați care nu au obţinut numărul de credite necesare promovării din motive medicale vor
urma anul complementar, fără obligaţii financiare.
(2) Cererea de reluare a studiilor fără obligaţii financiare va fi avizată de către Decanul facultății și
aprobată de Consiliul de Administrație.
Art. 145
(1) Prelungirea medicală a scolarităţii poate fi acordată o singură dată pe durata întregii școlarizări, timp
de 1 an.
(2) În situaţii excepționale, Consiliul de Administrație al Universităţii poate aproba prelungirea medicală
suplimentară a şcolarităţii.
Art. 146
(1) În anul de prelungire medicală a şcolarităţii, studenţii trebuie să satisfacă cerinţele planului de
învăţământ al promoţiei cu care îşi reiau studiile.
(2) Obligaţiile didactice ale studentului sunt limitate la disciplinele nepromovate şi la disciplinele noi în
cazul schimbării planului de învăţământ.
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(3) Notele de la examenele promovate în anii anteriori sunt recunoscute.
(4) În cazul modificării planului de învăţământ la disciplinele nou apărute, studenții vor susține examene
de diferență, fără obligații financiare.
Art. 147
În cazul în care, la reluarea studiilor, programul de licenţă repetat nu mai există, studentul poate opta
pentru un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, Universitatea nu are nicio
obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie.

VI.3 Întreruperea studiilor
Art. 148
(1) Întreruperea de şcolaritate poate fi aprobată pentru o perioadă de cel mult doi ani, pe durata ciclului
de licenţă.
(2) Pe perioada întreruperii studiilor, calitatea de student se suspendă.
(3) Solicitarea de întrerupere a şcolarităţii se depune, în scris, la secretariatul facultăţii, până cel târziu la
începerea sesiunii aferente semestrului II.
(4) Cererea de întrerupere se avizează de către Decanul facultăţii și se aprobă de Consiliul de
Administrație al Universității.
Art. 149
Durata pentru care studentul beneficiază de gratuitatea învăţământului, conform legislaţiei în
vigoare, nu este afectată de perioada pentru care s-a aprobat întreruperea studiilor.
Art. 150
(1) Studenţii în regim cu taxă au obligaţia de a achita, integral, taxele de școlarizare pentru anul
universitar în curs, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind cuantumul taxelor de
școlarizare și alte taxe în cadrul UMFVBT.
Art. 151
(1) Examenele promovate până la data întreruperii şcolarităţii sunt recunoscute.
(2) Studenţii care au întrerupt studiile sunt obligaţi ca, la reluarea lor, să îndeplinească eventualele
obligaţii didactice rezultate în urma modificării, între timp, a planurilor de învăţământ, prin studierea
materiilor nou introduse şi susţinerea examenelor de diferenţă, fără obligații financiare.
(3) Acest fapt trebuie comunicat studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de
întrerupere că a luat la cunoștință acest lucru.
(4) În cazul în care, la revenire, programul de licenţă întrerupt nu mai există, studentul poate opta pentru
un program apropiat în conţinut. Dacă un astfel de program nu există, Universitatea nu are nicio
obligaţie faţă de studenţii aflaţi în această situaţie.
Art. 152
(6) La expirarea întreruperii studiilor, studentul va depune o cerere de reluare a studiilor, cu cel puțin 10
zile lucrătoare înainte de începerea anului universitar, în caz contrar va fi exmatriculat pentru
neînscriere.
(7) La reluarea studiilor, studenții își reiau locul bugetat sau cu taxă, avut în momentul solicitării
întreruperii.
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VI.4 Retragerea de la studii
Art. 153
(2) Studentul are dreptul de a solicita retragerea de la studii, printr-o cerere depusă la Decanatul
facultăţii, care va fi avizată de Decan și aprobată de Consiliul de Administrație al Universității.
(3) Studentul în regim cu taxă are obligaţia de a achita, integral, taxa de şcolarizare pentru anul
universitar în curs, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind cuantumul taxelor de
școlarizare și alte taxe în cadrul UMFVBT.
(4) Actele, în original, de la dosarul personal se eliberează numai în urma prezentării, la Decanatul
facultății, a notei de lichidare complete.
Art. 154
(1) În caz de retragere, redobândirea calității de student la UMFVBT are loc doar prin susținerea unui
nou concurs de admitere, excepție făcând cazurile prevăzute la alin. 2.
(2) Se poate aproba reînmatricularea fără concurs de admitere, la cererea scrisă a studenţilor retraşi, în
maximum 5 ani de la retragerea din UMFVBT, cu acordul Decanului facultății și avizul Consiliului de
Aministrație, prin decizia Rectorului, în condiţiile prevăzute de prezentul regulament privind
reînmatricularea. Se exceptează de la această prevedere studenții care s-au retras din cadrul Universității
în anul I de studiu.
(3) Cererea de redobândire a calității de student se depune la secretariatul facultăţii cu cel puțin 10 zile
lucrătoare înainte de începerea anului universitar.

VI.5 Abandonul școlar
Art. 155
În cadrul UMFVBT, prin abandon şcolar se înţelege:
 neînscrierea în termenul prevăzut în prezentul regulament.
 retragerea de la studii.

CAPITOLUL VII. EXMATRICULAREA
Art. 156
(1) În următoarele situații, studenții vor fi exmatriculați, cu drept de reînmatriculare în UMFVBT:
 neînscrierea/nesemnarea contractului de studii sau a actelor adiționale la acesta, în termenele
prevăzute de regulamentele Universității;
 neplata taxei de școlarizare în termenele prevăzute de regulamentele Universității;
 nedepunerea cererii de reluare a studiilor, la expirarea întreruperii studiilor, în termenul prevăzut;
 abateri de la disciplina și etica universitară și pentru nerespectarea regulamentelor Universităţii,
la propunerea Consiliului facultății și/sau a Comisiei de Etică a UMFVBT, prin decizia
Rectorului.
(2) În următoarele situaţii, studenții vor fi exmatriculați, fără drept de reînmatriculare în UMFVBT:
 depăşirea dublului duratei normale de şcolarizare la programul de studii la care studentul a fost
înmatriculat;
 fraudarea examenelor (prinderea în flagrant a studentului în timp ce utilizează/consultă
materialele scrise sau dispozitivele electronice mentionate mai sus, inclusiv identificarea asupra
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sau lângă student a telefoanelor/ dispozitivelor electronice aflate în stare de funcționare /
deschise);
 încălcarea gravă a normelor de convieţuire socială, în interiorul sau în afara universităţii;
 desfășurarea de acțiuni de orice fel (verbale sau în scris) menite să discrediteze universitatea sau
oricare membru al comunității academice sau să afecteze în mod grav imaginea și prestigiul
acesteia;
 abateri de la disciplina și etica universitară și pentru nerespectarea regulamentelor universităţii, la
propunerea Consiliului facultății și/sau a Comisiei de Etică a UMFVBT, prin decizia Rectorului.
(3) După exmatriculare, persoana în cauză își pierde calitatea de student și UMFVBT nu mai are
obligații față de aceasta.
Art. 157
În eventualitatea unei noi înmatriculări prin concurs de admitere, rezultatele obținute anterior nu sunt
recunoscute și nu pot fi echivalate în UMFVBT.

CAPITOLUL VIII. REÎNMATRICULAREA
Art. 158
(1) Reînmatricularea se face în termenul stabilit pentru înscrierea studenţilor, pe bază de cerere, cu
acordul Decanului facultății și avizul Consiliului de Aministrație, prin decizia Rectorului, condiţionată
de semnarea contractului de studii şi de plata taxei de şcolarizare.
(2) Studenții exmatriculați pot fi reînmatriculați în maximum 5 ani de la exmatriculare, în cadrul
aceluiași program de studii, cu excepția studenților exmatriculați în anul I de studiu și a celor
exmatriculați fără drept de reînmatriculare.
(3) Studenții UMFVBT retrași pot fi reînmatriculați în maximum 5 ani de la retragere, în cadrul aceluiași
program de studii, cu excepția studenților retrași/exmatriculați în anul I de studiu.
(4) Studenții școlarizați conform Legii nr. 84/1995 și care au fost exmatriculați sau retrași nu pot fi
reînmatriculați.
Art. 159
(1) Reînmatricularea se va face în regim cu taxă, pe toată durata studiilor, cu păstrarea numărului
matricol inițial.
(2) Studenţii vor achita și o taxă de reînmatriculare, prevăzută în Regulamentul privind cuantumul
taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul UMFVBT, aprobat de Senatul universitar.
Art. 160
(1) Reînmatricularea se face în anul de studiu aferent numărului de credite de studii transferabile
echivalate/recunoscute, obţinute până la momentul exmatriculării/retragerii, prin compatibilizarea
planurilor de învățamânt.
(2) Reînmatricularea se aprobă cu susținerea eventualelor examene de diferențe, dacă este cazul.
(3) În anul în care se face reînmatricularea nu este permisă mobilitatea academică definitivă.
(4) Pe parcursul unui ciclu de studiu, studenții pot fi reînmatriculați o singură dată.
Art. 161
(1) Dobândirea statutului de student de către persoanele care au fost exmatriculate ori s-au retras de la
alte facultăți din țară, se face în urma promovării concursului de admitere la Universitatea de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.
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CAPITOLUL IX. CRITERII ŞI STANDARDE DE PERFORMANŢĂ
PENTRU RECLASIFICAREA ANUALĂ A STUDENȚILOR
Art. 162
Prevederile prezentului regulament se aplică:
 tuturor facultăţilor / programelor de studiu (exclusiv masterat și doctorat) din cadrul UMFVBT;
 tuturor studenţilor înmatriculaţi în urma unui concurs de admitere din cadrul tuturor
facultăţilor/programelor de studiu (exclusiv doctorat) din cadrul UMFVBT.
Art. 163
(1) În conformitate cu Legea nr. 224/2005, la începutul fiecărui an universitar se va face reclasificarea
studenților pe locurile de studiu bugetate, în funcție de media ponderată a anului universitar anterior, în
ordine descrescătoare, începând cu studenții integraliști.
(2) Sistemul de reclasificare anuală a studenților în vederea ocupării locurilor finanțate de la bugetul de
stat pentru studii universitare de licență, în funcție de media ponderată, se aplică în UMFVBT începând
cu anul I, an universitar 2016-2017.
(3) Reclasificarea se referă la locurile cu finanțare de la bugetul de stat ale fiecarui an de studiu din
UMFVBT, rămase disponibile după păstrarea locurilor bugetate pentru următoarele categorii de studenți:
a. studenții care au îndeplinit condiţiile pentru a primi burse sociale în anul universitar anterior;
b. studenții care beneficiază de prelungirea medicală a școlarității își păstrează calitatea pe care o aveau
(buget/taxă) în anul anterior celui întreruperii școlarității;
c. studenții care și-au reluat studiile după întrerupere;
d. studenții care au fost admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat, alocate candidaților romi,
absolvenților de licee situate în mediul rural, respectiv absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți
din sistemul de protecție socială.
(4) În categoria burselor sociale menționate la alin. 2 lit. (b) nu sunt incluse bursele sociale ocazionale.
Art. 164
(1) Ocuparea locurilor de studiu bugetate se va face în urma reclasificării, în ordinea descrescătoare a
mediilor ponderate, în următoarea ordine:
1. studenţii integraliști fără credite restante din anii precedenți;
2. studenții promovați cu o singură restanță din anul anterior;
3. studenții promovați cu restanțe.
(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt:
1. Nota/media notelor obținute la materia cu numărul cel mai mare de credite, din anul universitar
anterior;
2. Nota/media notelor obținute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine
descrescătoare, din anul universitar anterior;
(3) În cazul studenților promovați cu restanțe, media ponderată se calculează acordând examenelor
nepromovate nota 0 (zero).
Art. 165
(1) Este integralist, în sensul prezentului regulament, studentul care a obținut 60 de credite aferente
anului de studiu încheiat, prin promovarea examenelor la disciplinele obligatorii și disciplina opțională
aleasă, conform contractului de studiu.
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(2) Examenul/examenele nepromovat/e în anii anteriori afectează statutul de integralist [de exemplu, un
student care este integralist al anului II şi ar putea trece la buget conform mediei, dacă în anul I a avut un
examen restant va fi reclasificat conform art. 179 alin (1)].
(3) La sfârşitul ciclului I (anul III – Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, anul II – Facultatea de
Farmacie), studentul trebuie să acumuleze toate cele 180 de credite, respectiv 120 de credite.
Art. 166
Nu se reclasifică următoarele categorii de studenţi:
a. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate în regim bugetat;
b. studenţii cu taxă care au absolvit o altă facultate (indiferent de regimul de finanțare, buget sau taxă)
şi nu au susţinut examen de admitere;
c. studenţii exmatriculaţi şi reînmatriculaţi cu taxă până la finalizarea studiilor din anul în care au fost
reînmatriculați;
d. studenţii înmatriculaţi pe locuri cu taxă, în urma aprobării mobilității de la universităţi particulare
sau recunoașterii perioadelor de studii efectuate în alte instituții de învățământ superior din
străinătate;
e. studenţii admişi la studii pe baza Scrisorii de acceptare şi/sau fără concurs de admitere (non UE –
cont propriu valutar);
f. studenții admiși la programele la care locurile scoase la concurs sunt numai cu taxă;
g. studenții români de pretutindeni;
h. studenții români și cei din UE, SEE și CH care au fost admiși la programe de studii cu taxă în valută
(cu concurs de admitere) la limba română și respectiv, la programe de studii în limbile
engleză/franceză.
Art. 167
Studenții admiși prin mobilitate de la o altă instituție de învățământ superior de profil
acreditată, din România, care întrunesc condițiile de promovare a anului universitar, își păstrează forma
de finanțare (bugetat sau cu taxă) doar în primul an universitar din momentul aprobării mobilității
academice definitive.
Art. 168
Studenții olimpici admiși pe loc bugetat, fără examen de admitere, își vor păstra locul
bugetat doar în primul an de studiu.
Art. 169
(1) Studenții care beneficiază de bursă de mobilitate cu durata de un an își păstrează calitatea (bugetat
sau cu taxă) avută în anul anterior plecării, cu condiția promovării anului de studiu.
(2) Studenții care beneficiază de bursa de mobilitate cu durata de un semestru se vor reclasifica conform
prevederilor art. 164 alin (1).
Art. 170 La revenirea din anul complementar, studentul se poate reclasifica pe loc bugetat, în condițiile
criteriilor menţionate în art. 164 din prezentul regulament.
Art. 171 Studenţii care au pierdut locurile finanţate de la bugetul de stat, pot continua studiile cu taxă.
Art. 172
(1) Media ponderată se exprimă prin suma dintre produsele notelor obținute (N) la disciplinele
obligatorii și creditele aferente materiilor (C), raportată la numărul total de credite ale anului respectiv,
cu excepția disciplinelor Educația Fizică și practica de vară, conform formulei: Mp=∑NnCn/58.
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(2) La calcularea mediei ponderate a anului de studiu sunt luate în considerare disciplinele obligatorii și
disciplina opțională aleasă, promovate de student și numărul lor de credite, după încheierea sesiunii de
restanţe sau a sesiunii de reexaminări.
(3) Disciplinele opţionale urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază de credite
suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în
considerare la calculul mediei ponderate a studentului.
(4) Disciplinele facultative urmate suplimentar pe parcursul unui an universitar beneficiază de credite
suplimentare, ele fiind consemnate doar în suplimentul la diplomă. Aceste discipline nu se iau în
considerare la calculul mediei ponderate a studentului.
(5) Eventualele credite obţinute în avans nu sunt luate în calcul la contabilizarea creditelor necesare
pentru promovarea anului de studiu. Creditele luate în avans se iau în considerare numai pe
semestrul/anul căruia îi aparţine disciplina contractată în avans;
Art. 173
Reclasificarea studenţilor în vederea repartizării locurilor bugetate este efectuată de
către personalul secretariatelor fiecărui Decanat, cu sprijinul Departamentului IT, verificată şi certificată,
sub semnătură, de către Decanul fiecărei facultăţi.
Art. 174
Reclasificarea este anunţată şi afişată la avizierul Decanatului în prima săptămână a
anului universitar.
Art. 175
(1) Eventualele contestaţii cu privire la reclasificarea anuală a studenților se vor depune în termen de
48 după afişarea acestora, la Decanatul facultății, prin Registratura universităţii, camera 1, orele 08.0014.00.
(2) Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Decanatului facultății.
(3) După rezolvarea eventualelor contestaţii, se vor întocmi şi afişa listele cu reclasificarea studenților,
care cuprind rezultatele definitive şi incontestabile.
Art. 176
(1) Candidații care au beneficiat de finanțare de la bugetul de stat, parțial, în cadrul unui program de
studii universitare de licență, și au fost declarați admiși la concursul de admitere organizat la UMF
,,Victor Babeș” din Timișoara, vor fi înmatriculați pe locurile cu taxă, începând cu anul I de studii.
(2) Categoria de studenți menționată la alin (1) are dreptul de a se reclasifica pe locurile bugetate, numai
după promovarea, în regim cu taxă, a numărului de ani de studii aferent celor urmați în prealabil, în
regim fără taxă, cu respectarea criteriilor şi standardelor de performanţă pentru reclasificarea anuală a
studenţilor, stabilită de conducerea universității.
(3) Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună,
în original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii/departamentului, până cel târziu în ultima zi
stabilită pentru înscrierea în anul universitar, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la începerea
anului universitar, sub sancțiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obținut prin
reclasificare.

CAPITOLUL X. MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI ECHIVALAREA
/RECUNOAȘTEREA STUDIILOR EFECTUATE ÎN ALTE INSTITUŢII
DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, DIN ŢARA SAU STRĂINĂTATE
X.1 Prevederi generale
.
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Art. 177
(1) Mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor de a li se recunoaşte creditele transferabile
dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din
ţară sau din străinătate sau la alte programe de studii din cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ
superior.
(2) Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate
formele de învăţământ.
(3) Mobilitatea academică se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de
şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior și respectiv, ale prezentului regulament.
Art. 178
Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza
de către instituţiile de învăţământ superior pentru persoana care dovedeşte parcurgerea stagiului de
mobilitate cu documente emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.
Art. 179
Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului:
 în baza unor acorduri interinstituţionale;
 numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz,
de provenienţă, respectiv primitoare.
(1) Acceptul interinstituțional constă în completarea și semnarea cererii-tip de mobilitate, prevăzută în
anexa Ordinului Nr. 5140/2019, privind mobilitatea academică a studenţilor astfel:
 studentul depune cererea de mobilitate la instituția de învățământ superior unde dorește
mobilitatea, în vederea obținerii acceptului;
 după obținerea acceptului de mobilitate, studentul solicită mobilitatea instituției de învățământ
superior unde este înmatriculat;
 instituția de învățământ superior care acceptă mobilitatea semnează, prima, cererea de mobilitate
a studentului, apoi semnează instituția de la care pleacă studentul;
 în cerere sunt trecute și condițiile în care are loc mobilitatea.

X.2 Mobilitatea definitivă (transferul)
Art. 180
(1) Mobilitatea academică internă definitivă se face la cererea studentului, atât pentru studenţii
finanţaţi de la bugetul de stat, cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor
legale privind capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor
de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile regulamentelor
privind activitatea profesională a studenţilor.
Art. 181
(1) Mobilitatea internă definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de
studii, la aceeaşi specializare.
(2) Pentru studiile universitare de licenţă, mobilitatea academică definitivă se poate realiza numai la
început de semestru, după primul semestru şi până la sfârşitul penultimului semestru, între programe de
studii cu acelaşi număr total de credite de studiu transferabile obligatorii, din aceeași ramură de știință.
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Art. 182
Mobilitatea definitivă se face pe principiul „subvenţiile urmează studentul”.
Art. 183
(1) Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi în cazul studenţilor proveniţi din statele
membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană.
(2) Pentru țările terțe se aplică prevederile acordurilor bilaterale și ale acordurilor internaționale în
materie, în vigoare la data efectuării mobilității.
Art. 184
(1) Mobilitatea academică definitivă se poate realiza şi în cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ
superior. Se pot transfera în cadrul UMFVBT, din alte instituţii de învăţământ/între facultățile UMFVBT
sau între programele de studii cu acelaşi număr total de credite de studiu transferabile obligatorii doar
studenții integraliști. Nu sunt acceptați pentru mobilitate internă definitivă studenții cu credite restante.
(2) Studenţii pot obţine mobilitatea la UMFVBT numai dacă au fost declaraţi admişi la concursul de
admitere organizat la facultăţile de la care provin.
Art. 185
Studenţii de la facultăţile particulare acreditate pot fi transferaţi numai în regim cu taxă, fără
posibilitatea de a se reclasifica pe locurile bugetate, până la finalizarea programului de studiu.
Art. 186
Studenţii, cetăţeni ai statelor terţe, bursieri ai Statului Român sau finanţaţi ca urmare a unor acorduri
interguvernamentale, se pot transfera cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Art. 187
Nu se acceptă mobilitatea academică definitivă în cadrul UMFVBT a studenţilor care, anterior, au
părăsit UMFVBT prin transfer la alte instituţii de învăţământ superior.
Art. 188
Aprobarea mobilității academice definitive de la UMFVBT este condiţionată de achitarea tuturor
datoriilor faţă de UMFVBT.
Art. 189
(1) Cererile de mobilitate internă definitivă se depun la instituţia de învăţământ superior unde doreşte
mobilitatea, respectiv la secretariatul facultății la care studentul dorește să se transfere.
(2) Cererile înregistrate se depun la Decanatele facultăților începând cu prima zi lucrătoare a lunii
septembrie până în 10 septembrie sau ultima zi lucrătoare anterioară datei de 10 septembrie.
(3) Secretarul șef al facultății la care studentul dorește mobilitatea primește dosarele și le prezintă
comisiei de echivalare.
(4) Termenul de soluționare/evaluare a dosarelor pentru mobilitatea definitivă a studenţilor de către
Comisia de echivalare a studiilor, organizată la nivelul fiecărei facultăţi, este de maximum 7 zile de la
finalizarea perioadei de înscriere, dar nu mai târziu de data începerii anului universitar.
(5) Rezultatele evaluării dosarelor pentru mobilitatea definitivă a studenților sunt afișate la avizierul
facultăților în termen de două zile lucrătoare de la soluționarea dosarelor, cu respectarea pevederilor
privind protecția datelor personale în vigoare, sau se comunică studenților solicitanți, în format
electronic, și pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afișare/comunicare.
(6) Aprobarea dosarelor de mobilitate academică se poate face în limita locurilor disponibile, cu
respectarea capacității de școlarizare pentru programul de studii la care se solicită mobilitatea definitivă.
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(7) Dosarele respinse sunt înapoiate solicitanţilor şi pot fi ridicate de către aceştia de la secretariatele
facultăţilor.
(8) Cererile admise de Comisia de echivalare vor fi supuse aprobării Rectorului UMFVBT.
(9) Pentru validarea mobilității sunt obligatorii acordul Rectorului și al Decanului din
universitatea/facultatea de la care provine studentul.
(10) Mobilitatea este efectivă după depunerea de către studentul solicitant a tuturor documentelor
necesare înmatriculării la termenul solicitat de UMF ”Victor Babeș” din Timișoara.
Art. 190
(1) Dosarul pentru mobilitatea internă definitivă va cuprinde următoarele documente, în original,
traduse în limba română şi legalizate (unde este cazul):
 Cerere – formular tip, înregistrată la Registratura UMFVBT (Anexa nr. 1)
 Situaţia şcolară;
 Programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate);
 Planul de învăţământ (durata disciplinelor studiate, numărul ore curs/lucrari practice, stagii);
 Adeverinţă privind promovarea concursului de admitere, eliberată de facultatea de la care provine
studentul;
 Scrisoare de acceptare la studii/Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat pentru studenţii
străini;
 Certificat de competenţă lingvistică, nu mai vechi de 5 ani, pentru studenţii străini;
 Certificat medical;
 Dovada plății taxei de echivalare;
 Dosar plic.
Art. 191
(2) Toate documentele prin care se solicită recunoașterea studiilor se depun o singură dată. Nu se
acceptă completări ulterioare ale dosarelor.
(3) Cererea de mobilitate definitivă (transfer) se avizează de Decan şi se aprobă de Rectorul
Universităţii.
(4) Cererea de mobilitate definitivă (transfer) între facultățile UMFVBT sau între programele de studii
ale aceleași facultăți se avizează de Decani şi se aprobă de Rectorul Universităţii și Consiliul de
Adminsitrație.
Art. 192
Pentru recunoașterea studiilor este necesară îndeplinirea, cumulativă, a următoarelor condiţii:
a) conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate
(atestată prin planul de învăţământ) să corespundă cu programa si planul de învăţământ echivalent al
UMFVBT în proporţie de cel puţin 70%, cu respectarea numărului minim de ore de activitate teoretică;
b) suma creditelor transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa
studierii unor materii din planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi
validate prin examene de diferenţă, nu poate să depăşească 20 unităţi de credit, în interiorul ciclului și
15 unitati de credit / an universitar;
c) în calculul unităților de credit de la lit.b nu este cuprinsă disciplina opţională;
d) sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de
învăţământ unde şi-a efectuat studiile;
e) lucrările practice şi stagiile clinice efectuate, dar care nu au fost urmate şi de promovarea
examenului aferent, nu sunt recunoscute;
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f) nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 5 ani de la data promovării lor.
Art. 193
(1) Pot fi recunoscute numai studiile urmate în cadrul unor instituţii de învăţământ superior din aceeași
ramură de știință.
(2) Nu se acceptă echivalarea unor studii efectuate în cadrul facultăţilor de biologie, chimie, medicină
veterinară, asistenţi medicali, colegii medicale sau studii masterale.
(3) Studenţii care sunt înmatriculaţi prin mobilitate definitivă au obligaţia de a susţine şi promova
examenele de diferență în primul și/sau următorii ani de la înmatricularea în UMFVBT, în interiorul
ciclului.
(4) Recunoașterea studiilor efectuate în altă instituție de învățământ superior sau la alt program de studiu
din cadrul UMFVBT se va efectua doar de către Comisia de echivalare a studiilor de la nivelul fiecărei
facultăți.
(5) Recunoașterea studiilor de către Comisia de echivalare se face la începutul semestrului 1 și a
semestrului 2 al anului universitar.

X.3 Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituții de
învățământ superior din străinătate
Art. 194
În cadrul UMFVBT, studenții care au studiat la o universitate din străinatate pot solicita
recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate.
Art. 195
Procedura de evaluare a dosarului depus de studenţii care solicită recunoaşterea studiilor efectuate în
străinătate este prevăzută de prezentul regulament, în conformitate cu Ordinul MECS nr. 3223/2012
privind Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, Ordinul MEN Nr.
5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, Ordinul MEN nr.
3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini, începând în
anul școlar/universitar 2017-2018 și Ordinul MEC nr. 4.151 din 24 aprilie 2020 privind modificarea
Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar
2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017.
Art. 196
Perioadele de studii efectuate în baza unor acorduri încheiate între instituţii de învăţământ superior
acreditate din România şi instituţii de învăţământ superior acreditate din străinătate sau a unor programe
internaţionale, se recunosc de către Universitate în conformitate cu prevederile respectivelor acorduri sau
programe de mobilităţi.
Art. 197
(1) Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul unor mobilităţi nereglementate
se efectuează de către Comisiile de echivalare de la nivelul fiecărei facultăţi, conform prezentului
regulament.
(2) Pot fi recunoscute perioadele de studii efectuate în străinătate doar pentru studenții integraliști. Nu
sunt acceptate solicitările studenților cu credite restante.
(3) Recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate se poate realiza după primul an şi până la
sfârşitul primului ciclu de studii, iar studenții pot fi înmatriculați, după caz, în anii de studiu aferenți
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primului ciclu, respectiv anii de studiu II-III, la specializările Medicină și Medicină dentară, și anul de
studiu II, la specializarea Farmacie.
Art. 198
(4) Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara îşi rezervă dreptul de a refuza
recunoașterea studiilor efectuate în alte instituţii cu care nu există convenţii de recunoaştere a studiilor
sau care nu aplică sistemul ECTS.
(5) În aceste cazuri, hotărârea este luată de Comisia de recunoaștere a studiilor din facultate şi aprobată
de către Decanul facultății.
(6) Contestaţiile vor fi discutate în Consiliul de Administrație al universității, hotărârea fiind definitivă.
Art. 199
Dosarul de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate conține următoarele acte:
1. cerere – formular-tip în care se menţionează anul de studii pentru care se solicită echivalarea,
precum şi datele de contact ale candidatului (e-mail, telefon, ţara de origine, ţara de unde se solicită
transferul, adresa permanentă), înregistrată la Registratura UMFVBT. Formularul tipizat este disponibil
și pe site-ul Universității – www.umft.ro (Anexa nr. 2) ;
2. copia și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau a echivalentului acesteia, autentificată
de către autoritățile de resort din țara emitentă;
3. documentul (planul de învățământ) care atestă situaţia şcolară pentru anii de studii absolviți,
apostilat sau supralegalizat (după caz), care să conțină: disciplinele, notele, numărul de credite/numărul
de puncte, numărul de ore de curs pentru fiecare disciplină, emis de instituția de învățământ superior de
la care provine solicitantul – copie și traducere legalizată în limba română;
4. programa analitică (conţinutul disciplinelor studiate în instituția de învățământ superior de la care
provine solicitantul) tradusă și legalizată în una dintre cele 3 limbi: română, engleză, franceză;
5. adeverinţă oficială din care sa rezulte sistemul de notare aplicat în instituţia unde au studiat,
precum şi echivalenţa acestuia în sistemul ECTS și traducere legalizată, după caz;
6. atestatul de absolvire a anului pregătitor de limbă română sau certificatul de competenţă
lingvistică pentru limba de predare și examinare, după caz;
7. copie și traducere legalizată a certificatului de naștere;
8. copie după actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;
9. copie după pașaport;
10. copia legalizată a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu
coincide cu cu cel din actul de identitate, și, după caz, traducerea legalizată în limba română;
11. declarație pe proprie răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a
exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de
proveniență;
12. 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 și a fost vaccinat împotriva hepatitei B;
13. dosar plic;
14. taxa de echivalare a dosarului de 65 euro (nerambursabilă), achitată prin transfer bancar în contul
de mai jos:
BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE MEDICINA ŞI FARMACIE „VICTOR BABEȘˮ DIN
TIMIȘOARA
Numele băncii: BANCA TRANSILVANIA, AGENȚIA BEGA TIMIȘOARA
Adresa: Str. Palanca nr. 2, Timișoara, România
 IBAN: RO53BTRL03604202A6896600
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 SWIFT: BTRLRO22TMA
15. declarația privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 200
Actele necesare înscrierii, perioada de înscriere vor fi publicate cu cel puțin 30 de zile
înaintea demarării procedurii de transmitere a dosarelor, pe site-ul www.umft.ro, secțiunea Internațional.
Art. 201
(1) Dosarul de recunoaștere a perioadei de studii efectuate în străinătate se depune sau se transmite prin
poștă de către solicitant la Prorectoratul Relații Internaționale al universităţii, în perioada stabilită de
Prorectoratul Relații Internaționale, la adresa:
Prorectorat Relații Internaționale
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, România
Piața Eftimie Murgu nr. 2,
Timișoara, cod 300041
Date de contact: Agnes Balint,
Tel.: +40 256 434418, +40 256 204250
E-mail: relint@umft.ro
(2) Secretarul Prorectoratului Relaţii Internaţionale verifică dacă dosarul cuprinde toate documentele
prevăzute la articolul anterior şi îl transmite, prin Registratura universităţii, Decanatului facultăţii pentru
care se solicită recunoaşterea studiilor, în vederea convocării comisiei de specialitate/echivalare.
(3) Nu se acceptă dosare incomplete sau transmise prin fax.
(4) În cazul în care dosarul prezentat este incomplet, secretarul Prorectoratului Relaţii Internaţionale
comunică solicitantului, de urgenţă, electronic, actul/actele care nu a/au fost depus/depuse.
(5) Comisia de echivalare a studiilor de la nivelul fiecărei facultăți va analiza dosarele depuse în
perioada stabilită de universitate, în termen 10 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de
depunere a dosarelor, în conformitate cu metodologia proprie de admitere, rezultatul fiind consemnat
printr-un proces verbal.
(6) Decanatele comunică candidaților și Prorectoratului Relații Internaționale, prin e-mail, rezoluțiile
Comisiei de echivalare pentru studenții evaluați. Candidații care sunt de acord cu decizia Comisiei de
echivalare vor transmite dosarul prin poștă/curier/e-mail în termen de 15 zile de la data comunicării
deciziei.
Art. 202
(1) Termenul de soluţionare a dosarului de recunoaştere de către Comisia de echivalare a facultăţii se
poate prelungi în cazurile în care este necesară verificarea autenticităţii documentelor şcolare şi a
statutului universităţii emitente, solicitantul fiind informat în scris cu privire la motivele nesoluţionării în
termenul legal prevăzut de legislația în vigoare.
(2) Contestaţiile la deciziile de recunoaştere pot fi transmise la Prorectoratul Relații Internaționale în,
prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii deciziei Comisiei de echivalare.
(3) Secretarul-şef convoacă, în termen de 2 zile lucrătoare, Comisia de contestaţii, formată din 3 cadre
didactice de specialitate, altele decât cadrele didactice care au evaluat iniţial dosarul, având calificări şi
competenţe profesionale în domeniul fundamental de ştiinţe căruia i se circumscrie specializarea ce face
obiectul recunoaşterii.
(4) Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la data convocării Comisiei de
contestaţii.
Art. 203
Evaluarea de către comisiile de specialitate/echivalare de la nivelul facultăţii a documentelor şcolare
şi a actelor de studii în vederea recunoaşterii se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
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1. verificarea statutului programului de studii şi al instituţiei de învăţământ superior care a emis
documentele şcolare şi actele de studii supuse recunoaşterii, precum şi a nivelului programului de studii
urmat în cadrul respectivei instituţii de învăţământ superior. În cazul în care instituţia de învăţământ
superior emitentă nu este recunoscută/acreditată în statul de origine, actele de studii depuse de solicitant
nu se recunosc;
2. transmiterea către CNRED, în format electronic, pentru verificare, a documentelor şcolare depuse
în dosar, în cazul în care există îndoieli asupra autenticităţii şi legalităţii emiterii acestora;
3. analizarea următoarelor elemente:
a) numărul de credite de studiu transferabile şi acumulabile – ECTS sau punctele obţinute în cadrul
studiilor efectuate la instituţia de învăţământ superior de la care provine solicitantul;
b) rezultatele obţinute pe parcursul şcolarităţii efectuate anterior, evidenţiate prin diferite sisteme
de evaluare/notare. În acest scop se va efectua conversia mediilor obţinute cu ajutorul grilei de
conversie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie;
c) curriculum-ul parcurs în cadrul instituţiei de învăţământ superior de la care provine solicitantul.
Art. 204
Pentru recunoașterea studiilor efectuate în străinătate este necesară îndeplinirea cumulativă a
condiţiilor prevăzute de prezentul regulament pentru recunoaşterea studiilor efectuate într-o altă
universitate din ţară:
a) conţinutul materiilor studiate (atestat prin programa analitică) şi durata materiilor studiate
(atestată prin planul de învăţământ) să corespundă cu programa si planul de învăţământ echivalent al
UMFVBT în proporţie de cel puţin 70%, cu respectarea numărului minim de ore de activitate teoretică;
b) suma creditelor transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa
studierii unor materii din planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi
validate prin examene de diferenţă, nu poate să depăşească 20 unităţi de credit, în interiorul ciclului și
15 unitati de credit în anul universitar;
c) în calculul unităților de credit de la punctul b) nu este cuprinsă disciplina opţională.
d) sunt luate în considerare doar materiile la care solicitantul a promovat examenele în instituţia de
învăţământ unde şi-a efectuat studiile.
e) lucrările practice şi stagiile clinice efectuate, dar care nu au fost urmate şi de promovarea
examenului aferent, nu sunt recunoscute.
f) nu se echivalează studiile a căror vechime este mai mare de 5 ani de la data promovării lor.
Art. 205
(1) În urma evaluării menţionate la articolul anterior, membrii comisiilor de specialitate/echivalare de la
nivelul fiecărei facultăţi, după caz, pronunţă una dintre următoarele soluţii:
a) recunoaşterea automată, în cazul în care nu se constată diferenţe substanţiale în ceea ce priveşte
elementele menţionate mai sus şi solicitantului i se poate echivala numărul minim de credite de studiu
necesar înmatriculării în anul universitar în curs, prevăzut în regulamentele Universităţii.
b) susţinerea de măsuri compensatorii, respectiv examenele de diferenţă, în cazul în care se constată
diferenţe substanţiale, care trebuie susţinute în vederea înscrierii solicitantului în anul de studiu
corespunzător, în limita stabilită de prezentul regulament pentru mobilităţile interne. Suma creditelor
transferabile aferente unor discipline care se constituie în diferenţe, prin lipsa studierii unor materii din
planul de învăţământ al programelor de studiu ale UMFVBT şi care vor fi validate prin examene de
diferenţă, nu poate să depăşească 20 unităţi de credit, în interiorul ciclului.
c) respingerea solicitării de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate pentru neîndeplinirea
condiţiilor prevăzute de regulamentele Universităţii.
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(2) Decizia comisiei de echivalare este comunicată solicitantului, pe e-mail, de către Secretarul șef de
facultate, în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea dosarului.
(3) De la data comunicării deciziei de susţinere a examenelor de diferenţă, solicitantul trebuie să declare,
în scris, în termen de două zile lucrătoare, acordul său cu privire la susţinerea examenelor de diferenţă.
(4) Atât examenele susţinute la instituţia de învăţământ superior de provenienţă şi recunoscute, cât şi
examenele susţinute ca măsuri compensatorii sunt consemnate într-un proces-verbal.
(5) Decizia/Rezoluția comisiei de echivalare, însoţită de dosarul solicitantului, se înaintează
Prorectoratului Relaţii Internaţionale, prin Registratura Universităţii, în vederea completării dosarului.
(6) Dosarul solicitantului se completează cu următoarele documente:
- Procesul-verbal al comisiei de echivalare din care rezultă anul de studii în care pot fi înscriși candidații
și eventuale examene de diferență de susținut, stabilite de fiecare facultate, prin compararea planurilor de
învățământ și a programelor analitice, cu obligativitatea de a se verifica, de către instituția de învățământ,
autenticitatea documentelor prezentate, prin corespondență directă cu instituțiile de învățământ emitente
ale actelor de studii, după soluționarea dosarului;
- Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat emis de direcția de specialitate din cadrul
ME/Scrisoarea de acceptare la studii, document emis de direcţia de specialitate din cadrul ME ulterior
recunoaşterii de către Universitate a perioadelor de studii efectuate în străinătate;
- Certificate sau atestate de competenţă lingvistică, conform Metodologiei de admitere și înscriere la
studii universitare de licență a cetățenilor străini care provin din state terțe și a cetățenilor din state UE,
SEE și CH;
- Documentele solicitate la înscrierea la concursul de admitere, conform Metodologiei de admitere și
înscriere la studii universitare de licență a cetățenilor străini care provin din state terțe și a cetățenilor din
state UE, SEE și CH.
Art. 206
(1) Înscrierea la studii a studenţilor pentru care s-a aprobat recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate
se face în condiţiile prevăzute de prezentul regulament pentru înscrierea cetăţenilor străini în anul I de
studii.
(2) Prorectoratul Relaţii Internaţionale al Universităţii va da un aviz de principiu pentru înscrierea
provizorie a studenţilor şi va emite Decizia (Ordinul) de primire la studii, aprobată de rectorul
Universităţii.
(3) Pentru procesarea dosarului la Prorectoratul Relaţii Internaţionale se achită, prin transfer bancar, o
taxă prevăzută în Regulamentul de taxe și care este nerambursabilă.
(4) Pentru înscriere, studenţii se vor prezenta, personal, la secretariatele facultăţilor, în termenul stabilit
pentru înscrierea studenţilor, în timpul programului de lucru cu publicul, cu Decizia (Ordinul) de primire
la studii, însoţită de copii ale următoarelor documente:
 scrisoarea de acceptare la studii (pentru studenţii din ţări terţe, înscrişi pe cont propriu
valutar)/atestatul de echivalare a diplomei de bacaluareat (pentru studenţii din UE, SEE şi CH);
 certificatul de competenţă lingvistică pentru limba română (pentru cei care studiază în limba
română), respectiv adeverinţa de promovare a testului de limbă străină (pentru cei care studiază
în limba engleză sau franceză);
 dovada achitării taxei de studii (integral), vizată de Serviciul Financiar-Contabil al Universităţii.
(5) Dosarele complete ale studenţilor pentru care s-a aprobat recunoaşterea studiilor efectuate în
străinătate se înaintează de către Prorectoratul Relaţii Internaţionale, la secretariatele facultăţilor, în
vederea întocmirii deciziilor de înmatriculare.
(6) Decizia (Ordinul) de primire la studii este valabilă până la data întocmirii deciziilor de înmatriculare
şi înmatricularea definitivă a studenţilor străini, până cel mai târziu la data de 7 decembrie a anului
universitar în curs.
.

48

(7) Înmatricularea studenților pentru care s-a aprobat recunoașterea perioadelor de studii efectuate în
străinătate în cadrul ciclului de studii universitare de licență se face:
- pe loc cu taxă în valută, fără drept de reclasificare, pentru cetățenii UE, SEE, CH, cetățenii străini din
statele terțe și românii de pretutindeni,
- pe loc cu taxă în lei, fără drept de reclasificare, pentru cetățenii români.
Art. 207
Toate documentele emise în cadrul procesului de recunoaştere a studiilor efectuate în străinătate se
arhivează la dosarul solicitantului.
Art. 208
Susţinerea examenelor de diferenţă ca măsuri compensatorii se realizează în conformitate cu
regulamentele universităţii privind perioada de susţinere a examenelor, respectiv a restanţelor,
reexaminărilor şi achitarea taxei corespunzătoare stabilite de Senatul universitar.
Art. 209
Suplimentul la diploma de licenţă se completează, în urma recunoaşterii perioadei de studii efectuate
în străinătate, la secţiunea a 5-a „Informaţii suplimentareˮ, cu următoarele: anii de studii echivalaţi,
instituţia de învăţământ superior de provenienţă, menţiunea privind susţinerea examenelor de diferenţă
sau a examenelor de selecţie, după caz, precum şi documentul eliberat de către Ministerul Educației
pentru aprobarea continuării studiilor.

X.4 Mobilitatea internă temporară a studenţilor
Art. 210
Studentul poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior
acreditate/autorizate provizoriu, după caz.
Art. 211
(1) Mobilitatea academică temporară, pe locuri bugetate sau cu taxă, se poate realiza după finalizarea
primului an de studii.
(2) Compatibilitatea curriculum-ului în vederea recunoaşterii creditelor de studii transferabile se
stabileşte anterior perioadei de mobilitate, iar recunoaşterea creditelor de studii transferabile se
realizează după finalizarea mobilităţii, în conformitate cu acordul interinstituţional şi regulamentele
instituţiilor de învăţământ superior implicate, după caz.
Art. 212
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeșˮ din Timișoara nu este parteneră și nu
derulează niciun program de mobilitate temporară a studenților cu alte instituţii de învăţământ superior
din ţară.

X.5 Mobilitatea internațională temporară (Erasmus)
Art. 213
Mobilitatea internaţională temporară prin programe internaţionale se realizează în conformitate cu
reglementările ce privesc respectivele programe. Aceste mobilități se desfășoară pe baza legislației
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Comisiei Europene (Regulamentul nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”, Programul uniunii pentru educație, formare, tineret
și sport și de abrogare a deciziilor nr. 1719/2006/ce, nr. 1720/2006/ce și nr. 1298/2008/ce), respectiv a
acordurilor bilaterale încheiate între UMFVBT și universitățile partenere.
Art. 214
Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în
afara cadrului stabilit de un program internaţional şi se realizează cu acceptul instituţiei de învăţământ
superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.
Art. 215
(1) Recunoaşterea perioadelor de studii presupune recunoaşterea totală şi automată a perioadei de studiu
sau de plasament, a numărului total de credite transferabile acumulate de student pe perioada stagiului de
către conducerea facultăţilor la care studentul este înmatriculat.
(2) Recunoaşterea perioadelor de studiu implică recunoaşterea notelor/calificativelor/creditelor
certificate în foile matricole ca fiind obţinute de student la instituţia vizitată.
Art. 216
Echivalarea perioadelor de studiu sau de plasament Erasmus, a calificativelor/notelor obţinute la
disciplinele parcurse pe perioada stagiului se va face prin reguli de conversie clare, transparente şi
focalizate pe competenţe şi nu pe denumirile disciplinelor, pe baza unei corespondenţe între sistemele de
notare din cele două ţări participante la mobilitate.
Art. 217
Procedura de recunoaştere a perioadelor de studii a studenţilor LLP-Erasmus este stipulată în
Metodologiile privind derularea și recunoașterea perioadelor de studiu și de plasament în cadrul
mobilităților Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 pentru studenții outgoing și incoming.
Art. 218
Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul unor mobilităţi temporare
nereglementate se efectuează în condițiile prevăzute în prezentul regulament.

CAPITOLUL XI. EXAMENELE DE FINALIZARE A STUDIILOR
Art. 219
Studiile universitare de licență din cadrul facultăţilor UMFVBT se finalizează printr-un examen de
licenţă, care se organizează potrivit regulamentului propriu de licenţă elaborat şi actualizat anual,
conform precizărilor ME.
Art. 220
(1) Examenul de licenţă constă în două probe:
 evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate. Această probă se desfăşoară în scris,
având o componentă naţională și o probă practică la programele de studiu care prevăd acest
lucru;
 prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
(2) Media de promovare a fiecărei probe este de cel puţin 5,00 (cinci), iar media de promovare a
examenului de licenţă este de cel puţin 6,00 (şase).
.
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Art. 221
(1) În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara pot susţine examen de
licenţă absolvenţii proprii ai programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,
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 Babeşˮ din Timişoara se înscriu la Decanatele facultăţilor şi susţin
examenul de licenţă în cadrul UMF „Victor Babeşˮ 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.
(4) În cadrul UMF „Victor Babeşˮ din Timişoara, examenul de licență se poate susține în termen de 3
ani de la absolvire.
Art. 222
Universitatea va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile
şi perioadele de înscriere, tematica și bibliografia, prin secretariatele facultăţilor, prin afişare la sediul
instituţiei şi/sau pe pagina web.
Art. 223
(1) Comisiile examenului de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii, prin hotărâre a
Senatului universitar, la propunerea Consiliilor facultăţilor, respectiv la propunerea Rectorului şi cu
aprobarea Consiliului de Administraţie al universităţii. Componenţa comisiilor se publică pe site-ul
Universităţii, www.umft.ro.
(2) Conducerea universităţii, Decanatele şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru
organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.
Art. 224
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. 225
(1) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc adeverinţe de
finalizare a studiilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la data finalizării examenului de licenţă.
(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
instituţiei, precum şi următoarele informaţii:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media anilor de studii;
e) media examenului de finalizare a studiilor;
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);
g) 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
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cărei termen de valabilitate se încadrează în perioada de maximum 12 luni calculată de la promovarea
examenului de finalizare a studiilor.
Art. 226
Adeverinţa de absolvire, fără examen de finalizare, a studiilor universitare atestă absolvirea unui
program de studii şi se eliberează la cerere absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat
examenul de finalizare a studiilor. Aceasta este întocmită de instituţia absolvită şi cuprinde următoarele
elemente minimale obligatorii:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media anilor de studii;
e) 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);
f) numărul ordinului de ministru/scrisorii de acceptare la studii/aprobării de şcolarizare/adeverinţei
de recunoaştere a studiilor - pentru studenţii străini;
g) funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor din instituţie, aflate în funcţie la data
completării (rector, secretar şef universitate, decan, secretar şef facultate) şi sigiliul instituţiei.

CAPITOLUL XII. DIPLOME / ACTE DE STUDII
Art. 227
(1) Condiţiile de eliberare a actelor de studii sunt făcute publice prin afişare la avizierul Secretariatului
Acte de Studii, pe site-ul UMFVBT (www.umft.ro) și prezentate în Regulamentul actelor de studii,
aprobat de Senat, în conformitate cu Regulamentul - cadru din 27 aprilie 2020 privind regimul actelor de
studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior.
(2) La eliberare, absolventul se prezintă cu BI/CI sau paşaport în original, valabile în ziua eliberării
actului/actelor de studii.
Art. 228
(1) Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul să solicite eliberarea actelor de studii completate după
maximum 12 luni de la promovarea examenului de finalizare a studiilor.
(2) Un act de studii referitor la studii complete sau parţial finalizate se eliberează titularului în regim
gratuit.
(3) În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului
acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în copie, certificată
conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de
studii.
(4) În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original,
fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile
competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au
încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care
prevăd scutirea de orice legalizare.
Art. 229
(1) Actele de studii completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se păstrează în arhiva UMFVBT cu
termen permanent.
.
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(2) Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al
familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de rectorul
UMFVBT, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răsundere
privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.
(3) Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state.
Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului / consulului nu trebuie traduse sau apostilate /
supralegalizate.
Art. 230
În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui act de studii, se poate elibera
un duplicat al acestuia dacă în arhiva instituţiei se găsesc matca (cotorul) actului respectiv şi/sau alte
documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului sau, dacă arhiva a fost distrusă în condiţii
de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie.
Art. 231
(1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adresează, în scris, Rectorului UMFVBT o
cerere, însoţită de următoarele documente:
a) declaraţie scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru
identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
b) copie certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;
c) două fotografii - realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului
actului;
d) dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii
actului de studii;
e) dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului;
f) actul deteriorat sau plastifiat, în original;
g) procura notarială/împuternicirea avocaţială în copie certificată cu originalul.
(2) Dosarul cu documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă de către titular sau de împuternicitul
acestuia la Biroul Acte de Studii pentru verificare.
(3) Dacă se solicită duplicate după mai multe acte de studii atunci, potrivit legii, solicitarea de duplicat
se face separat pentru fiecare act (dosar separat). De asemenea, se plătesc separat şi taxele pentru fiecare
duplicat.
(4) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva instituţiei, cu termen
permanent.
Art. 232
Pentru eliberarea actelor de studii, UMFVBT poate percepe taxe, în condiţiile stabilite de Senatul
univesitar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și reglementările proprii.

CAPITOLUL XIII. RECOMPENSE. SANCŢIUNI
Art. 233
Pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură, activitate ştiinţifică sau alte merite deosebite,
studentul poate fi recompensat prin:
a) evidenţierea la nivelul anului de studii, facultăţii sau Universităţii;
b) acordarea diplomei de merit pentru rezultate deosebite în pregătirea didactică şi la examenul de
licenţă, în funcţie de limita de medie stabilită prin regulamentele facultăţii sau ale Universităţii;
.
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c) participarea la tabere, manifestări ştiinţifice;
d) burse, conform Regulamentului de burse;
e) alte forme de distincţie, cu aprobarea Consiliului de Administrație, în conformitate cu
reglementările legale.
Art. 234
(1) Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din regulamentele Universității, precum şi a
prevederilor cuprinse în Carta universitară adoptată de către Senatul Universităţii și Codul de etică și
deontologie profesională poate determina aplicarea unor sancţiuni (avertisment, suspendarea temporară a
bursei, suspendarea unor facilităţi de care beneficiază studentul şi, în caz extrem, exmatricularea din
facultate), conform normativelor legale și a regulamentelor proprii în vigoare.
(2) Sancţiunile se aplică în funcţie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor, de condiţiile în care au fost
săvârşite. Ele pot fi contestate la nivelul forurilor de conducere ale Universităţii în termen de 15 zile
calandaristice de la data comunicării sancţiunii şi se vor rezolva în termen de 30 zile calandaristice de la
depunere.
(3) Sancţiunea se va aduce la cunoştinţa studentului sancţionat, iar decizia de sancţionare se va ataşa la
dosarul personal al studentului.

CAPITOLUL XIV. ANEXE
Anexa nr. 1 - Cerere tip – Mobilitate definitivă internă
Anexa nr. 2 - Cerere tip de recunoașterea a perioadelor de studii efectuate în străinătate
Anexa nr. 3 - Cerere tip – Înscriere în an complementar
Anexa nr. 4 - Cerere tip – Întrerupere studii
Anexa nr. 5 - Cerere tip – Retragere de la studii
Anexa nr. 6 - Cerere tip – Reluare studii
Anexa nr. 7 - Cerere tip – Reînmatriculare la studii
Anexa nr. 8 – Cerere tip – Prelungire școlaritate motive medicale
Anexa nr. 9 – Cerere tip - privind modificarea numelui din certificatul de naştere depus inițial
Anexa nr. 10 – Cerere tip - privind demararea procedurii de emitere de către Ministerul Educației a unei
noi Scrisori de acceptare la studii.
Anexa nr. 11 – Model Registru evidență a numerelor contractelor de studii

CAPITOLUL XV. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 235
(1) Prezentul regulament se revizuieşte anual, se modifică în conformitate cu noile prevederi legale și se
aprobă de către Senatul universitar cu cel putin trei (3) luni înainte de începerea anului universitar, în
conformitate cu LEN nr. 1/2011, art. 136, alin. (2).
(2) Regulamentul poate fi modificat în funcţie de schimbările legislative sau propunerile Consiliilor
facultăţilor, numai cu aprobarea Senatului Universităţii.
(3) Consiliile facultăţilor și Consiliul de Adminsitrație pot adopta hotărâri privind detalierea unor
articole din prezentul regulament, în funcţie de specificul activităţii.

.
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Art. 236
În vederea cunoaşterii conţinutului prezentului Regulament, acesta va fi afişat pe site-ul universităţii
(www.umft.ro), secțiunea Reglementări studenți.
Art. 237
Următoarele regulamente și metodologii completează prezentul regulament:
 Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului;
 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii
universitare de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeşˮ din Timişoara;
 Regulamentul de cămin privind organizarea și funcționarea cazărilor la Universitatea de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
 Regulamentul de acordare a burselor în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara;
 Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite transferabile (ECTS) în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
 Regulamentul pentru recunoașterea academică a studiilor studenților Erasmus+ în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
 Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă;
 Regulamentul privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii şi a registrelor
matricole;
 Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe;
 Metodologia de examinare și notare a studenților în cadrul UMFVBT;
 Criteriile și standardele de performanță pentru reclasificarea anuală a studenților.
Art. 238
La data aprobării prezentului regulament se abrogă orice reglementări contrare.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în şedinţa din data de 30.06.2021, 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.

.
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Anexa nr. 1
Nr. de înregistrare _____________

UNIVERSITATEA
(de unde vine)
Nr.
/

UNIVERSITATEA
(unde vine)
Nr.
/

DE ACORD
RECTOR,

DE ACORD
RECTOR,
L.S.

L.S.

(de unde vine)

(unde vine)

Către
UNIVERSITATEA
Subsemnatul (a) _____________________________________, student/ă în cadrul Universității
, Facultatea
,
Programul de studii
anul ____, an universitar
, cursuri de zi, cu taxă/
fără taxă, prin prezenta vă rog să binevoiți a-mi aproba MOBILITATEA CA STUDENT în cadrul
Universității
, în anul
, an universitar
, la Facultatea
, Programul de studii:
, cursuri de zi,
cu taxă/ fără taxă.
Solicit mobilitatea din următoarele motive:
.
Anexez următoarele documente:
1.
2.
3.
Semnătură solicitant

Data
AVIZUL FAVORABIL
DECANUL FACULTĂȚII
(de unde vine)

AVIZUL FAVORABIL
DECANUL FACULTĂȚII
(unde vine)

Cererea se completează în 2 exemplare (un exemplar pentru fiecare universitate/ facultate)

.
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SITUAŢIA ŞCOLARĂ
(sinteză)

Pe anii universitari, privind studentul (a)____________________________________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Anul _____________anul universitar___________________media *______________________
Durata studiilor este de ______ ani,
Susnumitul(a) a studiat la facultatea noastră pe locuri
Examenul de admitere a fost susţinut la Facultatea de
sesiunea
,unde a obţinut media

.
,
.

Confirmăm exactitatea datelor.
SECRETAR ŞEF FACULTATE,

SECRETAR FACULTATE,

DECAN,
____________________________
Semnătura,
L.S.

Notă: Cererea se completează în două exemplare (un exemplar pentru fiecare facultate)

.
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Anexa nr. 2
Nr. de înregistrare ______________

Către
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA
Subsemnatul (a) ____________________________________________________, născut în data de
_________________, Tara _____________________, Localitatea __________________________, cu
domiciliul permanent în _________________________________________________________,
identificat prin Carte de identitate/Pasaport nr. ___________________, seria _________________,
Cetățenie _____________________________________, Etnie _____________________________,
Telefon (cu prefixul țării)___________________________________________________________,
Adresă de e-mail _______________________________________, student/ă în cadrul Universității
_______________________________________________________________________________
Facultatea

__________, Programul de studii ______________________ anul

de studiu________, an universitar __________________, cursuri de zi, cu taxă/ fără taxă, prin prezenta
vă rog să binevoiți a-mi recunoaște studiile efectuate în străinătate, în vederea înmatriculării în anul
_______________________, an universitar _________________________, la
Facultatea___________________________, Programul de studii:________________________.
Solicit recunoașterea studiilor efectuate în străinătate din următoarele motive:
Anexez următoarele documente:

Data

Semnătură solicitant

Notă: Cererea se completează în 2 exemplare

.
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Anexa nr. 3
Nr. de înregistrare _______________

Aviz favorabil,
DECAN,
____________
Către
CONDUCEREA FACULTĂŢII ___________________________

Subsemnatul (a) _____________________________________, declarat REPETENT în anul ______, an
universitar

,

la

Facultatea

de

__________________________,

Programul

de

studii:_____________________, vă rog să-mi aprobaţi ÎNSCRIEREA ÎN AN COMPLEMENTAR______, în
anul universitar

, la Facultatea de _______________________________, Programul de studii:

____________________.
Vă mulţumesc.
Semnătură student, _____________

Data, ___________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ a studentului (ei)_________________________, nr. matricol ________:
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
EXAMENE DE DIFERENȚĂ stabilite prin schimbarea Planului de Învățământ, conform promoției
1.

__________________________________________

2.

__________________________________________

3.

__________________________________________

4.

__________________________________________
Secretar șef facultate, ______________

Am luat la cunoștință și am primit un exemplar
(data și semnătura)

Termenul de soluţionare a cererii este conform legislaţiei în vigoare

.
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Anexa nr. 4.
Nr. de înregistrare ____________

Aviz favorabil,
DECAN,
____________

Se aprobă,
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
____________

Către
Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara,
Subsemnatul (a) _____________________________________, ţara _____________, student (ă)
în anul ____, gr. ____, an universitar _____________, în cadrul FACULTĂŢII
_______________________, Programul de studii
, pe loc fără taxă / cu
taxă, vă rog să-mi aprobaţi ÎNTRERUPEREA studiilor universitare de licenţă, în perioada
_______________________, pentru următoarele motive :

Vă mulţumesc.
* Am luat la cunoștință, ca la reluarea studiilor, să îndeplinesc eventualele obligaţii didactice rezultate în urma modificării,
între timp, a planurilor de învăţământ, prin studierea materiilor nou introduse şi susţinerea examenelor de diferenţă, fără
obligații financiare.

Data, __________

Semnătura, _____________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ:
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________

Secretar șef facultate,
SITUAŢIA FINANCIARĂ A STUDENTULUI:
ACHITAT – taxa pentru anul universitar
Admin.financiar:
(nume, prenume, semnătură)

Termenul de soluţionare a cererii este conform legislaţiei în vigoare

.
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Anexa nr. 5.
Nr. de înregistrare ______________
Aviz favorabil,

Se aprobă,

DECAN,
____________

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE,
____________

Către,
CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA,
, ţara

Subsemnatul (a)
an universitar:

, student (ă) în anul ____,

, gr. ____, în cadrul FACULTĂŢII DE __________________________,

Programul de studii:___________________________, pe loc fără taxă / cu taxă / CPV , vă rog să-mi aprobaţi
RETRAGEREA de la studiile universitare de licenţă, pentru următoarele motive :
____________________________________________________________________________________.
-

Totodată, vă rog să-mi eliberaţi:
dosarul cu actele personale,
situaţia şcolară,
programa analitică (se bifează)
Vă mulţumesc.
Data, ___________

Semnătura, _____________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ:
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Secretar șef facultate,
SITUAŢIA FINANCIARĂ A STUDENTULUI:
ACHITAT – taxa pentru anul universitar
Admin.financiar:
(nume, prenume, semnătură)

Termenul de soluţionare a cererii este conform legislaţiei în vigoare

.
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Anexa nr. 6.
Nr. de înregistrare _____________

Se aprobă,

Aviz favorabil,
DECAN,
____________

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
____________

Către
Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş” din Timişoara,
Subsemnatul (a) _____________________________________, ţara _____________, având
calitatea de student suspendată pe motiv de întrerupere a studiilor la FACULTATEA DE
_________________________________, Programul de studii: ____________________, vă rog să-mi
aprobaţi RELUAREA STUDIILOR în cadrul Facultăţii de ____________________, Programul de
studii: __________________, în anul _____, anul universitar ____________, pe loc fără taxă / cu taxă.
Vă mulţumesc.
Data, ___________

Semnătura, _____________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ a studentului (ei)_________________________, nr. matricol ________:
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
EXAMENE DE DIFERENȚĂ stabilite prin schimbarea Planului de Învățământ:
1.

__________________________________________

2.

__________________________________________

3.

__________________________________________
Secretar șef facultate,

Termenul de soluţionare al cererii este conform legislaţiei în vigoare
.

62

Anexa nr. 7.
Nr. de înregistrare _________

Se aprobă,

Aviz favorabil,

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,
____________

DECAN,
____________
Către

Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş” din Timişoara,
Subsemnatul (a) _____________________________________, ţara _____________,
exmatriculat (ă) din cadrul Facultăţii ___________________, specializarea _________________, vă rog
să-mi aprobaţi REÎNMATRICULAREA în cadrul Facultăţii ___________________, programul de
studii _________________, în anul _____, an universitar ____________, pe loc fără taxă / cu taxă.
Vă mulţumesc.
Data, ___________

Semnătura, _____________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ a studentului (ei)_________________________, nr. matricol ________:
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________
Anul _____/ anul univ. ___________/ _________________________________

Secretar șef facultate,
_________

EXAMENE DE DIFERENȚĂ stabilite prin schimbarea Planului de Învățământ:
1.

__________________________________________

2.

__________________________________________

3.

__________________________________________

Termenul de soluţionare a cererii este conform legislaţiei în vigoare
.
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Anexa nr. 8.
Nr. de înregistrare ___________

Se aprobă,

Aviz favorabil,
DECAN,
____________

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
____________

Către
Conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara,

Subsemnatul (a) _____________________________________, ţara _____________, student (ă) în anul
____, gr. ____, an universitar _____________, în cadrul FACULTĂŢII DE
_______________________, Programul de studii

, pe loc fără taxă / cu

taxă, vă rog să-mi aprobaţi PRELUNGIREA DE ȘCOLARITATE din motive medicale, în perioada
_______________________, pentru următoarele motive.
Anexez următoarele documente doveditoare:

Vă mulţumesc.
Data, __________

Semnătura, _____________

SITUAŢIA ŞCOLARĂ:
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________
Anul de studiu_____________Anul universitar_________________media_____________

Secretar șef facultate,
SITUAŢIA FINANCIARĂ A STUDENTULUI:
ACHITAT – taxa pentru anul universitar
Admin.financiar:
(nume, prenume, semnătură)

Termenul de soluţionare a cererii este conform legislaţiei în vigoare

.
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Anexa nr. 9
Nr. de înregistrare ......../..............
Avizat
Oficiului Juridic
APROBAT
Consiliul de Administrație

Către
Conducerea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara

Subsemnatul/a __________________________________________, student în anul _____, an
universitar

, Facultatea

, programul de studii _________

posesor(oare) a CI seria______, nr.________, CNP:____________________,
domiciliat(ă)

în

localitatea______________________________,

str.______________________,

nr.____, bl.__________, sc.____________, et.______, ap.________, judeţul______________, solicit
modificarea

numelui

din

certificatul

de

naştere

depus

inițial,

astfel:

din

_______________________________(numele inițial) în ____________________________. (numele
nou).
Anexez la prezenta:
1. Documentele oficiale din care rezultă numele nou şi în baza cărora s-a eliberat un alt certificat de
naştere (în original + o copie);
2. Certificatul de naștere cu numele nou (în original + o copie).
Vă mulțumesc,
Data:

Semnătura:

_______________

_________________________

Decanatul Facultății de

.

propune spre aprobare,

65

Anexa nr. 10
Nr. de înregistrare ........./............
Către
Conducerea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
Facultatea de ......................................................

Subsemnatul/a __________________________________________, student în anul _____, an universitar
, Facultatea
, programul de studii _________
posesor(oare)
al/a
pașaportului
seria______,
nr.________,
domiciliat(ă)
în
localitatea______________________________, str.______________________, nr.____, bl.__________,
sc.____________, et.______, ap.________, județul______________, solicit demararea procedurii privind
emiterea de către Ministerul Educației a unei noi Scrisori de acceptare, având în vedere⃰ :
Modificarea numelui din pașaportul depus inițial
Reînmatricularea la studii în anul ………………, programul de studii ……………………..
Mobilitatea academică definitivă
Alte situații
Anexez la prezenta următoarele documente aferente:
Modificarea numelui din pașaportul depus inițial
- Documentele oficiale din care rezultă numele nou şi în baza cărora s-a eliberat un alt pașaport
(în original și o copie, respectiv traduceri legalizate ale acestora);
- Pașaportul cu numele nou (în original și o copie, respectiv traducere legalizată a acestuia);
- Scrisoarea de acceptare emisă inițial de Ministerul Educației (în copie);
- Alte documente (în original și copie).
Reînmatricularea la studii în anul ……………… la programul de studii ……………………
- Cererea de reînmatriculare (în copie);
- Scrisoarea de acceptare emisă inițial de Ministerul Educației (în copie);
- Alte documente (în original și copie).
Mobilitatea academică definitivă
- Cererea de mobilitate academică definitivă (în copie);
- Scrisoarea de acceptare emisă inițial de Ministerul Educației;
- Alte documente (în original și copie).
Alte situații (în original și copie, respectiv traduceri legalizate):
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
Vă mulțumesc,
Data
______________
Decanatul Facultății de
Internaționale.

.

Semnătura
_________________________
transmite solicitarea, spre rezolvare, către Prorectoratul Relații
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Anexa nr. 11

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A CONTRACTELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE
LICENȚĂ
Anul universitar
2020-2021

Nr.crt.

.

Numele și
prenumele

Anul de
studiu

Numărul
contractului

Numărul
actului
adițional

Mențiuni

1
2
3
4
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 253/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea Prorectoratului didactic și a Direcției Secretariat General Universitate,
nr. 11252/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă modelul Contractului de studii universitare de licență, respectiv al
Actului Adițional, pentru anul universitar 2021-2022, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Senatul universitar aprobă modelul Contractului de studii universitare de master, respectiv al
Actului Adițional pentru anul universitar 2021-2022, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanate,
- D-nei Alina Hoancă, secretariat studii masterale,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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.

Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă nr. 1 la H.S. nr. 253/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________
Vizat CFP: _____________

FACULTATEA _________________________
PROGRAMUL DE STUDII __________________________________
CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Nr. ________ / ________2021
Art. 1. Părțile contractului:
În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și
art. 1166 și urm. din Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de studii universitare între părțile:
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei)
RO21TREZ62120F330500XXXX,
deschis
la
Trezoreria
Timișoara,
cont
(euro)
RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal
4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, în calitate de instituție de
învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE
și
1.2. Dl/Dna ______________________________________________, cu domiciliul în
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________,
născut(ă) la data de ___________, țara_____________, localitatea ___________, identificat(ă) cu
actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP __________________________ , telefon
____________, e-mail __________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității de
Medicină
și
Farmacie
„Victor
Babeș”
din
Timișoara,
Facultatea
de
________________________________,programul
de
studii_____________________________________, regim de finanțare fără taxă (buget) / cu taxă,
denumit(ă) în continuare STUDENT.
Art. 2. Obiectul contractului:
2.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităților de învățământ, reglementând raporturile
dintre UNIVERSITATE, instituție de învățământ superior prestatoare de servicii educaționale, și
STUDENT, beneficiarul de servicii educaționale, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților
semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei
universitare și hotărârile Senatului Universității.
Art. 3. Durata contractului:
3.1. Prezentul contract se încheie pe durata normală de școlarizare a programului de studii, așa cum
este prevăzută aceasta în actele normative în vigoare, începând cu anul universitar 2021/2022.
3.2. Prezentul contract va fi completat cu acte adiționale anuale, încheiate cu acordul părților, la
începutul fiecărui an universitar, în termenul stabilit prin Regulamentul de organizare și desfășurare a
activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență, aprobat de Senatul
universitar.

3.3. STUDENTUL care nu finalizează programul de studii în durata normală, ca urmare a
repetenției, a reluării studiilor în caz de întrerupere, sau a reînmatriculării după exmatriculare sau
retragere, va solicita obligatoriu încheierea unui nou contract de studii, în condițiile stabilite de
universitate la data încheierii acestuia.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților:
4.1. Drepturile UNIVERSITĂȚII sunt:
a) stabilește condițiile de înscriere, înmatriculare, școlarizare, întrerupere, exmatriculare, reînscriere
și reînmatriculare la studii a studentului;
b) supraveghează și urmărește modul în care studentul își respectă obligațiile contractuale asumate
prin prezentul contract;
c) supraveghează și urmărește modul în care studentul își respectă îndatoririle de student;
d) stabilește criteriile de ierarhizare anuală a studenților pe locurile bugetate în conformitate cu
prevederile legale și hotărârile structurilor de conducere ale universității;
e) repartizează anual studenții pe locurile bugetate, respectiv pe locurile cu taxă, potrivit criteriilor
aprobate de Senatul Universității;
f) stabilește cuantumul taxei de școlarizare și a celorlalte taxe;
g) stabilește modul de încasare și termenele de achitare a taxelor de școlarizare și a celorlalte taxe.
4.2. Obligațiile UNIVERSITĂȚII sunt:
a) organizează activități educaționale, inclusiv cele de practică și de verificare a cunoștințelor, la
nivel universitar, în conformitate cu prevederile legale, cu normele interne adoptate în baza
autonomiei universitare, respectiv cu planul de învățământ, aprobat de către Senatul universitar.
b) încheie cu studentul, la începutul fiecărui an universitar, un act adițional la contractul de studii;
c) înscrie studentul în Registrul matricol unic al universităților din România;
d) eliberează gratuit actele de studii;
e) organizează și permite înscrierea studentului la examenul de finalizare a studiilor;
f) nu face distincție între studenții admiși pe locurile cu taxă și cei admiși pe locurile bugetate, în
ceea ce privește calitatea procesului educațional, organizarea formațiunilor de studiu;
g) aduce anual la cunoștința studenților, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii anului universitar,
cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu, prin afișare la sediul facultății și pe pagina proprie de
internet;
h) nu modifică valoarea taxelor de școlarizare în cursul unui an universitar;
i) evaluează, la începutul fiecărui an universitar, locurile finanțate de la bugetul de stat ce vor intra în
procedura de ierarhizare anuală a studenților;
j) asigură condițiile de exercitare a drepturilor studenților, în concordanță cu legislația în vigoare.

4.3. Drepturile STUDENTULUI sunt:
a) participă la activitățile didactice și de pregătire profesională prevăzute în planul de învățământ;
b) face parte din comunitatea universitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) susține, în sesiunile programate, examenele și celelalte forme de verificare a cunoștințelor
dobândite;
d) susține, în sesiunile programate, examenele de finalizare a studiilor;
e) utilizează cu bună credință baza materială afectată procesului educațional;
f) beneficiază de asistență și servicii complementare gratuite, în limita prevederilor normative;
g) beneficiază de libertatea de exprimare, cu respectarea limitelor legale;

h) beneficiază de prevederile Regulamentului de credite transferabile și Regulamentului de acordare
a burselor;
i) studentul care studiază în regim cu taxă beneficiază de loc de cazare în cămin, cu respectarea
limitei capacității de cazare disponibile rămasă după cazarea studenților bugetați;
j) beneficiază de dreptul de restituire a taxei de școlarizare studenții înscriși în anul I de studii, care
solicită retragerea înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, respectiv studenții cu taxă care ocupă
un loc bugetat ca urmare a reclasificării, cu aprobarea Rectorului;
k) beneficiază de toate drepturile, facilitățile și oportunitățile stabilite de legislația în vigoare, de
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și de reglementările adoptate de structurile
de conducere ale universității.
4.4. Obligațiile STUDENTULUI sunt:
a) depune în momentul completării contractului toate documentele de înscriere la admitere în
original și o copie, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului
de admitere;
b) depune în momentul completării contractului/actului adiționaldiploma de bacalaureat și foaia
matricolă, în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat. Neprezentarea
documentelor solicitate, în original, din vina exclusivă a studentului, în termenul stabilit, duce la
pierderea locului finanțat de la bugetul de stat;
c) îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de studii universitare și prin orice alte contracte
încheiate cu universitatea;
d) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învățământ și fișelor disciplinelor, cu
respectarea condițiilor de promovabilitate din cadrul universității, și anume:
 Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45
credite din totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de
maximum 15 credite / an de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul
ciclului (anii I și II pentru primul ciclu, respectiv, anii IV și V pentru ciclul al doilea ciclu);
 Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor și a numărului
total de credite prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și
Medicină Dentară studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anii
III și VI să acumuleze cele 180 de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au
obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anul II să acumuleze 120
credite/ciclul și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea.
e) respectă legislația și toate reglementările adoptate de către structurile de conducere ale
universității, îndeosebi cele referitoare la disciplină și etica universitară;
f) aduce la cunoștința conducerii Facultății orice situație de natură să atragă modificarea statutului de
student bugetat sau cu taxă;
g) achită taxa de școlarizare și celelalte taxe stabilite și afișate anual de către UNIVERSITATE în
cuantumul, modul și la termenul stabilit prin Regulamentele universității, aprobate de Senatul
universitar;
h) achită taxa de școlarizare integral pe anul universitar în curs, în caz de retragere/întrerupere;
i) nu solicită restituirea taxelor achitate în cazul exmatriculării sau al transferului la alte instituții de
învățământ superior;
j) completează și semnează actul adițional la contractul de studii universitare la începutul fiecărui an
universitar, în termenul stabilit de conducerea facultății;
k) își dă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de
student înmatriculat, pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de
gratuitate/reducerela transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot

cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor, conform prevederilor legale
în vigoare;
l) își dă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul exercitării drepturilor
asigurate de calitatea de student sau absolvent, pe toată durata școlarității, respectiv la finalizarea
studiilor;
m) este informat cu privire la faptul că datele personale ale studenților sunt raportate nominal la
Ministerul Educației (ME), prin UEFISCDI;
n) să semneze de fiecare dată, când situația o cere, o Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
o) cunoaște faptul că este interzis traficul și consumul de stupefiante, halucinogene si etnobotanice în
incinta căminului și a universității;
p) să cunoască și să respecte Regulamentele Universității și să-și însușească modificările aduse
acestora, pe durata existenței prezentului contract. Modificările și completările Regulamentelor vor fi
comunicate prin intermediul paginii web a Universității;
q) alte obligații prevăzute de Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.
Art. 5. Plata și condițiile de plată a taxei de școlarizare (se aplică studenților în regim cu taxă):
5.1. Cuantumul taxei de școlarizare se stabilește anual de către Senatul Universității și se aduce la
cunoștință în condițiile prevăzute de prezentul contract.
5.2. Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii se achită integral în perioada stabilită prin
metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de școlarizare în termenul stabilit de conducerea
Universității va duce la pierderea locului obținut.
5.3. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de ……….. lei/an de studiu, sau
euro/an de studiu, conform Regulamentului taxelor de școlarizare și alte taxe, și poate fi achitată:
a. la casieria universității;
b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA:
RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de
studii – numele și prenumele studentului, CNP, anul de studiu, programul de studiu”; (în
cazul taxelor de școlarizare stabilite în lei);
c. prin virament bancar, în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la
Banca TRANSILVANIA SA, Agenția Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod
SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni obligatorii: „taxa de studii – numele
și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de studii”, (în cazul taxelor
de școlarizare stabilite în valută);
d. on-line, cu cardul.
5.4. Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita
taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, întermen de 30 de zile de la începerea anului
universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de școlarizare în
două tranșe egale).
5.5. După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor
de școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii,
UMFVBT aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la
suma datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă.
5.6. După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții
masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul
stabilit în prezentul regulament.
5.7. Neachitarea taxelor de școlarizare în termenele și condițiile stabilite de universitate conduce la
interdicția participării studentului la examene și conferă universității dreptul de a exmatricula
studentul, cu toate consecințele aferente exmatriculării.

5.8. Studentul exmatriculat pentru neachitarea taxelor datorate se poate reînscrie în programe de
studii oferite de universitate, doar în condițiile achitării debitelor datorate acesteia.
5.9. Taxa de școlarizare nu include costurile aferente echipamentului și instrumentarului necesar
pregătirii profesionale a studentului, echipamentului de protecție (halat, mănuși, saboți medicali,
mască, ochelari de protecție, vizieră – când este cazul, etc).
5.10. Pentru studenții Facultății de Medicină Dentară, toate programele de studii, materialele,
instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă vor
fi asigurate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș Timişoara.
Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor
manopere în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea
competențelor specifice necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv unui
tehnician dentar şi a unei asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru
echipamentul de protecție individuală, revin exclusiv studenților, indiferent de forma de școlarizare
(buget sau cu taxă). Necesarul individual de materiale si instrumente propus de fiecare disciplină se
stabilește anual, în funcție de baremul practic specific cuprins în Fișele Disciplinelor, fiind afișat
public, atât pe site-ul UMFVBT, cât şi la sediul fiecărei discipline. Toate materialele, echipamentele
şi instrumentarul individual achiziționate de către studenți vor fi omologate conform legii şi vor
proveni de la distribuitori autorizați în România. Materialele şi instrumentarul individual fac parte
din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul tuturor anilor de studiu şi rămân
proprietatea studentului.Toate manoperele efectuate pe pacienți de către studenți cu aceste materiale
vor fi gratuite, cu excepția restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror
preț va fi achitat integral de către pacient.
Art. 6. Încetarea și rezilierea contractului:
6.1. Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data
încetării trebuie executate în condițiile contractuale.
6.2. Contractul de studii se reziliază de drept, în următoarele cazuri: retragerea de la studii,
mobilitatea internă definitivă la altă instituție de învățământ superior și repetenția. Obligațiile născute
până la data încetării contractului trebuie executate în condițiile contractuale.
6.3. Contractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către
student, prin exmatricularea acestuia. În acest caz, universitatea este îndreptățită la recuperarea
debitelor acumulate de către student până la data exmatriculării și/sau a unor daune materiale.
6.4. Prezentul contract încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este constatată de o autoritate
competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoștința celeilalte părți, în
scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în cel
mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de răspundere partea care o
invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.
Art. 7. Redistribuire anuală
7.1. Locurile bugetate se ocupa în funcție de rezultatele obținute la concursul de admitere, pentru
studenții din anul I, respectiv de rezultatele obținute în anul universitar precedent în cazul studenților
din ceilalți ani de studii, prin reclasificare în funcție de media ponderată.
7.2 Categoriile de studenți exceptate de la reclasificare sunt prevăzute Regulamentul de organizare și
desfășurare a activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență,
încapitolul privind criteriile și standardele de performanță pentru reclasificarea anuală a studenților.
7.3. La începutul fiecărui an universitar, se va face reclasificarea studenților pe locurile de studiu
bugetate în funcție de media ponderata, în ordine descrescătoare, începând cu studenții integraliști.
Reclasificarea se refera la toate locurile bugetate ale fiecărui an de studiu din UMFVBT, în funcție
de numărul de locuri cu finanțare de la bugetul de stat, cu excepția cazurilor sociale. Listele

cuprinzând studenții bugetari și studenții în regim cu taxă, semnate de decanul facultății, vor fi
afișate la avizierul fiecărei facultăți.
7.4. Reclasificarea anuală a studenților se face conform prevederilor Regulamentului de organizare și
desfășurare a activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență, aprobat
anual de către Senatul universitar.
Art. 8. Alte clauze
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că a luat la cunoștință de conținutul tuturor
regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină, normelor de etică și deontologie universitară
și al altor documente cu caracter normativ din cadrul UNIVERSITĂȚII.
8.2. Orice îngăduință din partea UNIVERSITĂȚII nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauzele
de exmatriculare stipulate.
8.3. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
8.4. În cazul apariției unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului
contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor competente din
Timișoara.
8.5. Prezentul contract s-a încheiat la UNIVERSITATE, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.1
8.6. Pentru UNIVERSITATE prezentul contract este semnat de către Decanul facultății, împuternicit
de către Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

STUDENT,
_______________________

DISCIPLINELE OPȚIONALE ALESE.
(Disciplina aleasă devine obligatorie)
1.
2.

,
.
STUDENT,
_________________

1Modelul

Contractului, vizat de Oficiul Juridic al universităţii şi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar
Responsabilitatea conformității datelor completate personal de student revine exclusiv acestuia.

ANEXA LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
REGLEMENTĂRI PRIVIND NORMELE DE CONDUITĂ ACADEMICĂ
EXTRAS DIN REGULAMENTELE UNIVERSITĂȚII
In conformitate cu prevederile Cartei universitare, ale Codului de Etică și Deontologie
Profesională, ale Regulamentului de organizare și desfășurare a activității profesionale a studențilorîn
cadrul studiilor universitare de licență, ale Codului universitar al drepturilor și obligațiilor
studentului, precum și ale tuturor principiilor academice promovate de UMFVBT, buna desfășurare a
procesului didactic presupune:
1. Îndeplinirea cu exigență a tuturor drepturilor și obligațiilor care revin studenților conform
documentelor citate.
2. Respectul față de activitatea didactică a studenților și a cadrului didactic, manifestat prin:
o punctualitate din partea studenților și a cadrelor didactice. După 15 minute de la
începerea orelor, accesul în sala de curs/lucrări practice/stagii/seminarii nu va mai fi
permis. Cadrul didactic are responsabilitatea de a gestiona echitabil timpul acordat
cursului/lucrărilor practice/seminarului pe care-l conduce;
o neutilizarea telefoanelor mobile și și a dispozitivelor multimedia în timpul orelor de
curs/lucrări practice/seminarelor/evaluărilor, fără avizul cadrului didactic;
o intervenții decente în timpul orei, legate de informațiile primite /solicitate, fără a
degenera în discuții contradictorii cu caracter personal. Studenții care tulbură ora pot
fi invitați să părăsească sala de curs și penalizați prin absență;
o folosirea unui limbaj și a unui comportament adecvate spațiului universitar;
o obligativitatea de a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale a
Universității și de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse.
3. Respectarea obligațiilor financiare conform contractului de studii și la termenele prevăzute
în contract.
4. Neînțelegerile dintre studenți și/sau studenți și cadre didactice sunt direcționate inițial în
vederea soluționării amiabile către decanii de an și decanii facultățilorîncă de la primul
semnal.
5. Identificarea abaterilor de la disciplina universitară revine cadrelor didactice de predare și
decanului de an care vor întocmi o documentație ce va fi înaintată Decanului facultății
respective. Decanul poate transmite dosarul spre soluționare către Comisia de Etică a
UMFVBT dacă este cazul.
6. Nerespectarea de către student a îndatoririlor ce decurg din regulamentele universității
poate atrage aplicarea următoarelor sancțiuni: avertisment, suspendarea temporară a bursei,
suspendarea unor facilități de care beneficiază studentul și în caz extrem, exmatricularea
din universitate.
7. Sancțiunile se stabilesc de către Comisia de Etică a UMFVBT în funcție de gravitatea
abaterilor, de repetarea lor, de condițiile în care au fost săvârșite și se aplică de către Decan
sau Rector, după caz, în termen de 30 de zile. Ele pot fi contestate la nivelul forurilor de
conducere ale Universității în termen de 15 zile de la data comunicării sancțiunii și se vor
rezolva în termen de 30 zile de la depunere. Sancțiunea se va aduce la cunoștința studentului
sancționat, iar decizia de sancționare se va atașa la dosarul personal al studentului.
STUDENT (Ă), __________________________________ (Nume, Prenume)
Semnătura, _________________________________
Data, ______________

Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă nr. 1 la H.S. nr. 253/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________
Vizat CFP: _____________

FACULTATEA _________________________
PROGRAMUL DE STUDII _______________________________
ACT ADIŢIONAL NR. ___/ (numărul actului adițional) /_________ /(data)
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ___________ (numărul
contractului)
Art. I. Părțile contractului:
În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și
art. 1166 și urm., s-a încheiat prezentul contract de studii universitare între părțile:
1.1.
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ" DIN
TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei)
RO21TREZ62120F330500XXXX,
deschis
la
Trezoreria
Timișoara,
cont
(euro)
RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal
4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, în calitate de instituție de
învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE
și
1.2. Dl/Dna ______________________________________________, cu domiciliul în
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________,
născut(ă) la data de ___________, țara_____________, localitatea ___________, identificat(ă) cu
actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP __________________________ , telefon
____________, e-mail __________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității de
Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, Facultatea de ______________________,
programul de studii_______________________________________, regim de finanțare fără taxă
(buget) / cu taxă, anul universitar 2021-2022, an ___, grupa, ______, denumit(ă) în continuare
STUDENT.
Art. II. Situația școlară la finele anului universitar anterior, 2020-2021.
Media:
sau
Număr de credite promovate:
CREDITE NEPROMOVATE:
Nr.crt.
Disciplina
Număr credite/disciplină
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total credite nepromovate:

Examinator

MENȚIUNI PRIVIND ȘCOLARIZAREA (se trec anii de repetenție, exmatriculare, întreruperea
studiilor)
(Situația școlară se certifică de secretariat.)
Secretar (semnătura),
Art. III. Disciplinele opționale alese. (Disciplina aleasă devine obligatorie)
1.
,
2.
.
Art. IV. (1) Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 este de …………..Ron/an de
studiu sau euro/an de studiu și se achită în contul bancar indicat în Regulamentul taxelor prin una
din următoarele modalități:
a. la casieria universității;
b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA:
RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de
studii – numele și prenumele studentului, CNP, anul de studiu, programul de studiu ”; (în
cazul taxelor de școlarizare stabilite în lei)
c. prin virament bancar, în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la
Banca TRANSILVANIA SA, Agenția Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod
SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni obligatorii: „taxa de studii – numele
și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de studii”, (în cazul taxelor
de școlarizare stabilite în valută)
d. on-line, cu cardul.
(3) Taxa de școlarizare nu include costurile aferente echipamentului, instrumentarului și materialelor
consumabilenecesare pregătirii profesionale a studentului, echipamentului de protecție (halat,
mănuși, saboți medicali, mască, ochelari de protecție, vizieră – când este cazul).
(4) Pentru studenții Facultății de Medicină Dentară, toate programele de studii, materialele,
instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă vor
fi asigurate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș Timişoara.
Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor
manopere în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea
competențelor specifice necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv unui
tehnician dentar şi a unei asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru
echipamentul de protecție individuală, revin exclusiv studenților, indiferent de forma de școlarizare
(buget sau cu taxă). Necesarul individual de materiale si instrumente propus de fiecare disciplină se
stabilește anual, în funcție de baremul practic specific cuprins în Fișele Disciplinelor, fiind afișat
public, atât pe site-ul UMFT, cât şi la sediul fiecărei discipline. Toate materialele, echipamentele şi
instrumentarul individual achiziționate de către studenți vor fi omologate conform legii şi vor
proveni de la distribuitori autorizați în România. Materialele şi instrumentarul individual fac parte
din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul tuturor anilor de studiu şi rămân
proprietatea studentului.
Toate manoperele efectuate pe pacienți de către studenți cu aceste materiale vor fi gratuite, cu
excepția restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror preț va fi achitat
integral de către pacient.
Art. V. Art.5.2. și 5.4. și 5.5 și 5.6..se modifică astfel:
5.2. Plata taxelor de școlarizare aferente anului I de studii integral în perioada stabilită prin
metodologia proprie de admitere. Neplata taxei de școlarizare în termenul stabilit de conducerea
Universității va duce la pierderea locului obținut.
5.4. Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot achita
taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, întermen de 30 de zile de la începerea anului

universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de școlarizare în
două tranșe egale).
5.5. După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor
de școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii,
UMFVBT aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la
suma datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă.
5.6. După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții
masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul
stabilit în prezentul regulament.
Art. VI. Art. 4.2. lit. j, Art. 4.3. lit. j, Art. 4.4. lit. a, b ,d, f, l, n, se modifică astfel:
Art. 4.2. lit. j): asigură condițiile de exercitare a drepturilor studenților, în concordanță cu legislația
în vigoare.
Art. 4.3. lit. j): beneficiază de dreptul de restituire a taxei de școlarizare studenții înscriși în anul I
de studii, care solicită retragerea înainte de emiterea deciziei de înmatriculare, respectiv studenții
cu taxă care ocupă un loc bugetat ca urmare a reclasificării, cu aprobarea Rectorului.
Art. 4.4. lit. a) să depună în momentul completării contractului toate documentele de înscriere la
admitere în original și o copie, conform prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a
concursului de admitere.
lit. b) să depună în momentul completării contractului/actului adiționaldiploma de bacalaureat și
foaia matricolă, în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat. Neprezentarea
documentelor solicitate, în original, din vina exclusivă.în termenul stabilit, duce la pierderea locului
finanțat de la bugetul de stat;
lit. d) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învățământ fișelor disciplinelor, cu
respectarea condițiilor de promovabilitate din cadrul universității, și anume:
 Promovarea unui an de studii din cadrul unui ciclu, necesită obținerea a minimum de 45
credite din totalul celor 60 alocate/an, cu precizarea că numărul creditelor restante este de
maximum 15 credite / an de studiu, dar nu mai mult de 20 de credite restante în interiorul
ciclului (anii I și II pentru primul ciclu, respectiv, anii IV și V pentru ciclul al doilea ciclu);
 Promovarea unui ciclu de studii presupune promovarea tuturor disciplinelor și a numărului
total de credite prevăzute pentru fiecare program de studiu. La Facultatea de Medicină și
Medicină Dentară studenții au obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anii
III și VI să acumuleze cele 180 de credite/ciclu. La Facultatea de Farmacie studenții au
obligația ca la finalizarea unui ciclu de studii, respectiv anul II să acumuleze 120
credite/ciclul și 180 credite la finele anului V, pentru ciclul al doilea.
lit. h) achită taxa de școlarizare integral pe anul universitar în curs, în caz de retragere/întrerupere;
lit. n) să semneze de fiecare dată, când situația o cere, o Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
lit. p) să cunoască și să respecte Regulamentele Universității și să-și însușească modificările aduse
acestora, pe durata existenței prezentului contract. Modificările și completările Regulamentelor vor
fi comunicate prin intermediul paginii web a Universității.”
Art. VII. Art.6.4. se completează astfel:
6.4. Prezentul contract încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este constatată de o
autoritate competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoștința celeilalte
părți, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va
comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de
răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.

Art. VIII. Art. 8.1. se modifică astfel:
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că a luat la cunoștință conținutul tuturor
regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină, normelor de etică și deontologie
universitară și al altor documente cu caracter normativ în cadrul UNIVERSITĂȚII.
Celelalte clauze ale contractului de studii universitare de licență nu se modifică.
Actul adițional se încheie în două exemplare.2 Pentru UNIVERSITATE, și este semnat de către
Decanul Facultății, împuternicit de Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

STUDENT,

______________________

Modelul Actului adițional, vizat de Oficiul Juridic al universităţii şi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar.
Responsabilitatea conformității datelor completate personal de student revine exclusiv acestuia.
2

Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă nr. 2 la H.S. nr. 253/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________
Vizat CFP: _____________

FACULTATEA _________________________
PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
_______________________________________________________

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Nr. ________ / ________ 2021

Art. 1. Părțile contractului:
În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și
art. 1166 și urm. din Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de studii universitare de master între
părțile:
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei)
RO21TREZ62120F330500XXXX,
deschis
la
Trezoreria
Timișoara,
cont
(euro)
RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal
4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, în calitate de instituție de
învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE
și
2.2.
Dl/Dna
_____________________________________,
cu
domiciliul
în
_____________________, str. ___________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________,
născut(ă) la data de ___________, țara _______________, localitatea ________________,
identificat(ă) cu actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP
__________________________ , telefon ____________, e-mail __________________, în calitate
de student(ă) al(a) Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, înmatriculat
la
programul
de
studii
universitare
de
master
__________________________________________________, regim de finanțare fără taxă
(buget)/cu taxă, denumit(ă) în continuare STUDENT.
Art. 2. Obiectul contractului:
2.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităților de învățământ, reglementând raporturile
dintre UNIVERSITATE, instituție de învățământ superior prestatoare de servicii educaționale, și
STUDENT, beneficiarul de servicii educaționale, cu precizarea drepturilor și obligațiilor părților
semnatare, în concordanță cu legislația în vigoare, ordinele ministrului de resort, prevederile Cartei
universitare și hotărârile Senatului Universității.

Art. 3. Durata contractului:
3.1. Prezentul contract se încheie pe durata normală de școlarizare a programului de studii, așa cum
este prevăzută aceasta în actele normative în vigoare, începând cu anul universitar 2021/2022.
3.2. Prezentul contract va fi completat cu acte adiționale anuale, încheiate cu acordul părților, la
începutul fiecărui an universitar, în termenul stabilit de conducerea Universității.
3.3. STUDENTUL care nu finalizează programul de studii în durata normală, ca urmare a
repetenției, a reluării studiilor în caz de întrerupere, sau a reînmatriculării după exmatriculare sau
retragere, va solicita obligatoriu încheierea unui nou contract, în condițiile stabilite de universitate la
data încheierii acestuia.
Art. 4. Drepturile și obligațiile părților:
4.1. Drepturile UNIVERSITĂȚII sunt:
a) stabilește condițiile de înscriere, înmatriculare, școlarizare, întrerupere, exmatriculare, reînscriere
și reînmatriculare la studii a studentului;
b) supraveghează și urmărește modul în care studentul își respectă obligațiile contractuale asumate
prin prezentul contract;
c) supraveghează și urmărește modul în care studentul își respectă îndatoririle de student;
d) stabilește criteriile de ierarhizare anuală a studenților pe locurile bugetate în conformitate cu
prevederile legale și hotărârile structurilor de conducere ale universității;
e) stabilește cuantumul taxei de școlarizare și a celorlalte taxe;
f) stabilește modul de încasare și termenele de achitare a taxelor de școlarizare și a celorlalte taxe.
4.2. Obligațiile UNIVERSITĂȚII sunt:
a) organizează activități educaționale, inclusiv cele de practică și de verificare a cunoștințelor, la
nivel universitar, în conformitate cu prevederile legale, cu normele interne adoptate în baza
autonomiei universitare, respectiv cu planul de învățământ, aprobat de către Senatul universitar;
b) încheie cu studentul, la începutul fiecărui an universitar, un act adițional la contractul de studii;
c) înscrie studentul în Registrul matricol unic al universităților din România;
d) eliberează gratuit actele de studii;
e) organizează și permite înscrierea studentului la examenul de finalizare a studiilor;
f) nu face distincție între studenții admiși pe locurile cu taxă și cei admiși pe locurile bugetate, în
ceea ce privește calitatea procesului educațional, organizarea formațiunilor de studiu;
g) aduce anual la cunoștința studenților, cu cel puțin 15 zile înaintea începerii anului universitar,
cuantumul taxei pentru fiecare an de studiu, prin afișare la sediul universității și pe pagina proprie de
internet;
h) nu modifică valoarea taxelor de școlarizare în cursul unui an universitar;
i) evaluează, la începutul fiecărui an universitar, locurile finanțate de la bugetul de stat ce vor intra în
procedura de ierarhizare anuală a studenților;
j) asigură condițiile de exercitare a drepturilor studenților, în concordanță cu legislația în vigoare;
k) beneficiază de toate drepturile, facilitățile și oportunitățile stabilite de legislația în vigoare, de
Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului și de reglementările adoptate de structurile
de conducere ale universității.

4.3. Drepturile STUDENTULUI sunt:
a) să depună în momentul completării contractului diploma de licență și suplimentul
diplomei/adeverința de absolvire, în original, în cazul ocupării unui loc finanțat de la bugetul de stat.
Nereprezentarea documentelor solicitate, în original, din vina exclusivă a studentului, în termenul
stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat;
b) participă la activitățile didactice și de pregătire profesională prevăzute în planul de învățământ;
c) face parte din comunitatea universitară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) susține, în sesiunile programate, examenele și celelalte forme de verificare a cunoștințelor
dobândite;
e) susține, în sesiunile programate, examenele de finalizare a studiilor;
f) utilizează cu bună credință baza materială afectată procesului educațional;
g) beneficiază de asistență și servicii complementare gratuite, în limita prevederilor normative;
h) beneficiază de libertatea de exprimare, cu respectarea limitelor legale;
i) beneficiază de prevederile Regulamentului de credite transferabile și Regulamentului de acordare
a burselor;
j) studentul care studiază în regim cu taxă beneficiază de loc de cazare în cămin, cu respectarea
limitei capacității de cazare disponibile rămasă după cazarea studenților bugetați;
k) beneficiază de toate drepturile, facilitățile și oportunitățile stabilite de legislația în vigoare, de
Codul drepturilor și obligațiilor studentului și de reglementările adoptate de structurile de conducere
ale universității.
4.4. Obligațiile STUDENTULUI sunt:
a) îndeplinește obligațiile asumate prin contractul de studii universitare și prin orice alte contracte
încheiate cu universitatea;
b) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învățământ și fișelor disciplinelor, cu
respectarea condițiilor de promovabilitate din cadrul universității, și anume: studentul promovează
anul universitar pe baza numărului minim de 45 credite pentru anul de studii.
c) respectă legislația și toate reglementările adoptate de către structurile de conducere ale
universității, îndeosebi cele referitoare la disciplină și etica universitară;
d) aduce la cunoștința conducerii universității facultății orice situație de natură să atragă modificarea
statutului de student bugetat sau cu taxă;
e) achită taxa de școlarizare și celelalte taxe stabilite și afișate anual de către UNIVERSITATE în
cuantumul, modul și la termenul stabilit prin Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare
și alte taxe, aprobat de către Senatul universitar;
f) achită, în caz de retragere/întrerupere, taxa de școlarizare integral pe anul universitar în curs; taxa
de școlarizare nu se restituie;
g) nu solicită restituirea taxelor achitate în cazul exmatriculării sau al transferului la alte instituții de
învățământ superior;
h) completează și semnează actul adițional la contractul de studii universitare la începutul fiecărui an
universitar, în termenul stabilit de conducerea Universității;
i) își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor personale care demonstrează statutul de student
înmatriculat, pentru a beneficia de asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de
gratuitate/reducerela transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot
cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele călătoriilor, conform prevederilor legale
în vigoare.

j) își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în scopul exercitării drepturilor
asigurate de calitatea de student sau absolvent, pe toată durata școlarității, respectiv la finalizarea
studiilor;
k) este informat cu privire la faptul că datele personale ale studenților sunt raportate nominal la
Ministerul Educației (ME), prin UEFISCDI;
k) semnează de fiecare dată, când situația o cere, o Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
l) cunoaște faptul că este interzis traficul și consumul de stupefiante, halucinogene si etnobotanice în
incinta căminului și a universității;
m) cunoaște și respectă Regulamentele Universității și își însușește modificările aduse acestora, pe
durata existenței prezentului contract. Modificările și completările Regulamentelor vor fi comunicate
prin intermediul paginii web a Universității;
n) alte obligații prevăzute de Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului.
Art. 5. Plata și condițiile de plată a taxei de școlarizare (se aplică studenților în regim cu taxă):
5.1. Cuantumul taxei de școlarizare se stabilește anual de către Senatul Universității și se aduce la
cunoștință în condițiile prevăzute de prezentul contract.
5.2. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de ……….. lei/an de studiu sau
euro/an de studiu, conform Regulamentului taxelor de școlarizare și alte taxe, și poate fi achitatăprin
una din următoarele modalități:
a. la casieria universității;
b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA:
RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa de
studii – numele și prenumele studentului, CNP, anul de studiu, programul de studiu ”;(în
cazul taxelor de școlarizare stabilite în lei)
c. prin virament bancar, în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis la
Banca TRANSILVANIA SA, Agenția Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod
SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni obligatorii: „taxa de studii – numele
și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de studii”, (în cazul taxelor
de școlarizare stabilite în valută)
d. on-line, cu cardul.
5.3. Pentru toate ciclurile de studii universitare, în primul an de studiu (la înmatriculare) taxa de
școlarizare se achită integralîn perioada stabilită prin metodologia proprie de admitere.Neplata taxei
de școlarizare în termenul stabilit de conducerea Universității va duce la pierderea locului obținut.
5.4. (1) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot
achita taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, întermen de 30 de zile de la începerea
anului universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de
școlarizare în două tranșe egale).
(2) După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de
școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii, UMFVBT
aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la suma
datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă.
(3) După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții
masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul
stabilit în prezentul regulament.

5.5. Taxa de școlarizare nu include costurile aferente echipamentului și instrumentarului necesar
pregătirii profesionale a studentului.
5.6. Neachitarea taxelor de școlarizare în termenele și condițiile stabilite de universitate conduce la
interdicția participării studentului la examene și conferă universității dreptul de a exmatricula
studentul, cu toate consecințele aferente exmatriculării.
5.7. Studentul exmatriculat pentru neachitarea taxelor datorate se poate reînscrie în programe de
studii oferite de universitate, doar în condițiile achitării debitelor datorate acesteia.
Art. 6. Încetarea și rezilierea contractului:
6.1. Contractul de studii încetează la momentul finalizării studiilor. Obligațiile născute până la data
încetării trebuie executate în condițiile contractuale.
6.2. Contractul de studii se reziliază de drept, în următoarele cazuri: retragerea de la studii, transferul
la altă instituție de învățământ superior, întreruperea studiilor și repetenția. Obligațiile născute până
la data încetării contractului trebuie executate în condițiile contractuale.
6.3. Contractul poate fi reziliat unilateral de universitate pentru neîndeplinirea obligațiilor de către
student, prin exmatricularea acestuia. În acest caz, universitatea este îndreptățită la plata de către
student a debitelor acumulate până la data exmatriculării și/sau a unor daune materiale.
6.4. Prezentul contract încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este constatată de o autoritate
competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoștința celeilalte părți, în
scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în cel
mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de răspundere partea care o
invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.
Art. 7. Redistribuire anuală
7.1. Locurile bugetate se ocupă în funcție de rezultatele obținute la concursul de admitere, pentru
studenții din anul I, respectiv de rezultatele obținute în anul universitar precedent, în cazul studenților
din ceilalți ani de studii, in limita locurilor rămase disponibile, cu excepția studenților străini care
studiază pe cont propriu valutar și a studenților cu taxă proveniți din transferul de la alte universități
particulare.
7.2. La începutul fiecărui an universitar, locurile bugetate rămase disponibile sunt redistribuite în
ordinea mediilor obținute de studenții cu taxă în anul anterior. Listele cuprinzând studenții bugetari și
studenții în regim cu taxă, semnate de catre Decanul facultății, vor fi afișate la avizierul facultății.
Art. 8. Alte clauze
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că a luat la cunoștință conținutul tuturor
regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină, normelor de etică și deontologie universitară
și al altor documente cu caracter normativ în cadrul UNIVERSITĂȚII.
8.2. Orice îngăduință din partea UNIVERSITĂȚII nu poate fi interpretată ca o renunțare la clauzele
de exmatriculare stipulate.
8.3. Studentul se obligă să respecte prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
8.4. În cazul apariției unor litigii izvorând din interpretarea, executarea sau rezilierea prezentului
contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor competente din
Timișoara.

8.4. Prezentul contract s-a încheiat la UNIVERSITATE, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.1
8.5. Pentru UNIVERSITATE prezentul contract este semnat de către Decanul facultății, împuternicit
de Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens.

RECTOR,

STUDENT,

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
_______________________

DISCIPLINELE OPȚIONALE ALESE
(Disciplina aleasă devine obligatorie)
1.
2.

,
STUDENT

Contractul, vizat de Oficiul Juridic al universităţii şi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar.
Responsabilitatea conformității datelor completate personal de student revine exclusiv acestuia.
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexa nr. 2 la H.S. nr. 253/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________
Vizat CFP: _____________

ACT ADIȚIONAL NR. ___/ (numărul actului adițional)) /_________ /(data)
LA CONTRACTUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER___________ (numărul
contractului
Art. I. Părțile contractului:
În temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
O.U.G. nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001, cu modificările și completările ulterioare, și
art. 1166 și urm., s-a încheiat prezentul contract de studii universitare între părțile:
1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN
TIMIȘOARA, cu sediul în Timișoara 300041, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, cont (lei)
RO21TREZ62120F330500XXXX,
deschis
la
Trezoreria
Timișoara,
cont
(euro)
RO53BTRL03604202A6896600, deschis la Banca TRANSILVANIA SA - Timișoara, cod fiscal
4269215, reprezentată de Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, în calitate de instituție de
învățământ superior de stat acreditată, denumită în continuare UNIVERSITATE și
1.2. Dl/Dna ______________________________________________, cu domiciliul în
____________________, str. _________________, nr. ___, ap. ____, județul ____________,
născut(ă) la data de ___________, țara _____________, localitatea ___________, identificat(ă) cu
actul de identitate ______ seria ___ nr. _________, CNP __________________________ , telefon
____________, e-mail __________________, în calitate de student(ă) al(a) Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, programul de studii universitare de master
____________________________________________________, regim de finanțare fără taxă
(buget) / cu taxă, anul universitar 2020-2021, anul ___, grupa, ______, denumit(ă) în continuare
STUDENT.
Art. II. Situația școlară la finele anului universitar anterior, 2020-2021.
Media:

sau

Număr de credite promovate:

CREDITE NEPROMOVATE:
Disciplina

Examinator

Disciplina

Examinator

MENȚIUNI PRIVIND ȘCOLARIZAREA (se trec anii de repetenție, exmatriculare, întreruperea
studiilor)
(Situația școlară se certifică de secretariat.)

Secretar (semnătura),

Art. III. Disciplinele opționale alese. (Disciplina aleasă devine obligatorie)
1.
2.

,
.

Art. IV. Art. 4.2. lit. j, Art. 4.4. lit. b , f, k, m, se modifică astfel:
Art. 4.2. lit. j): asigură condițiile de exercitare a drepturilor studenților, în concordanță cu legislația
în vigoare.
Art. 4.4. lit. b) îndeplinește toate sarcinile ce îi revin potrivit planului de învățământ și fișelor
disciplinelor, cu respectarea condițiilor de promovabilitate din cadrul universității, și anume:
studentul promovează anul universitar pe baza numărului minim de 45 credite pentru anul de studii.
lit. f): în caz de retragere/întrerupere, achită taxa de școlarizare integral pe anul universitar în
curs; taxa de studii nu se restituie.
lit. k) să semneze de fiecare dată, când situația o cere, o Notă de informare cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
lit. m) să cunoască și să respecte Regulamentele Universității și să-și însușească modificările aduse
acestora, pe durata existenței prezentului contract. Modificările și completările Regulamentelor vor
fi comunicate prin intermediul paginii web a Universității.
Art. V. Art.5.2. și 5.4. și se modifică astfel:
5.2. Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022 este de ……….. lei/an de studiu sau
euro/an de studiu, conform Regulamentului taxelor de școlarizare și alte taxe, și poate fi achitată prin
una din următoarele modalități:
a. la casieria universității;
b. prin virament bancar, în contul Universității, deschis la TREZORERIA TIMIȘOARA:
RO21TREZ62120F330500XXXX, cod fiscal: 4269215, cu următoarele mențiuni: „taxa
de studii – numele și prenumele studentului, CNP, anul de studiu, programul de studiu ”;
(în cazul taxelor de școlarizare stabilite în lei)
c. prin virament bancar, în contul Universității: RO53BTRL03604202A6896600, deschis
la Banca TRANSILVANIA SA, Agenția Baroc, Str. Palanca nr. 2, Piața Unirii, Cod
SWIFT/BIC: BTRLRO22TMA, cu următoarele mențiuni obligatorii: „taxa de studii –
numele și prenumele studentului, anul de studiu, Facultatea/programul de studii”, (în
cazul taxelor de școlarizare stabilite în valută)
d. on-line, cu cardul.
5.4. (1) Începând cu anul doi de studii, pentru toate ciclurile de studii universitare, studenții pot
achita taxa de școlarizare integral sau în două tranșe egale, întermen de 30 de zile de la începerea
anului universitar, respectiv de la începerea semestrului 2 (pentru studenții care achită taxa de
școlarizare în două tranșe egale).
(2) După expirarea termenului de 30 de zile, prevăzut de prezentul regulament pentru plata taxelor de
școlarizare, pe baza evidențelor contabile, pentru studenții înscriși în anii II-VI de studii, UMFVBT
aplică penalități de 0,1 % pentru fiecare zi calendaristică de întârziere raportate la suma
datorată, pentru o perioadă de 60 zile calendaristice de la data scadentă.
(3) După expirarea celor 90 de zile, UMFVBT are dreptul de a exmatricula studenții, studenții
masteranzi și studenții-doctoranzi care nu pot face dovada plății taxei de școlarizare în termenul
stabilit în prezentul regulament.

Art. VI. Art.6.4. se completează astfel:
6.4. Prezentul contract încetează și în caz de forță majoră. Forța majoră este constatată de o
autoritate competentă. Partea care o invocă are obligativitatea de a o aduce la cunoștința celeilalte
părți, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariție, iar dovada forței majore se va
comunica în cel mult 15 zile calendaristice de la apariția acesteia. Forța majoră apără de
răspundere partea care o invocă, cealaltă parte neavând dreptul de a cere despăgubiri.
Art. VII. Art. 8.1. se modifică astfel:
8.1. Prin semnarea prezentului contract, studentul declară că a luat la cunoștință conținutul tuturor
regulamentelor, metodologiilor, normelor de disciplină, normelor de etică și deontologie
universitară și al altor documente cu caracter normativ în cadrul UNIVERSITĂȚII.

Celelalte clauze ale contractului de studii universitare de master nu se modifică.

Actul adițional se încheie în două exemplare.2 Pentru UNIVERSITATE, prezentul contract este
semnat de către Decanul facultății, împuternicit de către Rectorul UNIVERSITĂȚII în acest sens.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

STUDENT,
_____________________

Act adițional, vizat de Oficiul Juridic al Universităţii şi vizat CFP, a fost aprobat de Senatul universitar.
Responsabilitatea conformității datelor completate personal de student revine exclusiv acestuia.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 254/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului de Evaluare și Asigurare a
Calității Educaționale (DEACE) din cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din
Timişoara, republicat prin H.S. nr. 160/8890/28.04.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr.
11268/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă componența Comisiei de evaluare și asigurare a calității educaționale
în cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), Consiliului Școlii Doctorale
Medicină- Farmacie (CSD M-F) și Consiliului Școlii Doctorale Medicină dentară (CSD MD), după
cum urmează:
Președinte: prof. univ. dr. Dana Liana Stoian
Membri:
- Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu
- Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
- Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia
- Conf. univ. dr. Luca Constantin, reprezentant angajator
- Student doctorand Țogoe Marius Mihai
Secretar: Conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Departamentul de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE),
- Persoanele nominalizate la art.1,
- Direcția Secretariat General Universitate,
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
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 Birou 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. 255/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul 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, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr.
145/8890/28.04.2021,
- Solicitarea d-nei conf. univ. dr. Hogea Lavinia Maria, nr. 11262/17.06.2021, de acordare a calității de
membru a Școlii Doctorale Medicină-Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină,
- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut în baza Ordinului
ME. nr. 3930/14.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 11298/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din
cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, dnei conf. univ. dr. Hogea Lavinia Maria.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- C.S.U.D.,
- Școala Doctorală Medicină-Farmacie,
- Persoana nominalizată la art. 1,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, LSFT, TDSA,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 256/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul 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, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr.
145/8890/28.04.2021,
- Solicitarea d-nei conf. univ. dr. Elena Cecilia Ildikó Roșca, nr. 11263/17.06.2021 de acordare a calității
de membru a Școlii Doctorale Medicină-Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină,
- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut în baza Ordinului
ME. nr. 3939/14.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 11296/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din
cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, dnei conf. univ. dr. Elena Cecilia Ildikó Roșca.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- C.S.U.D.,
- Școala Doctorală Medicină-Farmacie,
- Persoana nominalizată la art. 1,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, LSFT, TDSA,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 257/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul 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, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr.
145/8890/28.04.2021,
- Solicitarea d-lui conf. univ. dr. Virgil Radu Enătescu, nr. 11264/17.06.2021 de acordare a calității de
membru a Școlii Doctorale Medicină-Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină,
- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut în baza Ordinului
ME. nr. 3929/14.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 11297/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din
cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, dlui conf. univ. dr. Virgil Radu Enătescu.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- C.S.U.D.,
- Școala Doctorală Medicină-Farmacie,
- Persoana nominalizate la art. 1,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, LSFT, TDSA,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 258/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul 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, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr.
145/8890/28.04.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 11152/15.06.2021 privind acceptarea ca membru în
cadrul Școlii Doctorale Medicină- Farmacie din cadrul IOSUD Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara.
- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut în baza Ordinului
MEN,nr. 5755/27.12.2017,
- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 11300/17.06.2021
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă acceptarea d-lui prof. univ. dr. Adrian Goldiș ca membru al Școlii Doctorale
Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
domeniul Medicină.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- C.S.U.D.,
- Școala Doctorală Medicină-Farmacie,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Persoana nominalizată la art. 1,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- SSMT, LSFT, TDSA,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 259/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.229 din 17 august
2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului
de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau
de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat,
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3.482 din 24 martie
2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare,
- Hotărârea Guvernului nr. 134 din 2 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Codului
studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul 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, modificat, completat și republicat
prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020,
- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 202/18470/18.12.2020,
modificată prin H.S. nr. 147/8890/28.04.2021,
- Solicitările d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 11269,
11270/17.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă completarea Metodologiei de finalizare a studiilor universitare de
doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin
H.S. nr. 202/18470/18.12.2020, prin introducerea următoarelor formulare, conform Anexelor, părți
integrante din prezenta hotărâre:
- formularul tip Referat de acceptare al conducătorului de doctorat cu privire la
susținerea publică a tezei de doctorat (Anexa nr.10);
- formularul tip Referat de acceptare membru referent în comisia de susținere a tezei de
doctorat/tezei de abilitare (Anexa nr. 11 ).
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
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- Cancelaria Rectorului,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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Cod Regulament: UMFVBT- MET/CSUD/110/2020
Aprobat prin HCA nr. 30/17601/27.11.2020
Anexă la H.S. nr. 202/18470/18.12.2020
Modificare și completare aprobate prin H.C.A. nr. 11/8466/20.04.2021
Modificare și completare aprobate prin H.S. nr. 147/8890/28.04.2021
Modificare și completare aprobate prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Modificare și completare aprobate prin H.S. nr. 259/11900/30.06.2021
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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1.
Prezenta Metodologie constituie cadrul de organizare şi desfăşurare al procesului de finalizare a
studiilor universitare de doctorat în cadrul Instituției Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat
- Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare
IOSUD-UMFVBT).
Art. 2.
Această Metodologie este fundamentată pe baza prevederilor următoarelor documente: Legea
Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Codul studiilor
universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), aprobat prin Ordin MENCȘ nr. 3482/24.03.2016;
Metodologia de evaluare a tezelor de doctorat aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării nr. 5229 din 17 august 2020; Regulamentul de organizare și funcționare al studiilor
universitare de doctorat în cadrul UMFVBT a cărui parte integrantă este.

CAPITOLUL II. DURATA STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT
Art. 3.
Durata studiilor universitare de doctorat este de 4 ani, în cadrul învăţământului superior medical şi
farmaceutic, potrivit art. 174 alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
Art. 4.
Din motive întemeiate justificate în scris, se poate decide prelungirea duratei studiilor doctorale, la
propunerea conducătorului de doctorat, cu 1-2 ani, cu aprobarea Senatului universitar.
Art. 5.
Studiile universitare de doctorat se pot întrerupe din motive temeinice, justificate cu acte, prevăzute şi
de legislaţia muncii pentru angajaţii cadre didactice (boală, creştere şi îngrijire copil, etc.). Durata
acestor studii se prelungeşte cu perioadele cumulate ale întreruperilor aprobate.
Art. 6.
Prelungirea prevăzută la Art.4, respectiv întreruperea şi prelungirea studiilor doctorale prevăzute la
Art. 5 se stabilesc prin acte adiţionale la contractul de studii universitare de doctorat.
Art. 7.
(1) În situația în care studentul-doctorand nu reuşeşte să finalizeze teza la termenul stabilit potrivit
contractului de studii universitare de doctorat şi a eventualelor acte adiţionale, acesta mai are la
dispoziţie o perioada de graţie de maximum 2 ani pentru a finaliza şi susţine public teza, depăşirea
acestui termen conducând în mod automat la exmatriculare.
(2) În perioada de graţie prevăzută la alin. (1) studentul doctorand nu poate beneficia de bursa de
doctorat acordată prin granturile doctorale.
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Art. 8.
După susţinerea tezei de doctorat, IOSUD eliberează o adeverinţă care atestă perioada în care
studentul doctorand a urmat studiile universitare de doctorat, indiferent dacă acestea au fost
promovate sau nu.

CAPITOLUL III. ETAPELE SUSȚINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTORAT
Art. 9.
Teza de doctorat este o lucrare științifică originală elaborată de către studentul doctorand în cadrul
studiilor universitare de doctorat, condiție legală pentru obținerea titlului de doctor.
Art. 10.
Teza de doctorat va fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, la
alegere dintre: engleză, franceză, germană.
Art. 11.
(1) Rezumatul tezei de doctorat se redactează obligatoriu în limba română și limba engleză.
(2) Rezumatele tezelor de doctorat ce urmează să fie susţinute public, precum şi data, ora şi locaţia
aferente susţinerilor publice, se afişează pe site-ul instituţiei cu cel puţin 20 de zile calendaristice
anterior susţinerii acestora.
Art. 12.
Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în
faţa comisiei de susţinere publică a tezei de doctorat, denumită în continuare comisia de doctorat.
Art. 13.
(1) Susţinerea publică poate avea loc numai după parcurgerea următoarelor etape:
a) Studentul-doctorand va depune la Secretariatul Şcolii doctorale o cerere cu număr de la
Registratura UMFVBT (Anexa 1) însoţită de teza de doctorat în format electronic în vederea
realizării analizei de similitudini cu ajutorul unui program recunoscut de CNATDCU. Școala
doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel național privind
detecția de similitudini. Durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii
tezei de doctorat la secretariatul IOSUD-UMFVBT;
b) Studentul-doctorand va trimite teza de doctorat în format electronic - varianta word fără
capitolul Bibliografie şi Anexe pe adresa evb@umft.ro sau o va depune la cam. 316 a
UMFVBT și va primi în format electronic și tipărit Raportul de similitudini (sinteza evaluării
tezei cu programul antiplagiat www.sistemantiplagiat.ro, program inclus pe lista celor
recunoscute de CNATDCU) pe care îl va transmite conducătorului/conducătorilor de doctorat.
Raportul/rapoartele de similitudini se includ(e) în dosarul de doctorat. În condițiile prezenței
împrumuturilor neautorizate peste valorile indicatorilor considerate de către sistem ca fiind
“plagiat”, doctorandul împreună cu conducătorul de doctorat vor efectua corectarea tezei care
va fi retrimisă pentru re-evaluare în vederea elaborării Raportului complet de similitudine.
Conducătorul/conducătorii de doctorat confirmă prin semnătură primirea Raportului (complet)
de similitudini și a Procesului verbal de control al originalităţii tezei de doctorat;
c) Cererea privind propunerea componenței comisiei de doctorat, formulată de
conducătorul/conducătorii de doctorat (Anexa 5 sau Anexa 6 în cazul tezelor conduse în
cotutelă) se depune la Secretariatul Școlii doctorale în vederea aprobării de CSUD și CSD;
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d) Studentul-doctorand depune la Secretariatul Şcolii Doctorale o cerere înregistrată la
Registratura UMFVBT (Anexa 2) privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de
doctorat de către comisia de îndrumare. Teza de doctorat este prezentată comisiei de îndrumare
din cadrul Şcolii doctorale. După această presusţinere, care poate fi publică,
conducătorul/conducătorii de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a
tezei şi organizării susţinerii publice. Referatul de acceptare al conducătorului/conducătorilor
de doctorat cu privire la susținerea publică a tezei de doctorat (Anexa 10) şi acordul membrilor
comisiei de îndrumare (Anexa 3) se includ în dosarul de doctorat. Durata procesului de
evaluare a tezei de către comisia de îndrumare este de 30 de zile şi se poate prelungi cu
maximum 30 de zile în situaţii temeinic justificate;
e) Teza de doctorat se depune în mod oficial la Secretariatul Școlii doctorale, în format tipărit și
în format electronic, împreună cu rezumatul tezei în limba română și engleză, CV-ul
doctorandului. Teza de doctorat tipărită se va redacta în format B5, numit şi format academic
sau ştiinţific (B5 Jis – 18,2 / 25,7 cm pentru copertă şi B5 ISO – 17,6 / 25 cm pentru conţinut).
Secretariatul Şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din
cadrul programului de studii universitare de doctorat şi respectarea procedurilor.
f) Cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de către
conducătorul/conducătorii de doctorat şi de preşedintele comisiei de susţinere, se depune la
Secretariatul Şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă
pentru susţinerea publică (Anexa 4);
g) Școala Doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include
în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul/ conducătorii de doctorat,
precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit.
h) Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV- ul doctorandului, CVurile membrilor comisiei de doctorat sau link-uri către acestea sunt afişate pe site-ul
www.umft.ro. Comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 67 din Codul
studiilor universitare de doctorat aprobat prin H.G. nr. 681/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Membrii comisiei completează referatul de acceptare a calității referent în comisia de
susținere publică a tezei de doctorat (Anexa 11).
(2) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate sau alte situații
speciale), în scopul asigurării bunei funcționări a Școlii doctorale a UMFVBT, susținerea tezelor
de doctorat se poate desfășura on-line în baza unei Proceduri de susținere on-line a tezelor de
doctorat, elaborată de către CSUD, aprobată de către Consiliul de Administrație și avizată de către
Senatul UMFVBT.
(3) Doctorandul împreună cu conducătorul/conducătorii de doctorat pot opta pentru susținerea online a tezelor de doctorat și în afara situațiilor sus-menționate, cu acordul membrilor comisiei de
doctorat, cu avizul Consiliului de Administrație și cu respectarea legislației în vigoare privind
susținerea publică a tezei.
Art. 14.
Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menționarea sursei pentru orice material
preluat. În urma identificării unor încălcări ale bunei conduite în cercetare-dezvoltare, inclusiv
plagierea rezultatelor sau a publicaţiilor altor autori, confecţionarea de rezultate ori înlocuirea
rezultatelor cu date fictive, în cadrul evaluării tezei de către conducătorul de doctorat sau de comisia
de îndrumare, studentul doctorand nu va primi acordul de susţinere publică a tezei.
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CAPITOLUL IV. DOSARUL DE DOCTORAT
Art. 15.
(1) Dosarul de doctorat se constituie în format tipărit și în format electronic (PDF) și conține
următoarele documente:
a) copie scanată a actului de identitate al studentului doctorand;
b) copie scanată a certificatului de naștere al studentului doctorand;
c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
d) CV-ul studentului doctorand;
e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
f) contractul de studii universitare de doctorat și actele adiționale, după caz; contractul de studii
universitare de doctorat conține prevederi privind publicarea tezei de doctorat conform legii,
însoțită de numele și prenumele studentului doctorand și ale conducătorului de doctorat; datele
personale, cu excepția numelui, nu vor fi vizibile public;
g) cererea semnată de studentul doctorand, înregistrată la Registratura UMFVBT, privind
demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, în vederea presusținerii
(Anexa 2);
h) copie scanată după declarația semnată de studentul doctorand și de conducătorul de doctorat
privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctorat,
precum și a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) și
art. 170 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale
art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) cel puțin un raport de similitudini care va include rezoluția conducătorului/conducătorilor de
doctorat și, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
j) referatul de acceptare al conducătorului/conducătorilor de doctorat cu privire la susținerea
publică a tezei de doctorat (Anexa 10);
k) acordul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la Secretariatul Școlii
doctorale (Anexa 3);
l) cererea pentru fixarea datei de susținere publică a tezei de doctorat, avizată de
conducătorul/conducătorii de doctorat și de președintele comisiei de doctorat, depusă la
Secretariatul Școlii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru
susținere (Anexa 4);
m) cererea privind propunerea componenței comisiei de doctorat, formulată de
conducătorul/conducătorii de doctorat și aprobată de CSUD și CSD (Anexa 5 sau 6);
n) CV-urile membrilor comisiei de doctorat;
o) decizia de numire a comisiei de doctorat;
p) referat întocmit de Școala doctorală, preliminar susținerii publice a tezei, și documente care
atestă parcursul programului de studii;
q) anunțul pentru susținerea publică, întocmit de Școala doctorală cu cel puțin 20 de zile
calendaristice înainte de data propusă pentru susținere;
r) adeverința privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
s) rapoartele referenților oficiali, membrii ai comisiei de doctorat, semnate de aceștia, sub forma
unor copii scanate sau documente semnate electronic;
t) procesul-verbal al susținerii publice a tezei de doctorat și anexa cu întrebări și răspunsuri,
include :
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- calificativul propus
- indicarea comisiei de specialitate a CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii
universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii Medicină/Medicină
dentară/Farmacie
- data susținerii publice a tezei de doctorat
Procesul-verbal conține propunerea de acordare a titlului de doctor, fiind semnat de toți membrii
comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic (Anexa 7
sau 7A în cazul doctoratelor în cotutelă);
u) rezumatul tezei de doctorat în limbile română și engleză (Anexa 8);
v) teza de doctorat și anexele sale, în format electronic (format pdf, exclus scan);
w) lista publicațiilor rezultate în urma cercetării științifice din programul de studii doctorale,
publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, și copii scanate ale respectivelor publicații;
x) declarația studentului doctorand privind opțiunile acestuia referitor la publicarea tezei de
doctorat pe platforma națională, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011
privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările
ulterioare (Anexa 9);
y) solicitarea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara de intrare în
procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la ME.
(2) Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD-UMFVBT cu regim permanent, conform
legislației în vigoare.
Art. 16.
Teza de doctorat și anexele sale, în format electronic, sunt semnate cu semnătură electronică
calificată/avansată de către persoanele desemnate de către IOSUD-UMFVBT și sunt încărcate pe
platformă în format PDF în care textul principal este reprezentat ca atare, și nu prin imagini. Pot face
excepție de la această regulă materialele audio, video sau ilustrațiile grafice.
Art. 17.
(1) În vederea derulării procesului de evaluare a dosarelor de doctorat, IOSUD-UMFVBT are
obligația de a constitui dosarul de doctorat în format tipărit și electronic.
(2) IOSUD-UMFVBT verifică dosarul de doctorat.
(3) Documentele în format electronic (PDF), semnate cu semnătură electronică calificată/avansată de
către persoanele desemnate de către IOSUD-UMFVBT, din dosarul de doctorat, se încarcă în
platformă de către IOSUD-UMFVBT și formează dosarul electronic de doctorat.
(4) Dosarul de doctorat este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data
susținerii publice a tezei de doctorat.
(5) UMFVBT răspunde de corectitudinea datelor încărcate. Prin semnătura electronică
calificată/avansată IOSUD-UMFVBT își asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a
documentelor incluse în dosarul electronic al studentului doctorand, inclusiv conformitatea
documentelor în format electronic cu cele în format tipărit.
(6) La încărcarea dosarului electronic al studentului doctorand, IOSUD-UMFVBT constituie profilul
studentului doctorand, indicând inclusiv domeniul de doctorat vizat pentru obținerea titlului de
doctor.

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

6

CAPITOLUL V. COMISIA DE DOCTORAT
Art. 18.
(1) Comisia de doctorat este propusă de către conducătorul și este aprobată de către Directorul CSUD
și Directorul CSD (Anexa 5).
(2) Comisia de doctorat este alcătuită din cel puţin 5 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUDUMFVBT, conducătorul de doctorat şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din străinătate,
specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi dintre care cel puţin 2 îşi
desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UMFVBT. Membrii comisiei de doctorat au titlul de doctor
şi au cel puţin funcţia didactică de conferenţiar universitar sau de cercetător ştiinţific gradul II ori
au calitatea de conducător de doctorat, în ţară sau în străinătate.
(3) În cazul doctoratului în co-tutelă, comisia pentru susţinerea publică a tezei de doctorat este
alcătuită din 6 membri: preşedintele, ca reprezentant al IOSUD-UMFVBT, conducătorul de
doctorat, conducătorul de doctorat în cotutelă şi cel puţin 3 referenţi oficiali, din ţară sau din
străinătate, specialişti în domeniul în care a fost elaborată teza de doctorat şi din care cel puţin 2
îşi desfăşoară activitatea în afara IOSUD-UMFVBT, un membru fiind obligatoriu titular la
instituția cu care s-a realizat cotutela (Anexa 6).
(4) În cazul în care unul dintre referenţii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate
fi schimbat la propunerea conducătorului de doctorat şi cu aprobarea Directorului CSUD al
IOSUD-UMFVBT.
(5) Susţinerea tezei de doctorat poate avea loc numai după evaluarea sa de către toţi membrii comisiei
de doctorat şi în prezenţa a cel puţin 4 dintre aceştia, cu participarea obligatorie a preşedintelui
comisiei şi a conducătorului/conducătorilor de doctorat.
(6) Susţinerea publică include obligatoriu o sesiune de întrebări din partea membrilor comisiei de
doctorat şi a publicului, conform art. 168, alin. (3) din Legea nr. 1/2011.
(7) Este interzisă oferirea de către studentul-doctorand a unor cadouri sau altor asemenea foloase
necuvenite membrilor comisiei de doctorat ori solicitarea ca studentul doctorand să contribuie la
decontarea unor cheltuieli aferente deplasării unor membri ai comisiei de doctorat sau organizării
susţinerii publice a tezei de doctorat.
Art. 19.
(1) Se află în situația de conflict de interese persoana implicată în procedura de evaluare, în situația
existenței unui interes personal, în cazurile în care:
a) este soț, afin ori rudă până la gradul al II-lea inclusiv cu persoana al cărei dosar este evaluat,
inclusiv cu conducătorul de doctorat, după caz;
b) a beneficiat în ultimii 3 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice
natură din partea persoanei evaluate, inclusiv a conducătorului de doctorat, după caz.
(2) Nu se includ în aceste situații colaborările ocazionale cu IOSUD-UMFVBT, cum ar fi participarea
la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU.
Art. 20.
(1) Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de
doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de
doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător”
şi „Nesatisfăcător”.
(2) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Medicină în cadrul IOSUD-UMFVBT se
recomandă acordarea următoarelor calificative:
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- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 3 articole
ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI cu FI ≥ 0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed.
- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 4
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI ≥ 0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate PubMed.
- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 5
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI ≥ 0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate PubMed.
(3) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Medicină dentară în cadrul IOSUD-UMFVBT
se recomandă acordarea următoarelor calificative:
- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 2 articole
ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI;
b) un articol să fie publicat într-o revistă indexată în baza de date PubMed.
- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 3
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI;
b) un articol să fie publicat într-o revistă indexată în baza de date PubMed.
- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, unic autor sau autor corespondent a 5
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate în baza de date PubMed.
(4) În vederea obținerii titlului de doctor în domeniul Farmacie în cadrul IOSUD-UMFVBT se
recomandă acordarea următoarelor calificative:
- calificativul „Bine”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 3 articole
ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) un articol să fie publicat într-o revistă cotată ISI cu FI  0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed.
- calificativul „Foarte bine”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 4
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) două articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI  0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed.
- calificativul „Excelent”: pentru publicarea ca prim-autor, autor corespondent sau co-autor a 5
articole ştiinţifice, care să conţină rezultate din conţinutul tezei, din care:
a) trei articole să fie publicate în reviste cotate ISI, una cu FI  0,5;
b) două articole să fie publicate în reviste indexate BDI sau PubMed.
Comisia pentru evaluarea tezei poate decide calificativele în funcție de calitatea articolelor publicate
și poate lua în calcul în locul celor de tip BDI, dacă este cazul, articolele ISI.
(5) În cazul în care un membru al comisiei de doctorat identifică în cadrul evaluării tezei, atât anterior
susţinerii publice, cât şi în cadrul acesteia, abateri grave de la buna conduită în cercetarea
ştiinţifică şi activitatea universitară, inclusiv plagierea rezultatelor sau publicaţiilor altor autori,
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confecţionarea de rezultate ori înlocuirea rezultatelor cu date fictive, membrul comisiei de
doctorat este obligat să ia următoarele măsuri:
a) să sesizeze Comisia de Etică a Cercetării Științifice a UMF “Victor Babeș” Timișoara
pentru analiza şi soluţionarea cazului, inclusiv prin exmatricularea studentului-doctorand,
potrivit art. 306-310 şi 318-322 din Legea nr. 1/2011 şi prevederilor Legii nr. 206/2004
privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) să notifice toți membrii comisiei de doctorat asupra abaterilor şi să propună acordarea
calificativului „Nesatisfăcător”.
(6) Dacă studentul-doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare
ştiinţifica şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent”,
„Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor.
Propunerea se înaintează la CNATDCU, spre evaluare şi validare. CNATDCU, în urma evaluării
dosarului de doctorat, propune ministrului Educaţiei și Cercetării acordarea sau neacordarea
titlului de doctor.
(7) În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător”, comisia de doctorat precizează elementele de
conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere
publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în
cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul
„Nesatisfăcător”, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul-doctorand este exmatriculat.
(8) În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat, IOSUD-UMFVBT primeşte
din partea Ministerului Educației (ME) o motivaţie scrisă de invalidare, redactată în baza
observaţiilor CNATDCU. Lucrarea de doctorat poate fi retransmisă CNATDCU în termen de un
an de la data primei invalidări. Dacă lucrarea de doctorat se invalidează şi a doua oară, titlul de
doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.
(9) În cazul în care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze de doctorat
constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul
tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, aceştia invalidează teza de doctorat,
comunică aceste constatări celorlalţi membri ai comisiei de evaluare şi sesizează Consiliul general
al CNATDCU.
(10) Calitatea de student-doctorand încetează la acordarea titlului de doctor sau la emiterea dispoziţiei
de exmatriculare.

CAPITOLUL VI. EVALUAREA DOSARULUI DE DOCTORAT de către
CNATDCU
Art. 21.
(1) CNATDCU, în urma evaluării dosarului de doctorat, propune ministrului educației și cercetării
acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
(2) Procesul de evaluare a dosarului de doctorat de către CNATDCU este susținut de un sistem
informatic, denumit în continuare platformă națională, asigurat de Ministerul Educației (ME).
(3) Platforma este administrată de ME prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și asigură schimbul de informații în
format electronic în cadrul procesului de evaluare a dosarului de doctorat.
(4) Colectarea și prelucrarea datelor referitoare la acordarea titlului de doctor, prin platformă, se fac
în scopul:
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a) organizării și desfășurării procesului de evaluare de către CNATDCU a dosarului de doctorat;
b) prelucrării în scopuri statistice, de cercetare științifică sau în alte scopuri, la solicitarea ME, în
conformitate cu prevederile legale;
c) pentru constituirea bibliotecii de teze de doctorat.
Art. 22.
(1) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la finalizarea încărcării dosarului
de către UMFVBT. Secretariatul tehnic al CNATDCU verifică din punct de vedere administrativ
componența dosarului electronic de doctorat, în termen de maximum 15 zile de la notificare și are
obligația de a semnala IOSUD-UMFVBT eventualele erori de înregistrare sau lipsa unor
documente. IOSUD-UMFVBT completează dosarul electronic de doctorat în termen de maximum
5 zile de la notificare.
(2) După validarea administrativă a dosarului electronic de doctorat de către Secretariatul tehnic al
CNATDCU, platforma notifică președintele comisiei de specialitate a CNATDCU care are
arondat domeniul de doctorat vizat pentru obținerea titlului de doctor.
(3) În termen de 5 zile de la notificare, președintele comisiei de specialitate a CNATDCU
nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei de specialitate, în funcție de domeniul de
doctorat vizat.
(4) În cazuri bine justificate, președintele comisiei de specialitate a CNATDCU poate nominaliza ca
evaluatori și experți externi. Experții externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de
doctorat în țară sau în străinătate și să nu se afle în situațiile de conflict de interese.
(5) În cazul în care președintele comisiei de specialitate constată caracterul
interdisciplinar/multidisciplinar al temei de cercetare abordate într-o teză de doctorat, pentru
constituirea comisiei de evaluare poate fi nominalizat ca evaluator un membru al altei comisii de
specialitate, denumită în continuare comisia secundară; președintele comisiei de specialitate, după
consultarea cu președintele comisiei secundare, nominalizează în platformă evaluatorul.
(6) Membrii nominalizați pentru evaluarea dosarului electronic de doctorat constituie comisia de
evaluare.
(7) În termen de maximum 10 zile de la nominalizare, fiecare membru nominalizat trebuie să-și
exprime, direct în platformă, acordul pentru evaluarea dosarului de doctorat și declarația că nu se
află în niciuna dintre situațiile de conflict de interese.
(8) După constituirea comisiei de evaluare, platforma notifică președintele comisiei de specialitate a
CNATDCU și membrii comisiei de evaluare privind declanșarea procesului de evaluare.
CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și
invalidate o singură dată de către CNATDCU și care nu se transmit în termenul de un an de la
invalidare, precum și a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate și invalidate
de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 23.
Comisia de evaluare analizează dosarul electronic de doctorat din următoarele perspective:
a) relevanța științifică;
b) impactul potențial al rezultatelor și măsura în care teza aduce contribuții substanțiale la
cunoaștere;
c) originalitatea și caracterul inovativ sau creativ și măsura în care studentul doctorand
demonstrează abilități de gândire critică independentă;
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d) măsura în care studentul doctorand a utilizat în mod adecvat metodele și metodologiile de
cercetare;
e) măsura în care modalitatea de prezentare a informațiilor în cadrul tezei este adecvată;
f) măsura în care studentul doctorand demonstrează înțelegerea literaturii relevante în domeniu și
familiarizarea cu aceasta;
g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în
urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet
sau a unor aplicații ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potențialul de a fi publicate în
acest fel sau de a fi aplicate;
h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
i) respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau
al activităților.
Art. 24.
(1) În termen de maximum 15 zile de la constituirea comisiei de evaluare, fiecare membru al comisiei
întocmește, direct în platformă, un referat individual de evaluare care se referă la validarea/invalidarea
tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de doctorat și motivarea, după caz; în cazul în
care membrii comisiei de evaluare constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv
existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau al activităților care au dus la realizarea acesteia, referatul
individual se referă și la această constatare.
(2) Platforma notifică președintelui comisiei de specialitate a CNATDCU finalizarea referatelor
individuale de către membrii comisiei de evaluare.
(3) Președintele comisiei de specialitate a CNATDCU întocmește referatul sintetic de evaluare, direct
în platformă, în termen de 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de evaluare ale celor
3 membri ai comisiei de evaluare; raportul sintetic se referă, după caz, la:
a) validarea tezei de doctorat și a calificativului propus de comisia de doctorat;
b) invalidarea tezei de doctorat, însoțit de argumentare;
c) nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezei și/sau
al activităților care au dus la realizarea acesteia.
Art. 25.
(1) În baza deciziei CNATDCU privind acordarea titlului de doctor, ministrul educației și cercetării
acordă titlul de doctor prin ordin.
(2) Secretariatul tehnic al CNATDCU transmite către IOSUD-UMFVBT ordinul privind acordarea
titlului de doctor, în termen de 15 zile de la emitere.
(3) Secretariatul tehnic completează în platformă numărul și data ordinului de ministru de acordare a
titlului de doctor.
(4) După completarea ordinului de ministru în platformă și pe baza opțiunilor de publicare completate
de UMFVBT în platformă, teza și anexele devin publice pe platforma națională în conformitate cu
prevederile art. 168 alin. (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, și ale art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor
universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 26.
(1) În cazul în care decizia CNATDCU este de invalidare a tezei de doctorat, platforma notifică
Secretariatul tehnic al CNATDCU și IOSUD-UMFVBT această decizie însoțită de raportul sintetic de
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evaluare, conform art. 168 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise
CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, Secretariatul tehnic al CNATDCU propune ministrului educației și cercetării
neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educației și cercetării emite ordin de neacordare
a titlului.
Art. 27.
(1) IOSUD-UMFVBT comunică decizia CNATDCU studentului doctorand în termen de maximum
15 zile de la notificare.
(2) Deciziile CNATDCU pot fi contestate în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către
studentul doctorand.
Art. 28.
(1) Contestația se înregistrează la ME, însoțită de adresa de comunicare din partea UMFVBT privind
decizia CNATDCU, și se încarcă în platformă de Secretariatul tehnic al CNATDCU în termen de
maximum 5 zile de la înregistrare.
(2) Platforma notifică IOSUD-UMFVBT, Consiliul general și președintele panelului la care este
arondată comisia cu privire la încărcarea în platformă a contestației.
(3) În termen de maximum 3 zile de la primirea notificării, președintele panelului nominalizează 3
membri ai panelului pentru analizarea contestației.
(4) În cazuri bine justificate, președintele panelului poate nominaliza pentru analizarea contestației și
experți externi. Experții externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de doctorat în țară sau
în străinătate.
Art. 29.
(1) Decizia CNATDCU cu privire la soluționarea contestației este semnată de președintele Consiliului
general, inclusiv prin mijloace electronice, și încărcată în platformă.
(2) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la decizia CNATDCU.
(3) Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică studentului doctorand și IOSUD-UMFVBT decizia
CNATDCU, în termen de 15 zile de la notificare.

CAPITOLUL VII. ELIBERAREA DIPLOMEI ȘI CONFERIREA TITLULUI DE
DOCTOR
Art. 30.
(1) Diploma conferită după promovarea unui program de studii universitare de doctorat se numeşte
diplomă de doctor. În diploma care certifică obţinerea şi deţinerea titlului de doctor se
menţionează, în mod expres, domeniul disciplinar sau interdisciplinar al doctoratului pentru
doctoratul ştiinţific.
(2) În urma finalizării studiilor universitare de doctorat ştiinţific se conferă de către IOSUDUMFVBT diploma şi titlul de doctor în ştiinţe, corespunzându-i acronimul Dr.
(3) Pe diploma de doctor se va înscrie calificativul obţinut de studentul-doctorand, respectiv
„Excelent”, „Foarte bine”, „Bine” sau „Satisfăcător”. De asemenea, pe diploma de doctor se va
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înscrie şi o menţiune în limba latină, după cum urmează: a) pentru calificativul „Excelent” se
înscrie menţiunea „Summa cum laude”; b) pentru calificativul „Foarte bine” se înscrie menţiunea
„Magna cum laude”; c) pentru calificativul „Bine” se înscrie menţiunea „Cum laude”.
Art. 31.
Diploma de doctor se redactează în limba română şi engleză şi se eliberează de către UMF “Victor
Babeș” Timișoara pe baza ordinului ministrului de resort.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 32.
Senatul UMFVBT a aprobat prezenta Metodologie în şedinţa din 18.12.2020, fiind modificată și
completată prin H.S. nr. 147/8890/28.04.2021, respectiv prin H.S. nr. 259/11900/30.06.2021, dată la care
intră în vigoare.

Director CSUD,

Rector,
Prof.univ.dr. Octavian Marius CREŢU

Prof. univ. dr. Cristina Adriana DEHELEAN

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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Anexa 1

Nr. Registratura UMFVBT

C ă t r e,
CSUD – UMF „Victor Babeş” din Timișoara

Subsemnata(ul)_________________________________________doctorand înmatriculat la data
de

doctorat:

dr._______________________________________,

titlul

de______________,

având

conducător

Prof.

univ.

tezei

dr./Conf.
de

univ.
doctorat:

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba depunerea tezei de doctorat în format electronic în
vederea realizării analizei de similitudini prin sistemul antiplagiat al universităţii, program recunoscut de
CNATDCU.
Sunt de acord cu publicarea pe platforma www.rei.gov.ro a coeficienţilor de similitudine rezultaţi
din scanarea cu programul antiplagiat www.sistemantiplagiat.ro.

Semnătura,

Data,

Aviz conducător de doctorat,
Prof. Univ. Dr./Conf. Univ. Dr._________________________________
Aviz conducător de doctorat în cotutelă (dacă este cazul),
Prof. Univ. Dr./Conf. Univ. Dr._________________________________
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Anexa 2

Nr. Registratura UMFVBT

Către

CSUD – UMF „Victor Babeş” din Timişoara

Subsemnata (ul) _____________________________________________________________
Student-doctorand înmatriculat în data de _________________________________________
Conducător de doctorat Prof. univ. Dr. ___________________________________________
Titlul tezei de doctorat _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Prin prezenta vă rog să binevoiţi să aprobaţi demararea procedurilor de evaluare de către
Comisia de îndrumare, în vederea presusţinerii tezei.

Semnătura,

Data,
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Anexa 3

ACORD
Comisia de îndrumare întrunită azi_____________________
cu ocazia presusţinerii tezei de doctorat cu titlul
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
În urma analizei rezultatului sistemului de detecţie de similitudini, a dezbaterilor privind conţinutul,
structura şi valoarea ştiinţifică a tezei de doctorat, originalitatea concluziilor proprii, relevanţa surselor
bibliografice, publicarea rezultatelor cercetării:
Este de acord cu depunerea tezei de doctorat la secretariatul Şcolii Doctorale în vederea
organizarea susţinerii publice
Nu este de acord cu depunerea tezei de doctorat la secretariatul Şcolii Doctorale în vederea
organizarea susţinerii publice
Student-doctorand: __________________________________________
Domeniul __________________________________________________
CONDUCĂTOR DE DOCTORAT:
Prof. Univ. Dr. _____________________________________________
(Nume şi prenume)

(Semnătura)

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT ÎN COTUTELĂ (dacă este cazul):
Prof. Univ. Dr. _____________________________________________
(Nume şi prenume)

(Semnătura)

COMISIA DE ÎNDRUMARE :
1.

Prof./Conf./ȘL Dr. _____________________________________________________

(Semnătura)
2.

Prof./Conf./ȘL Dr. _____________________________________________________

(Semnătura)
3.

Prof./Conf./ȘL Dr. _____________________________________________________

(Semnătura)
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Anexa 4
Nr. Registratura UMFVBT

Către

CSUD – UMF „Victor Babeş” din Timişoara
Subsemnatul /a _________________________________________________ doctorand (ă) din
anul _______, forma ___________________, având conducător de doctorat pe Prof. Univ. Dr.
____________________________________ cu titlul tezei:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi susţinerea publică a tezei de doctorat în regim on-line/ on-site în
data de _________________________.
______________________________
(Nume şi Prenume)

Data,
_____________

_____________________
(Semnătura)

Aviz favorabil,
Conducător de doctorat,

Aviz favorabil,
Preşedintele comisiei de susţinere,

_______________________
(Nume şi Prenume)

___________________
(Nume şi Prenume)

_______________________
(Semnătura)

____________________
(Semnătura)

Conducător de doctorat în cotutelă (dacă este cazul),
_______________________
(Nume şi Prenume)
_______________________
(Semnătura)
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Anexa 5

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

Către,
CSUD – UMF „Victor Babeş” din Timişoara

Subsemnatul(a), Prof. /Conf. Univ. Dr.___________________________, în calitate de
conducător de doctorat, propun următoarea comisie pentru susţinerea publică a tezei de doctorat
intitulată:____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
autor

_________________________________________________________________________,

în

vederea acordării titlului ştiinţific de doctor în Domeniul ________________________
Preşedinte:
Prof.dr.____________________________ (reprezentant IOSUD)
Conducător de doctorat:
Prof.dr.____________________________
Membri:
1._________________________________ - UMF_________________________
2._________________________________- UMF _________________________
3. ________________________________- UMF “________________________

Conducător de doctorat,
Prof./Conf. Univ. Dr.____________________________
(semnătura)

Aprobat, Director CSD,
Prof. Univ. Dr. ______________________________
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Anexa 6

Aprobat, Director CSUD,
Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN
Către,
CSUD – UMF „Victor Babeş” din Timişoara
Subsemnatul(a), Prof. Univ. Dr.________________________________, în calitate de conducător
de doctorat
şi conducător de doctorat cotutelă Prof. Univ. Dr._______________________________, propunem
următoarea comisie pentru susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
autor _____________________________________________________________________, în vederea
acordării titlului ştiinţific de doctor în Domeniul________________________
Preşedinte:
Prof. Univ.Dr.____________________________ (reprezentant IOSUD-UMFVBT)
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr.____________________________
Conducător de doctorat cotutelă:
Prof. Univ. Dr.____________________________
Membri:
1._________________________________ - UMF_________________________
2._________________________________- UMF _________________________
3. ________________________________- UMF ________________________
4. ________________________________- UMF ________________________

Conducător de doctorat,

Conducător de doctorat cotutelă,

Prof. Univ. Dr.____________________

Prof. Univ. Dr. ______________________

(semnătura)

(semnătura)

Aprobat,
Director CSD,
Prof. Univ. Dr. ____________________________
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Anexa 7

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI PUBLICE
DE SUSŢINERE A TEZEI DE DOCTORAT
Astăzi ______ la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, a avut loc
şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat intitulată: „_________________” elaborată de
doctorand ___________________.
Susţinerea publică s-a desfăşurat on-line. Comisia pentru evaluarea tezei de doctorat, a fost
aprobată prin Decizia Rectorului, Prof. univ. dr. Octavian Marius CREȚU nr. ____ din
_______fiind respectate toate condiţiile prevăzute de reglementările oficiale în vigoare.
Pe baza celor constatate la evaluarea şi în timpul susţinerii publice a tezei de doctorat, Comisia
a deliberat a acordat tezei de doctorat calificativul(1) ___________.
Pe baza aprecierii tezei de doctorat şi a calificativelor primite de doctorand la examenele şi
referatele din programul de pregătire şi având în vedere gradul de îndeplinire a cerinţelor
condiţiilor preliminare, Comisia a deliberat şi a comunicat auditoriului hotărârea de (2)_________
studentului-doctorand titlul ştiinţific de doctor în domeniul Medicină / Medicină Dentară /
Farmacie.
Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat
Titlu, Nume şi Prenume
Calitatea
S Semnătura
Preşedinte
Conducător
de doctorat
Referent

Referent

Referent

“Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, (“Satisfăcător”, “Nesatisfăcător” caz în care se prezintă, scris, elementele ce
urmează a fi refăcute sau completate în teză). Calificativul „Excelent” Foarte bine”, “Bine” se acordă conform
articolului aferent din Regulamentul Şcolilor Doctorale.
(2) a conferi; a nu conferi (caz în care se prezintă, scris, motivaţia).
(1)

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„Victor Babeş” din Timişoara

ANEXA
la procesul verbal încheiat cu ocazia susţinerii publice on-line a tezei de doctorat intitulată:
„_______________________________________________________________”
elaborată de doctorand___________________________
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul
Medicină / Medicină Dentară / Farmacie.
La sesiunea de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, s-au
adresat următoarele întrebări:
Întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului
(se completează de către Preşedintele comisiei)
1. Intrebarea adresată de:
Răspunsul:
2. Intrebarea adresată de:
Răspunsul:

Preşedinte comisie

Semnătura
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Anexa 7A

PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI PUBLICE
DE SUSŢINERE A TEZEI DE DOCTORAT
Astăzi ______ la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, a avut loc
şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat intitulată: „_________________” elaborată de
doctorand ___________________.
Susţinerea publică s-a desfăşurat on-line. Comisia pentru evaluarea tezei de doctorat, a fost
aprobată prin Decizia Rectorului, Prof. univ. dr. Octavian Marius CREȚU nr. ____ din _______fiind
respectate toate condiţiile prevăzute de reglementările oficiale în vigoare.
Pe baza celor constatate la evaluarea şi în timpul susţinerii publice a tezei de doctorat, Comisia a
deliberat a acordat tezei de doctorat calificativul(1) ___________.
Pe baza aprecierii tezei de doctorat şi a calificativelor primite de doctorand la examenele şi referatele
din programul de pregătire şi având în vedere gradul de îndeplinire a cerinţelor condiţiilor
preliminare, Comisia a deliberat şi a comunicat auditoriului hotărârea de(2)_________ studentuluidoctorand titlul ştiinţific de doctor în domeniul Medicină / Medicină Dentară / Farmacie.
Comisia pentru evaluarea şi susţinerea publică a tezei de doctorat
Titlu, Nume şi Prenume
Calitatea
S Semnătura
Preşedinte

Conducător
de doctorat
Conducător
de doctorat
în cotutelă
Referent

Referent

Referent

Referent

“Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, (“Satisfăcător”, “Nesatisfăcător” caz în care se prezintă, scris, elementele ce
urmează a fi refăcute sau completate în teză). Calificativul „Excelent” Foarte bine”, “Bine” se acordă conform articolului
aferent din Regulamentul Şcolilor Doctorale.
(2)
a conferi; a nu conferi (caz în care se prezintă, scris, motivaţia).
(1)
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„Victor Babeş” din Timişoara

ANEXA
la procesul verbal încheiat cu ocazia susţinerii publice on-line a tezei de doctorat intitulată:
„_______________________________________________________________”
elaborată de doctorand___________________________
în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul
Medicină / Medicină Dentară / Farmacie.
La sesiunea de întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului, s-au
adresat următoarele întrebări:
Întrebări din partea membrilor comisiei de doctorat şi a publicului
(se completează de către Preşedintele comisiei)
3. Intrebarea adresată de:
Răspunsul:
4. Intrebarea adresată de:
Răspunsul:

Preşedinte comisie

Semnătura

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
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Anexa 8

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE
„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE............................
Departamentul ....................

NUMELE, PRENUMELE DOCTORANDULUI

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT
REZUMAT

Conducător științific

GRAD DIDACTIC, NUME, PRENUME
Conducător științific în cotutelă (dacă este cazul)

GRAD DIDACTIC, NUME, PRENUME

Timișoara
ANUL
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
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”VICTOR BABEŞ” UNIVERSITY OF
MEDICINE AND PHARMACY TIMIŞOARA
FACULTY OF........................
Department.........................

FAMILY NAME, FIRST NAME(S) of PhD STUDENT

TITLE OF PhD THESIS
ABSTRACT

Scientific Coordinator

ACADEMIC DEGREE, FAMILY NAME, FIRST NAME(S)
Scientific Coordinator in Co-tutorship

ACADEMIC DEGREE, FAMILY NAME, FIRST NAME(S)

Timişoara
YEAR
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
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Anexa 9

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) ______________________________

în calitate de student-doctorand,

conducător de doctorat _______________________________________________________, Domeniul
___________________________________________,

autor

al

tezei

de

doctorat

cu

titlul

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
optez pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta.
nu optez pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta.

Dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din
aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională
după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licenţă de protecţie a
dreptului de autor (conform HG 681/2011 cu modificările și completările ulterioare).

Student - doctorand,
__________________________________________

_________________________________
(Semnătura)
Data _________

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
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Anexa 10

Referat de acceptare al conducătorului/conducătorilor de doctorat
cu privire la susținerea publică a tezei de doctorat
Subsemnatul(a)/Subsemnații, Prof. Univ. Dr. ______________________________________________,
în calitate de conducător de doctorat
și Prof. Univ. Dr. ______________________________________________, în calitate de conducător de
doctorat în cotutelă (dacă este cazul)
al/ai studentului/ei doctorand
_________________________________________________________________________________
autor al tezei de doctorat cu titlul
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________prezint
următoarele aprecieri, observații și concluzii cu privire la conținutul, valoarea științifică și importanța
contribuțiilor originale din teza de doctorat:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Având în vedere concluziile și constatările prezentate, avizez favorabil depunerea tezei de doctorat la
secretariatul Școlii doctorale în vederea organizării susținerii pubice.
Conducător de doctorat
Prof. Univ. Dr. ____________________
(Semnătura)

Conducător de doctorat în cotutelă (dacă este cazul)
Prof. Univ. Dr. ____________________
(Semnătura)
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
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Anexa 11

Referat de acceptare membru referent
în comisia de susținere publică a tezei de doctorat
Subsemnata / Subsemnatul, Prof. Univ. Dr. _____________________________________________,
titular la____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
sunt de acord să fiu membru referent în comisia de susţinere a tezei de doctorat şi menţionez că
îndeplinesc criteriile legale pentru a ocupa această poziţie.
Mă angajez să nu particip mai mult de două ori pe an în comisia de susţinere publică a tezei de doctorat
coordonată de acelaşi conducător de doctorat.
Teza elaborată de ____________________________________________________________________
Titlul tezei de doctorat
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Prof. Univ. Dr. _________________________________
(Semnătura)

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
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 260/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea Decanatelor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, nr.
11382/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. (1)Senatul universitar aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate
în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2)Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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-REG/DFM/DFMD/DFF/100/2021
Anexă la H.S. nr. 260/11900/30.06.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021

REGULAMENT PRIVIND
DESFĂȘURAREA PRACTICII DE SPECIALITATE
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
Funcția, Nume și prenume

Data

Decan Facultatea de Medicină,
Prof. univ. dr. Bogdan Timar
Decan Facultatea de Medicină dentară,
Prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu,

Elaborat:

18.06.2021

Decan Facultatea de Farmacie,
Prof.univ. dr. Codruța-Marinela Șoica

Completat/modificat/republicat
Vizat Oficiul juridic
Vizat Comisia permanentă a
Senatului pentru revizuirea
regulamentelor și a Cartei
universitare

Consilier juridic, Dr. Codrina Mihaela
Levai

30.06.2021

Președinte, Prof. univ. dr. MirelaDanina Muntean

30.06.2021

Data intrării în vigoare:

30.06.2021

Data retragerii:

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro

Semnătura

CAPITOLUL I. Prevederi generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește cadrul general de organizare și desfășurare a practicii de
specialitate a studenților în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara (denumită în continuare UMFVBT).
Art. 2. Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu următoarele reglementări, norme și
metodologii în vigoare:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul M.Ed.C.T nr.3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a
stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a
Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă sau masterat;
 Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările
ulterioare;
 Hotărârea nr.1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei
domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora;
 Ordinul MS și a Min. Ed. C.T. nr.140/1515/2007 privind practica de specialitate specifică
Universităților de Medicină;
 Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Ordinul M.Ed.C nr.3235/10.02.2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă;
 Ordinul M.Ed.C nr.3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de
Credite transferabile;
 Ordinul M.Ed.C nr. 3928/21.04.2005 privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în
instituţiile de învăţământ superior Recomandarea 2006/961CE a Parlamentului European şi a
Consiliului referitoare la mobilitatea transnaţională în Cadrul Comunităţii Europene în scopul
învăţământului şi al formării profesionale: Carta europeană a calităţii pentru mobilitate;
 Decizia 1720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la programul de
acţiune „Învăţare pe tot parcursul vieţii” 2007-2013;
 Ordinul M.S. nr. 140/26.01.2007 privind aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează
colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de
învățământ medical;
 Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii
din domeniile de licență și master aferente comisiei de specialitate nr.12 Științe medicale;
 Carta Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;
 H.S. nr. 9/9161/29.06.2017;
 Regulamentul de funcţionare a Comisiei pentru practică a studenţilor Facultăţii de Farmacie.

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro

Art. 3. Practica de specialitate este disciplină obligatorie, ce urmărește consolidarea cunoștințelor
teoretice, formarea și dezvoltarea de competențe profesionale generale și de specialitate și abilități
practice specifice specializării pentru care studentul se pregătește în cadrul programului de studii
urmat.
Art. 4. În cadrul UMFVBT, practica de specialitate a studenților are următoarele obiective:
− consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice ale studentului spre a le aplica
în concordanţă cu programul de studii pentru care se instruieşte;
− adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice ale studenților la piaţa muncii prin efectuarea
stagiului de practică de specialitate de vară în unități sanitare/farmaceutice de profil;
− prospectarea şi valorificarea posibilităţilor de încadrare a absolvenţilor, în funcţie de pregătirea şi
competenţele lor;
− asigurarea excelenţei în instruire și promovarea valorilor în spiritul libertăţii academice, în
contextul culturii şi civilizaţiei naționale și internaționale.

CAPITOLUL II. Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate
Art. 5. În organizarea și desfășurarea practicii de specialitate sunt implicați:
a) organizatorul de practică – UMFVBT, prin Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină
Dentară și Facultatea de Farmacie;
b) partenerul de practică – instituţia centrală ori locală (unitatea sanitară/farmaceutică) sau
orice altă persoană juridică din România, din țările membre ale Uniunii Europene (UE), dintrun stat aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) și respectiv, Confederaţiei Elveţiene
(CH) sau dintr-o ţară terţă, care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor;
c) practicantul – studentul UMFVBT care desfășoară practica de specialitate pentru
consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilităților medicale;
d) cadrul didactic supervizor – persoana desemnată din partea UMFVBT, responsabilă de
organizarea și supravegherea desfășurării practicii de specialitate;
e) tutorele – persoana desemnată de partenerul de practică care va asigura respectarea
condițiilor de pregătire și dobândire de către practicant a competențelor profesionale
planificate pentru perioada de practică de specialitate.
Art. 6.
(1) Toți studenții vor efectua practica de specialitate de vară în unități sanitare acreditate din țară sau
străinătate.
(2) Pentru stagiile de practică derulate în străinătate verificarea acreditării unității
farmaceutice/sanitare (instituției medicale) este responsabilitatea studentului prin completarea și
semnarea Notei de conformitate (Anexa 2 la convenția - cadru privind practica de specialitate).
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
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Art. 7.
(1) Practica de specialitate se desfășoară de către studenții la programele de licență ale UMFVBT
conform unui program prestabilit.
(2) Perioada desfășurării practicii de specialitate este specificată în structura anului universitar.
(3) Durata practicii de specialitate este prevăzută pentru fiecare an universitar în planurile de
învățământ ale programelor de studii.
(4) Practica de specialitate este disciplină obligatorie, fiind creditată cu 2 credite ECTS din totalul de
60 credite ECTS corespunzătoare unui an universitar și se notează cu admis/respins.
(5) Neefectuarea practicii de specialitate în perioada prevăzută în structura anului universitar atrage
după sine atribuirea calificativului „respins” și neacordarea creditelor corespunzătoare.
(6) Reprogramarea practicii de specialitate restante se face doar în cazuri justificate, cu avizul
Decanului facultății.
(7) În situații excepționale (stare de urgență/asediu, epidemii/pandemii, calamitați naturale),
Consiliul de Administrație al UMFVBT poate hotărî asupra modalității de desfășurare a practicii de
specialitate.
Art. 8.
(1) Prezentarea studentului la sediul unității unde se va desfăşura activitatea practică se face pe baza
convenției - cadru privind practica de specialitate împreună cu anexele acesteia: adresa de înștiințare
eliberată de către Decanatul facultăţii în atenția unității sanitare/farmaceutice (Anexa 1), nota de
conformitate (Anexa 2) și fişa de evaluare a studentului (Anexa 3) disponibile în format electronic pe
site-ul UMFVBT la secțiunea Practica de specialitate/vară.
(2) Pe lângă aceste documente, studenții vor prezenta reprezentantului/tutorelui delegat de către
instituția partenerului de practică, documentul aferent portofoliului de practică, respectiv lista
obiectivelor educaționale și a competențelor profesionale ce urmează a fi obținute în cadrul stagiului
de practică, în conformitate anul și programul de studiu; acest document este disponibil spre a fi
descărcat de pe site-ul UMFVBT la secțiunea Practica de specialitate/vară.
Art. 9.
(1) În planul de învățământ al programului de studii Farmacie pentru anii I-IV durata practicii de
specialitate din cursul verii este prevăzută diferențiat pentru anii I-III și respectiv, IV.
(2) În planul de învățământ al programului de studii Farmacie pentru anul V, semestrul al II-lea este
prevăzut un stagiu de practică de specialitate cu durata de 26 săptămâni în unități farmaceutice din
Timișoara. Acest stagiu de practică de specialitate este creditat cu 20 credite ECTS.
(3) Evaluarea activității de practică a studenților din cadrul Facultății Farmacie este realizată de către
Comisia pentru practică a studenților în conformitate cu regulamentul propriu.

Rectorat
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Art. 10.
(1) Între UMFVBT, în calitate de organizator de practică, partenerul de practică și practicant
(student) se încheie o convenție-cadru privind efectuarea practicii de specialitate.
(2) Convenția-cadru stabilește cadrul organizatoric precum și modalitățile de desfășurare ale practicii
de specialitate.
(3) În convenția-cadru sunt precizate responsabilitățile părților, persoanele responsabile desemnate
de către UMFVBT (cadrul didactic supervizor) și respectiv, de către partenerul de practică (tutorele),
perioada desfășurării practicii de specialitate, în conformitate cu prevederile Ordinului M.Ed.C.T
nr.3955/09.05.2008.
Art. 11.
(1) La finalul perioadei de practică de specialitate, tutorele va completa și semna fișa de evaluare.
(2) La începutul anului universitar studenții sunt obligați să transmită secretariatului facultății:
 convenția-cadru semnată de către părți;
 adresa de înștiințare (Anexa 1);
 nota de conformitate (Anexa 2);
 fișa de evaluare completată și semnată de către partenerul de practică (Anexa 3);
 lista competențelor profesionale aferente anului/programului de studiu, în completarea
portofoliului/dosarului de practică al studentului.
(2) Cadrul didactic supervizor va viza fișele de evaluare ale studenților și va trece calificativul în
catalog.

CAPITOLUL III. Dispoziții finale
Art. 12.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în şedinţa din data de 30.06.2021, 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.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 261/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările
ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
modificat, completat și republicat prin H.S. 169/17456/25.11.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Medicină Dentară, din cadrul Universității
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr.

162/8890/28.04.2021,
- Extrasul din Procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 11365/18.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină

Dentară, nr.11369/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. (1)Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Facultății de Medicină Dentară, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- Departamentele Facultății de Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în temeiul următoarelor documente de referință:
a) Legislație primară:
- Legea educației naționale nr. 1/2011
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și
modificările ulterioare
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
- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
- Regulamentul privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
Art. 2
(1) Facultatea de Medicină Dentară (FMD) din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara (UMFVBT) este o entitate cu 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.
(3) Facultatea de Medicină Dentară funcţionează (ca Facultate de Stomatologie iniţial) din anul 1963.
FMD funcţionează conform legii 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, a cartei universitare, a
regulamentelor şi deciziilor aprobate şi emise de Senatul şi Rectorul UMF "Victor Babeş" Timişoara,
a regulamentelor de ordine interioară, a planului strategic şi operaţional al decanatului şi
nomenclatorului în vigoare aprobat de ANC: Qualification code L30301001020. Activităţile
decizionale ale Decanului şi Consiliului Facultăţii au la bază prevederile legale în vigoare.
Art. 3
Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara se individualizează prin:
a) Denumire oficială: Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
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b) Denumiri prescurtate uzuale: FMD din UMFVBT (UMFT)
c) Pagina de internet: https://www.umft.ro/facultati/fmd_facultatea-de-medicina-dentara/
d) Email: stoma@umft.ro
Art. 4
Sediul central al FMD din cadrul UMFVBT este Piața Eftimie Murgu nr. 2, cod poștal 300041,
Timișoara, județul Timiș, România.
Facultatea de Medicină Dentară este a doua ca dimensiune în Universitatea de Medicină şi Farmacie
”Victor Babeş” Timişoara, dispunând pentru disciplinele de specialitate de 3 locaţii: B-dul Revoluţiei
1989, nr. 9 – clădirea principală a Facultăţii de Medicină Dentare, Splaiul T. Vladimirescu nr. 14
(Disciplina de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară şi Sănătate Orală şi Disciplina de Patologie
Orală) şi Bd. Take Ionescu nr. 5 (Disciplina de Chirurgie oro-maxilo-facială, Disciplina de Chirurgie
dento-alveolară şi Anestezie şi sedare în medicina dentară).
Art. 5
FMD din cadrul 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.

CAPITOLUL II. STRUCTURĂ ŞI ORGANIZARE
Art. 6
(1) FMD din cadrul UMFVBT funcționează pe baza Cartei Universității, ce reflectă opțiunile
comunității universitare.
(2) Misiunea Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul 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 medico-dentare, utilizând cele mai bune metode de formare, cu adaptarea la piața
muncii a profilului profesional în educație și cercetare și, mai ales, își propune să contribuie
permanent la îmbunătățirea stării de sănătate oro-dentară și a calității vieții a populației.
(3) Managementul FMD a UMFVBT se exercită ca management academic și management
administrativ.
(4) Principiile generale care guvernează managementul FMD a 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;
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f) Principiul asigurării unei pronunțate dimensiuni internaționale a educației și cercetării
universitare.
Art. 7
Componenta organizatorică:
(1) Din punct de vedere procesual, în FMD din cadrul 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) Facultate;
b) Departamente;
c) Discipline;
d) Centre și laboratoare de cercetare științifică.
B. Organizații studențești
Timișoara Dental Students Association (TDSA);

II.A. Structura funcțională
Art. 27 - 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) Sistemul de educaţie din cadrul FMD este centrat pe student, desfăşurându-se conform
procesului Bologna în trei cicluri, la care activitatea de învăţare este cuantificată în credite (ECTS),
calculate conform Ghidului ECTS.
(5) FMD a UMFVBT funcționează în domeniul Sănătate. În cadrul Facultăţii de Medicină
Dentară funcţionează mai multe programe de studii de licenţă acreditate şi/sau autorizate de către
ARACIS să funcţioneze.
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(6)
Pentru fiecare program de studii din cadrul FMD există un coordonator de program. Poate fi
coordonatorul unui program de studii decanul facultăţii, un prodecan sau orice cadru didactic titular
al UMFVBT, cu gradul de profesor universitar sau conferenţiar universitar şi cu competenţe
deosebite în domeniul programului.
(7)

Programele de studii de licenţă care funcţionează în cadrul FMD sunt:
-

Medicină Dentară (6 ani de studii, învăţământ cu frecvenţă, la zi, 360 credite, număr
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi/an de studiu – 150)

-

Medicină Dentară în limba engleză (6 ani de studii, învăţământ cu frecvenţă, la zi, 360
credite, număr maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi/an de studiu – 50)

-

Tehnică Dentară (3 ani de studii, învăţământ cu frecvenţă, la zi, 180 credite, număr
maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi/an de studiu – 70)

-

Asistenţă de Profilaxie Stomatologică (3 ani de studii, învăţământ cu frecvenţă, la zi,
180 credite, număr maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi/an de studiu – 40)

(8) În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează şi un program de studii de masterat,
acreditat internaţional - Laseri în Medicina Dentară - E.M.D.O.L.A.
(9) Facultatea este organizată pe departamente. În cadrul facultății și a departamentelor
activitatea de cercetare se desfășoară în centre sau laboratoare de cercetare.
(10) Facultatea este reprezentată de Decan.
(11) Facultatea este condusă deliberativ de Consiliul Facultății.
(12) Facultatea este condusă executiv de un decan și prodecani.
Art. 28 – Obiectivele Facultăţii de Medicină Dentară
(1) Obiectivul principal al Facultăţii de Medicină Dentară este: asigurarea calităţii
învăţământului medical în conformitate cu criteriile şi standardele de evaluare academică
acreditate, prevăzute prin lege, care are puternice accente practice.
(2) Obiectivele generale sunt axate pe:
- Adaptarea continuă a planurilor de învăţământ la standardele naţionale şi internaţionale;
- Armonizarea continuă a curriculei cu aceea a unor Facultăţi de Medicină Dentară din
Europa, în concordanţă cu cerinţele ECTS, cu necesitatea creşterii numărului de ore de
studiu individual şi cu focusarea pe activităţile practice.
- Asigurarea unei activităţi didactice de calitate, pornind de la admitere la licenţă
- Analiza şi eficientizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor;
- Asigurarea mobilităţii interne şi externe a studenţilor prin acorduri de parteneriat cu
facultăţi din ţară şi străinătate.
- Realizarea unei colaborări eficiente cu facultăţi şi instituţii de cercetare din ţară şi
străinătate.
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Art. 28 – 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) Managementul deliberativ este asigurat de Consiliul Departamentului, iar managementul
executiv de Directorul de departament.
(6) În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează trei departamente. Arondarea
departamentelor și disciplinelor în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a UMFVBT este
următoarea:
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
Art. 29 – 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) Fiecare disciplină răspunde de gestionarea activităților specifice uneia sau mai multor materii din
planul de învățământ.
(4) Pentru fiecare materie din planul de învăţământ gestionată la nivel de disciplină trebuie
concepute şi actualizate permament, la începutul fiecărui an universitar, fişele de disciplină
(Syllabus-urile), în conformitate cu standardele ARACIS.
(5) 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.
(6) La nivelul fiecărei discipline trebuie să existe elaborate şi aprobate de către conducerea facultăţii
şi universităţii proceduri operaţionale privind desfăşurarea activităţii practice şi/sau clinice cu
studenţii, corespunzător baremelor prevăzute în fişa disciplinei şi cu specificarea materialelor și
instrumentarului necesare, precum şi modul de achiziţie al acestora.
(7) Fiecare disciplină este condusă de un șef de disciplină.

II.B. Structura organizatorică
Art. 30 – Consiliul facultăţii
(1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul deliberativ şi decizional de conducere la nivel de
facultate și este prezidat de către decan.
(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, sau de către un
Prodecan dacă este desemnat de către Decan, în acest sens.
(6) ) Alcătuirea, numărul membrilor și dobândirea calității de membru al Consiliului Facultății sunt
prevăzute în Carta Universității și Regulamentul Electoral.
(7) Consiliul facultăţii nou ales este validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă.
(8) Directorii departamentelor fac parte de drept din Consiliul facultăţii.
(9) Prodecanii facultăţii participă în calitate de invitaţi permanenţi la şedinţele Consiliului facultăţii.
(10) La şedinţele Consiliului facultăţii participă în calitate de invitat (fără drept de vot) 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.
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(11) La ședințele Consiliului pot fi invitate și cadre didactice, studenți sau alte persoane, aflate în
relație nemijlocită cu ordinea de zi (fără drept de vot).
(12) Repartizarea membrilor Consiliului facultăţii pe departamente se stabileşte cu respectarea
principiului reprezentării personalului didactic şi de cercetare al fiecărui departament.
(13) 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.
(14) Înlocuirea și completarea numărului membrilor Consiliului au loc în conformitate cu
Regulamentul electoral.
(15) Consiliul Facultății lucrează în ședințe ordinare, conform unei planificări și în ședințe
extraordinare.
(16) Ședința extraordinară este convocată cu 24 de ore înainte de desfășurare.
(17) Convocarea este individuală și nominală.
(18) Convocatorul trebuie să conțină ordinea de zi.
(19) Decanul poate convoca, în situații speciale de urgență/în caz de forță majoră, membrii Consiliului
Facultății, pentru luarea de decizii privind situația specială existentă.
(20) Cvorumul necesar pentru desfășurarea ședințelor Consiliului este de cel puțin 2/3 din numărul
total al membrilor acestuia.
(21) Toți membrii Consiliului Facultății au drept egal de vot.
(22) Dreptul de vot se exercită personal și direct.
(23) Dreptul de vot nu poate fi delegat.
(24) Votul poate fi secret în cazurile hotărâte de Consiliul Facultății.
(25) O hotărâre este adoptată dacă întrunește majoritatea simplă din numărul voturilor valabil
exprimate de cei prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului.
(26) Dezbaterile și hotărârile Consiliului sunt consemnate în procesul verbal al ședinței.
(27) Hotărârile Consiliului sunt documente publice.
(28) Procesul verbal care însoțește ședința de consiliu a facultății este întocmit în termen de cel
mult 48 de ore.
(29) 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.
(30) Pierderea calității de membru în Consiliul facultății se face prin:
a) Încetarea relațiilor contractuale cu Universitatea
b) Demisie din Consiliu
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.
Art. 31
(1) Atribuțiile Consiliului Facultății sunt reglementate prin Carta UMFVBT și legislația în
vigoare.
(2) Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:
a) definește misiunea, obiectivele și strategia de dezvoltare a facultății;
b) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;
c) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
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d) 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;
e) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul
departamentelor facultăţii şi le înaintează Senatului universitar pentru aprobare;
f) 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;
g) analizează şi înaintează Consiliului de administraţie, spre avizare, planurile de
învăţământ ale programelor de studii universitare;
h) propune Consiliului de administraţie înfiinţarea, comasarea, divizarea sau desfiinţarea
departamentelor, cu majoritate simplă;
i) 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;
j) aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor
didactice şi de cercetare ale facultăţii;
k) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi
de cercetare;
l) analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultaul concursului pentru
ocuparea posturilor didactice;
m) avizează rezultatele alegerilor efectuale la nivelul departamentelor facultăţii;
n) avizează candidaţii pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de decan,
conform legii;
o) 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;
p) aprobă anual, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile departamentelor;
q) aprobă organizarea manifestărilor științifice ale Facultății și măsurile de sprijinire a
manifestărilor științifice studențești.
r) 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;
s) stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege;
t) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;
u) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de către Senatul universitar în conformitate cu
legislaţia în vigoare
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Art. 32 – Decanul
(1) Decanul, împreună cu prodecanii asigură conducerea executivă a Facultăţii
(2) Decanul reprezintă Facultatea în raporturile cu alte facultăți și terți, organizații pe plan național și
internațional, asigură şi răspunde de managementul Facultăţii.
(3) Decanul conduce şedinţele Consiliului facultăţii şi aplică hotărârile rectorului, ale Consiliului de
administraţie şi ale Senatului universitar.
(4) 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.
(5) Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul Facultăţii de către Rectorul
UMFVBT, concurs ale cărui rezultate sunt validate de către Senatul universitar.
(6) La concurs pot participa cadre didactice cu grad didactic de conferențiar sau profesor universitar,
din cadrul universității sau din afara universității.
(7) Decanul este membru de drept al Consiliului de Administrație.
(8) Decanul semnează acordurile încheiate de facultate alături de rectorul universității.
(9) Decanul propune spre aprobare Consiliului Facultății structura şi Regulamentul de organizare și
Funcționare a Facultății
(10)
(11)

Decanul 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
Atribuțiile Decanului sunt reglementate prin Carta UMFVBT și legislația în vigoare.

Art. 33
Decanul are următoarele atribuţii:
a) realizează managementul şi conducerea executivă a facultăţii, alături de prodecani;
b) desemnează prodecanii şi stabileşte atribuţiile acestora;
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) răspunde de politica de resurse umane a Facultăţii, precum şi de selecţia, evaluarea periodică
şi formarea personalului Facultăţii, conform legii;
f) asigură buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din
Facultate în condiţiile legii;
g) avizează atribuţiile personalului didactic şi de cercetare, precum şi ale personalului didactic
auxiliar şi nedidactic, stabilite în fişa individuală a postului;
h) la propunerea șefilor de disciplină revizuiește curriculele programelor de studii din Facultate;
i) verifică și semnează planurile de învățământ, statele de funcții, contractele de studii, actele de
studii emise de UMFVBT pentru absolvenţii facultăţii (suplimentele la diplomă, diplomele și
atestatele), precum și orice alte documente care privesc activitatea curentă a Facultății;
j) răspunde de organizarea examenelor de licență și disertație;
k) 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
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l)
m)
n)
o)
p)

codului de etică și deontologie universitară. În aceste cazuri, poate dispune reorganizarea
examenului;
alcătuiește și propune spre aprobarea Consiliului Facultății fișa individuală a postului pentru
prodecani și directori de departament;
propune Consiliului facultăţii aplicarea de sancţiuni disciplinare, conform legii, şi pune în
aplicare sancţiunile disciplinare, în condiţiile legii;
prezintă anual consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind starea facultăţii, făcut
public pe pagina web a UMFVBT;
prezintă anual rapoarte Consiliului de administraţie;
îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Senat, Consiliul de Administrație, Rector sau
Consiliul Facultății.

Art. 34 – Prodecanii
(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) Facultatea de Medicină Dentară a UMFVBT are doi prodecani.
(4) Atribuţiile prodecanilor sunt stabilite de către decan şi privesc următoarele domenii:
- 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
(5) Un prodecan poate înlocui Decanul, la delegarea sau în lipsa acestuia, cu avizul acestuia, în
activităţile specifice decanatului şi în raporturile cu Universitatea, cu alte facultăți, instituții sau
organisme, precum și cu persoanele fizice.
(6) Prodecanii răspund de domenii din activitatea Facultăţii, repartizate de decan, coordonează
comisiile de specialitate din cadrul Facultăţii
(7) Prodecanii participă activ la asigurarea unei bune desfăşurări a procesului didactic, a activităţii
de cercetare şi a problemelor studenţeşti;
(8) Prodecanii răspund de procesele de evaluare a calităţii actului didactic de către studenţi
(9) Prodecanii îndeplinesc orice alte atribuții hotărâte de Consiliul Facultății sau Decanul Facultății
care decurg din reglementările interne ale UMFVBT și din legislația în vigoare.
Art. 35 – Decanii de an
În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară s-a creat funcţia de decan de an, asimilată cu cea de
tutore de an (conform recomandărilor ARACIS), în scopul de a veni în întâmpinarea studenţilor
care au diverse probleme profesionale, sociale sau chiar cu caracter personal.
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Art. 36 – Comisii de specialitate
(1) La nivelul Facultăţii de Medicină Dentară, în acord cu cerinţele ARACIS, au fost constituite
comisii de specialitate, a căror activitate este coordonată de către decan şi prodecani şi a căror
atribuţii sunt stabilite de către Consiliul Facultăţii, Comisiile şi Departamentele de specialitate
corespunzătoare de la nivelul Universităţii, Prorectoratele de profil, Consiliul de Administraţie,
Senat şi Rector.
(2) Comisiile de specialitate din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează în baza
regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor operaţionale propri, avizate de decan, Consiliul
Facultăţii şi Senat, respectiv în baza regulamentelor specifice ale Universităţii.
(3) Comisia de coordonare a activităţii clinice din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, de
formare continuă şi rezidenţiat, în atribuţiile ei intrând inclusiv avizarea referatelor de
necesitate (instrumentar, echipamente, materiale consumabile etc.) pentru îndeplinirea de către
studenţi a baremelor clinice din cadrul disciplinelor de resort, în conformitate cu fişa disciplinei
şi procedura operaţională elaborată de către disciplină în acest scop, conform prevederilor de la
art.29, aliniat (6).
Pentru studenţii Facultăţii de Medicină Dentară, toate programele de studii, materialele,
instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă
vor fi asigurate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş Timişoara.
Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor
manopere în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea
competenţelor specifice necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv
unui tehnician dentar şi a unei asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru
echipamentul de proteţie individuală, revin exclusiv studentilor, indiferent de forma de
şcolarizare (buget sau cu taxă). Necesarul individual de materiale si instrumente propus de fiecare
disciplină se stabileşte anual, în funţie de baremul practic specific cuprins în Fişle Disciplinelor,
fiind afişat public, atât pe site-ul UMFT, cât şi la sediul fiecărei discipline. Toate materialele,
echipamentele şi instrumentarul individual achizitionate de către studenţi vor fi omologate
conform legii şi vor proveni de la distribultori autorizaţi în România. Materialele şi
instrumentarul individual fac parte din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul
tuturor anilor de studiu şi rămân proprietatea studentului.
Toate manoperele efectuate pe pacienţi de către studenţi cu aceste materiale vor fi gratuite, cu
excepţia restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror preţ va fi achitat
integral de către pacient.
(4) Comisia de acreditare şi dezvoltare curriculară, responsabilă pentru realizarea dosarelor de
autoevaluare în vederea autorizării, acreditări şi/sau evaluării periodice ARACIS şi internaţională
a programelor de studii de licenţă şi master care funcţionează în cadrul Facultăţii de Medicină
Dentară:
(5) Comisia de burse
(6) Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţionale (CEACE) din cadrul Facultăţii de
Medicină Dentară
Art. 37 – Consiliul Departamentului
(1) Consiliul departamentului asigură managementul deliberativ al departamentului
(2) 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.
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(3) Consiliul departamentului, ajută directorul de departament în conducerea operativă și este
alcătuit din reprezentanții tuturor disciplinelor componente.
(4) Fiecare disciplină/grup de discipline înrudite va avea cel puțin un reprezentant în consiliul
departamentului.
(5) 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.
(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) Consiliul departamentului are următoarele atribuții:
a) definește misiunea, obiectivele și strategia departamentului în concordanță cu misiunea,
obiectivele și strategia Facultății și/sau a Universității;
b) răspunde de armonizarea activităților didactice și de cercetare de la nivelul disciplinelor
componente;
c) realizează evaluarea periodică a activităților didactice, de cercetare și profesionale din
departament și stabilește măsuri de ameliorare;
d) alcătuiește statele de funcții ale departamentului în conformitate cu procedurile aprobate la
nivel de Universitate;
e) poate propune modificarea planurilor de învățământ;
f) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de scoatere la
concurs a posturilor didactice vacante, formulate la nivel de disciplină;
g) propune comisii pentru posturile didactice vacante scoase la concurs;
h) aprobă conținutul tematicii și bibliografia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
vacante;
i) centralizează și înaintează spre aprobare Consiliului Facultății propunerile de organizare de
cursuri postuniversitare la nivelul disciplinelor sau la nivelul departamentului;
j) selectează persoanele care vor fi angajate în calitate de cadre didactice asociate pentru
desfășurarea activităților didactice în regim plata cu ora în cadrul departamentului;
k) face propuneri pentru dotarea cu materiale didactice și aparatură necesară disciplinelor din
cadrul departamentului;
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.
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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. 38 - 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.

(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. 39 – Şeful 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.
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256220480; Fax: +40256220480; Email: stoma@umft.ro, www.umft.ro

15 din 17

(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;
h) întocmește statele de funcții ale disciplinei în conformitate cu procedurile stabilite la nivelul
Universității și cu consultarea membrilor disciplinei;
i) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice, în conformitate cu strategia de
dezvoltare a disciplinei.
j) propune lista cadrelor didactice titulare, prioritare pentru desfășurarea activității didactice în
regim plata cu ora, cu selectarea lor potrivit criteriilor de ierarhizare enunțate în
Metodologia de ocupare și salarizare a posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar
vacante prin plata cu ora/cumul și în conformitate cu competența didactică dovedită a
acestora;
k) avizează lucrările de licență întocmite la nivelul disciplinei;
l) coordonează activitatea cercurilor științifice studențești la nivelul disciplinei;
m) prezintă conducerii Facultății solicitările disciplinei referitoare la investiții, reparații și
achiziții și răspunde de buna gestionare a bazei materiale a disciplinei;
n) reprezintă disciplina în relațiile cu alte discipline, structurile administrative și cele ierarhic
superioare;
o) îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de
conducere ierarhic superioare.
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(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 III. DISPOZIŢII FINALE
Art. 40
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. 41
Prezentul regulament este public, urmând a fi afişat pe site-ul www.umft.ro, după aprobarea lui în
Senatul Universităţii.
Art. 42
Orice modificare și completare a prezentului regulament se avizează de Consiliul Facultăţii de
Medicină Dentară şi se aprobă de către Senatul UMFVBT.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în şedinţa din data de 27.04.2021, conform Hotărârii Senatului nr. 162/8892/27.04.2021,
modificat, completat și republicat în ședința Senatului din 30.06.2021, dată la care intră în vigoare.
DECAN,
Prof. Univ. Dr. Meda-Lavinia Negruţiu

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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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 262/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 260/11900/30.06.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 5/11324/18.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
11351/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă modelul Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, respectiv
anexele la Convenția cadru privind efectuarea practicii de vară în cadrul programelor de studii universitare de
licență, Facultatea de Farmacie, conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă la H.S. nr. 262/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________

Convenţie cadru privind efectuarea practicii de vară
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
Nr................/data..................
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (denumită în continuare
organizator de practică),
reprezentată de Rector:
D-l Prof.Univ. Dr. Octavian Marius Creţu
adresa organizatorului de practică: Timişoara, cod 300041, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2,
email: rectorat@umft.ro, telefon: 0256/293389
Societatea comercială, instituţia centrală ori locală, persoana juridică ........................................
........................................................................................(denumită în continuare partener de practică),
reprezentată de: (numele şicalitatea)
dl/dna.......................................................................................................................................................
adresa partenerului de practică:...............................................................................................................
adresa unde se va desfăşura practica de vară .......................................................................................
email:.................................................................................,
telefon:......................................................................
Student.............................................................................................(denumit în continuare practicant)
CNP.........................................................................................................................................................
data naşterii............................, locul naşterii....................................... cetăţean......................................
paşaport (dacă este cazul)........................................................................................................................
permisul de şedere (dacă este cazul).......................................................................................................
adresa de domiciliu..................................................................................................................................
adresa unde va locui pe durata desfăşurării practicii de vară .................................................................
.................................................................................................................................................................
înscris în anul I, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de
Farmacie,
programul
de
studii
universitare
de
licenţăFarmacie,
grupa............,
email:....................................................................., telefon:.....................................................
ARTICOLUL 1
Obiectul convenţiei-cadru
(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoarăpractica de vară în
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.
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(2) Practica de vară este realizată de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale
menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezenţei convenţii-cadru.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul pregătirii practicii de vară sunt descrise în prezenta
convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexă la prezenta convenţie-cadru.
ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata practicii de vară, student al Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.
ARTICOLUL 3
Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Practica de vară va avea durata de 2 săptămâni.
(2) Perioada desfăşurării practicii de vară este de la .................. până la ................, 30 de ore
/săptămână (6 ore x 5 zile).
ARTICOLUL 4
Plata şi obligaţiile sociale
(1) Practica de vară nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.
(2) În cazul angajării ulterioare, perioada practicii de vară nu va fi considerată ca vechime.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei
în care practicantul are statut de angajat.
(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau
avantaje în natură, specificate la art. 12.
ARTICOLUL 5
Responsabilităţile practicantului
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării practicii de vară să respecte programul de lucru
stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în
condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata practicii de vară, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului
de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi
rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere a
practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul
este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi le-a
însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are
acces în timpul practicii de vară despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica
unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului
partener de practică.
ARTICOLUL 6
Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru practica de vară, selectat dintre salariaţii proprii
şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.
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(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei
de învăţământ superior.
(3) Înainte de începerea practicii de vară, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul
cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi
sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra
riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru
dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.
ARTICOLUL 7
Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor al activităţii de practică, va
asigura planificarea, organizarea şi desfăşurarea practicii de vară. Cadrul didactic supervizor al
activităţii de practică, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de
practică şi competenţele profesionale care fac obiectul practicii de vară.
(2) În cazul în care derularea practicii e vară nu este conformă cu angajamentele luate de către
partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul organizatorului de practică poate
decide întreruperea practicii de vară conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a
conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) În urma desfăşurării cu succes a practicii de vară, organizatorul va acorda practicantului un
număr de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă,
potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului).
ARTICOLUL 8
Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică
(1)Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practică):
Dl/Dna.........................................................................Funcţia................................................................
Telefon.............................................Fax..............................Email..........................................................
(2)Cadrul didactic supervizor al activităţii de practică, responsabil cu urmărirea derulării practicii
de vară din partea organizatorului de practică:
Dl/Dna.........................................................................Funcţia................................................................
Telefon..............................................Fax.............................E-mail..........................................................
ARTICOLUL 9
Evaluarea practicii de vară prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării practicii de vară este de 2.
ARTICOLUL 10
Raportul privind practica de vară
(1) În timpul derulării practicii de vară, tutorele va evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei
fişe de evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi
comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică
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(disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de
ordine interioară a instituţiei publice, etc.).
(2) La finalul practicii de vară, tutorele elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire
a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de
către cadrul didactic supervizor al activităţii de practică.
(3) După încheierea practicii de vară, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:
- competenţe exersate;
- activităţi desfăşurate pe perioada practicii de vară;
- observaţii personale privitoare la activitatea depusă.
ARTICOLUL 11
Sănătatea şi securitatea în muncă.
Protecţia socială a practicantului
(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe
teritoriul statului unde se desfăşoară practica de vară.
(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata practicii de vară.
(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform
dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele
de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la
lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul care a
avut loc.
ARTICOLUL 12
Condiţii facultative de desfăşurare a practicii de vară
(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării practicii de vară, tichete de
masă, acces la cantina partenerului de practică etc.): ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
(3) Alte precizări: ...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ARTICOLUL 13
Prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul încheierii prezentei convenţii cadru
(1) În conformitate cu articolul 8 alin. (3) din „Regulamentul privind protecția datelor cu caracter
personal în cadrul UMFVBT” (numit în continuare RPD), aprobat prin Hotărârea Senatului
UMFVBT nr. 93/7332/31.03.2021, informează reprezentantul partenerului de practică
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....................................................................................................... şi studentul practicant, la momentul
semnării prezentului contract asupra următoarelor aspecte: tipul de date cu caracter personal care
urmează a fi prelucrate ca urmare a semnării prezentului contract, scopul pentru care sunt prelucrate
datele cu caracter personal, cu privire la drepturile reprezentantului legal/studentului practicant
asupra datelor sale, securitatea datelor personale şi perioada de stocare a acestora.
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică/operator prelucrează în scopul semnării prezentului contract, următoarele date: numele,
prenumele, statutul profesional şi semnătura reprezentantului legal/ studentului practicant; numele,
prenumele, statutul profesional şi semnătura tutorelui de practică; adresa poştală/adresa de domiciliu,
e-mailul şi numărul de telefon al partenerului de practică/studentului practicant; datele de identificare
ale studentului practicant (CNP, serie şi număr paşaport/permis de şedere).
(3) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 13 alin. (2) vor fi prelucrate de Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara numai în scopul încheierii şi executării prezentei
convenţii cadru, precum şi al îndeplinirii obligaţiilor legale care îi revin, privind identificarea
partenerului contractual, în conformitate cu dispozițiile legale ale art. 4 alin. (2) din RPD.
(4) În cazul în care reprezentantul legal al partenerului de practică refuză să furnizeze datele sale,
consecințele refuzului ar consta în fapt atât în încălcarea obligațiilor legale care revin organizatorului
de practică, cât şi în imposibilitatea încheierii şi executării prezentului contract, întrucât partenerul
contractual nu poate fi identificat în mod complet şi corect.
(5) În scopul asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal conţinute în
prezenta convenţie cadru, organizatorul de practică (operatorul) nu va externaliza şi divulga aceste
date unor terţe persoane şi nu va permite accesul la ele decât persoanelor autorizate şi celor
împuterniciţi de acestea.
(6) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 13 alin. (2) vor fi stocate pe durata prezentei
convenţii cadru şi pentru perioada prevăzută de lege, de la încetarea raporturilor contractuale,
indiferent de modalitatea de încetare a acestora. Ulterior, aceste date vor fi şterse şi distruse conform
reglementărilor în vigoare.
(7) Ca operator, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică) garantează reprezentantului legal al partenerului de practică şi studentului practicant
următoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de lege: dreptul de
acces la datele sale, dreptul la rectificarea datelor sale, dreptul de a cere restricționarea prelucrării
datelor sale, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale, dreptul de a depune o plângere la
autoritatea de supraveghere.
(8) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică/operator) nu va prelucra aceste date cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care
acestea au fost colectate. În cazul în care operatorul va prelucra aceste date şi într-un alt scop, va
informa persoana vizată, înainte de această prelucrare, oferind orice informații relevante.
ARTICOLUL 14
Dispoziții finale
(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris sau în format electronic.
(2) Prezenta convenţie-cadru cuprinde următoarele anexe:
 adresa de înștiințare (Anexa 1);
 nota de conformitate (Anexa 2);
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 fișa de evaluare completată și semnată de către partenerul de practică, corespunzătoare
îndeplinirii obiectivelor și competențelor profesionale aferente programului și anului de
studiu (Anexa 3);
 cererea studentului adresată Decanatului Facultăţii de Farmacie pentru aprobarea locului de
desfăşurare a practicii (Anexa 4);
 acordul unităţii farmaceutice, incluzând şi programul prezenţei studentului în unitatea
farmaceutică pe durata practicii (Anexa 5);
 portofoliul de practică la Convenţia-cadru privind efectuarea practicii de vară în cadrul
programelor de studii universitare de licenţă (Anexa 6);
 programa analitică pentru practica de vară (Anexa 7).
(3) Anexele la prezenta convenție-cadru fac parte integrantă din aceasta și constituie împreună un
singur act juridic, obligatoriu și legal valabil pentru părți.
(4) Prezenta convenție-cadru se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(5) Prezenta convenție-cadru se consideră încheiată la data semnării de către reprezentantul legal al
organizatorului de practică.

Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Creţu

(Semnătura şi ştampila)

Reprezentant
Societate comercială, instituţie (Partener de practică)
(Funcţie, Nume şi Prenume).....................................................................

(Semnătura şi ştampila)

Student (Practicant)
(Nume şi Prenume)....................................................................................... (Semnătura)
Am luat la cunoştinţă,
Cadru didactic supervizor al activităţii de practică
(Funcţie, Nume şi Prenume)..................................................................(Semnătura)
Tutore
(Funcţie, Nume şi Prenume)..................................................................(Semnătura)
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ANEXA 1

Către,
Conducerea unității farmaceutice
.......................................................................................................................

Vă rugăm să binevoiţi a fi de acord ca studentul/a...................................................................
din anul .........., programul de studiu .................................................................................. Facultatea
de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, să efectueze
practica de vară din anul universitar ........................................... în unitatea Dvs. acreditată, în
perioada ......................................... cu o activitate zilnică de 6 ore (5 zile/ săptămână) și în
conformitate cu programul de lucru al unității.
La finalul perioadei de practică se va completa fișa de evaluare în vederea depunerii de către
student și a validării ei de către cadrul didactic supervizor la susținerea colocviului.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Decanatul Facultății de Farmacie

Facultatea de Farmacie
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ANEXA 2

NOTĂ DE CONFORMITATE

Subsemnatul(a) (nume)

student(ă)

(prenume)

la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, Facultatea de farmacie,
Programul de Studiu

, anul

, grupa ,an universitar

, mă oblig să efectuez practica de vară într-o unitate farmaceutică acreditată de sistemul de
sănătate al țării în care efectuez practica de vară, conform convenţiei cadru de practică.

Semnătura,

Data,

Facultatea de Farmacie
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256494604; Fax: +40256494604
Email: decanat.farma@umft.ro
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ANEXA 3
FIŞĂ DE EVALUARE A STUDENTULUI
Notă: se va completa de către tutore şi se va transmite Facultăţii de Farmacie în perioada .................
– ..........................
STUDENT ANUL I
NUME ŞI PRENUME:______________________________________________________
PERIOADA PRACTICII DE VARĂ (2 săptămâni): ................... – .....................
FARMACIA:
DENUMIRE________________________________
ADRESĂ___________________________________________________________
TELEFON__________________
TUTORE (îndrumător de practică):___________________________________________
Aprecierea activităţilor, aptitudinilor şi comportamentului studentului, ţinând seama de
următoarea corespondenţă:
1 – nesatisfăcător
3 – bine
2 – satisfăcător
4 – foarte bine
Calificativ
1 2 3 4

Activitatea

Observaţii

Frecvenţă
Punctualitate
Prezentare şi ţinută
Atitudine faţă de personalul farmaciei
Interes faţă de activităţile din farmacie
Dobândirea competenţelor profesionale
Simţ practic
Participarea la operaţiunile de bază ale practicii farmaceutice

SEMNĂTURA ŞI
ŞTAMPILA FARMACIEI

Facultatea de Farmacie
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ANEXA 4

Către,
Conducerea Facultăţii de Farmacie

Subsemnata(ul) ...................................................................................................., student al
Facultăţii de Farmacie din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara,
programul de studii universitare de licenţă .........................................................., anul .........., vă rog
să

aprobaţi

efectuarea

practicii

.................................................................,

de
în

vară

la

localitatea

unitatea

farmaceutică

.........................................,

judeţul............................................
Menţionez că am/nu am acceptul unităţii farmaceutice pentru efectuarea practicii.

Data

Semnătura
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ANEXA 5

Programul prezenţei în unitatea farmaceutică a studentului de la programul de studii
universitare de licenţă ..........................................................., pentru efectuarea stagiului practic este
de 6 ore/zi, în zilele:
LUNI:...........................................
MARŢI:...........................................
MIERCURI: ...........................................
JOI:

............................................

VINERI:

............................................

Vă rugăm să transmiteţi la secretariatul Facultăţii de Farmacie orarul stabilit de comun acord
cu studentul practicant.

Decanatul Facultății de Farmacie

SEMNĂTURA ŞI
ŞTAMPILA FARMACIEI
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ANEXA 6
PORTOFOLIU DE PRACTICĂ
la Convenţia-cadru privind efectuarea practicii de vară în cadrul programelor de studii
universitare de licenţă
1. Durata totală a practicii de vară: 2 săptămâni, 60 ore
2. Calendarul pregătirii: ........................ – ........................
3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul
timpului de lucru parţial): 6 ore/zi, 5 zile/săptămână
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Adresa unde se va derula practica de vară: ........................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. Numele şi prenumele cadrului didactic care coordonează activitatea de practică: ............................
.................................................................................................................................................................
6. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ:
- Organizator al practicii.
- Asigură permanent contactul cu studenţii pentru a-i informa, sprijini şi coordona în vederea
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de practică.
- Verifică caietul de practică şi în final acordă notă pe activitatea consemnată şi depusă.
- Informează studenţii asupra datei, locului şi modului de desfăşurare a examenului de practică.
7. Numele şi prenumele tutorelui desemnat de unitate, care va asigura respectarea condiţiilor de
pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada
practici de vară:.......................................................................................................................................
8. Drepturi şi responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică:
- Asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii de practică în concordanţă cu cerinţele planului
de învăţământ şi a programei analitice.
- Îndrumă activitatea practicantului în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea
abilităţilor practice, punându-i la îndemână mijloacele necesare.
- Prezintă studentului Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al unităţii şi realizează instructajul
cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitatecu legislaţia în vigoare.
- Urmăreşte şi înregistrează prezenţa la activitate a studentului.
- Vizează caietul de practică al studentului.
- În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant va contacta cadrul didactic supervizor
- Evaluează activitatea studentului conform fişei de evaluare.
9. Definirea competenţelor care vor fi dobândite de student pe perioada practicii de vară.
- Descrierea farmaciei (amplasare, destinaţia fiecărui spaţiu şi a mobilierului).
- Descrierea aparaturii, veselei, sticlăriei, ustensilelor şi ambalajelor utilizate în farmacie.
- Efectuarea unor operaţii farmaceutice de bază (cântărirea substanţelor solide şi lichide, măsurarea
lichidelor în volume şi în picături, pulverizarea solidelor, amestecarea şi omogenizarea solidelor şi
lichidelor).

Facultatea de Farmacie
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- Efectuarea de divizări la preparatele elaborate în farmacie şi la specialităţile farmaceutice.
- Indicarea proprietăţilor organoleptice şi fizico-chimice, precum şi a principalelor utilizări
terapeutice ale unor substanţe medicamentoase şi auxiliare anorganice.
- Descrierea unor produse parafarmaceutice distribuite în farmacie şi indicarea utilizărilor acestora în
terapeutică.
Întreaga activitate desfăşurată în farmacie se va reflecta în caietul de practică, întocmit pe
baza temelor din programa analitică.
10. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada practicii de
vară.
Evaluarea practicii de vară se face de către cadrul didactic supervizor de practică, de tutorele
desemnat de partenerulde practică şi de o comisie stabilită de conducerea Facultăţii de Farmacie.
Dosarul de practică cuprinzând datele de identificare ale studentului, locul de desfăşurare a
stagiului, caietul de practică şi fişa de evaluare din partea partenerului de practică se depune la
secretariatul Facultăţii de Farmacie în perioada .................................. Evaluarea se efectuează de
regulă în prima săptămână a noului an universitar, la o dată ce va fi comunicată în timp util.
Evaluarea activităţii de practică are trei componente:
- aprecierea activităţii desfăşurate pe durata practicii, materializată prin calificative
menţionate în fişa de evaluare întocmită de tutore;
- evaluarea de către cadrul didactic supervizor de practică a activităţii pe baza caietului de
practică întocmit, prin acordarea unui calificativ;
- evaluarea de către comisie a cunoştinţelor dobândite, printr-un colocviu finalizat cu un
calificativ.
La acordarea calificativului final se au în vedere cele trei evaluări, iar acesta se trece în
catalog de către cadru didactic supervizor al activităţii de practică.
Cadru didactic supervizor al activităţii de practică
(Funcţie, Nume şi Prenume)..................................................................(Semnătura)
Tutore
(Funcţie, Nume şi Prenume)...................................................................(Semnătura)

Student (Practicant)
(Nume şi Prenume).................................................................................(Semnătura)

Data...............................
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ANEXA 7
PROGRAMA ANALITICĂ
Practica de vară anul I Farmacie
An universitar ................................

OBIECTIVE
Familiarizarea studenţilor cu localul farmaciei comunitare şi cu mobilierul, aparatura, vesela,
sticlăria, ustensilele şi ambalajele necesare activităţii din farmacie.
Însuşirea deprinderilor legate de operaţiile de bază ale practicii farmaceutice; recunoaşterea,
pe baza cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite pe parcursul primului an de studiu, a unor
substanţe medicamentoase şi auxiliare anorganice utilizate în farmacie la prepararea medicamentelor;
prezentarea produselor parafarmaceutice distribuite în farmacie.
2 săptămâni - 30 de ore/săptămână
I. Descrierea locului de muncă (farmacia)
I.1. Amplasarea farmaciei
I.2. Planul schematic al farmaciei
I.3. Destinaţia fiecărui spaţiu şi a mobilierului

II. Aparatura, vesela, sticlăria, ustensilele şi ambalajele utilizate în farmacie
II.1. Aparatura, vesela, sticlăria, ustensilele: descriere, destinaţie, mod de aranjare, de întreţinere şi
de manipulare.
II.2. Ambalajele utilizate în farmacie: descriere, destinaţie, mod de aranjare, de întreţinere şi de
manipulare.
III. Operaţiuni de bază ale practicii farmaceutice: cântărirea, măsurarea lichidelor în volume
şi în picături, pulverizarea, omogenizarea etc.
III.1. Reguli practice de cântărire a substanţelor solide şi lichide
III.2. Reguli practice de măsurare a lichidelor în volume şi în picături
III.3. Reguli practice de pulverizare a solidelor
III.4. Reguli practice de amestecare şi omogenizare a solidelor şi lichidelor
IV. Efectuarea de divizări la preparatele elaborate în farmacie şi la specialităţile farmaceutice
IV.1. Divizarea soluţiilor medicamentoase apoase, alcoolice sau glicerinate
IV.2. Divizarea preparatelor semisolide (unguente, paste)
IV.3. Divizarea pulberilor
V. Cunoaşterea unor substanţe medicamentoase şi auxiliare anorganice (cel puţin 10)
V.1. Proprietăţi organoleptice şi fizico-chimice
V.2. Principalele utilizări terapeutice ale substanţelor medicamentoase
V.3. Principalele utilizări ale substanţelor auxiliare anorganice în formularea şi prepararea
medicamentelor.
VI. Produse parafarmaceutice distribuite în farmacie (cel puţin 10)
Facultatea de Farmacie
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VI.1. Recunoaşterea şi descrierea unor produse parafarmaceutice distribuite în farmacie
VI.2. Utilizări în terapeutică
Întreaga activitate desfăşurată în farmacie se va consemna zilnic în caietul de practică,
respectând cerinţele din programa analitică.
Decanatul Facultății de Farmacie
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 263/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 260/11900/30.06.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 5/11324/18.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
11351/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1.(1) Senatul universitar aprobă Regulamentul privind funcționarea comisiei pentru practica studenților din
cadrul Facultății de Farmacie, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
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Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. Prezentul act are aceeași forță juridică ca și
documentul original.

Cod Regulament: UMFVBT-REG/DFF/103/2021
Anexă la H.S. nr. 263/11900/30.06.2021
Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021

REGULAMENT PRIVIND FUNCŢIONAREA
COMISIEI PENTRU PRACTICA STUDENŢILOR
FACULTĂŢII DE FARMACIE
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Funcția, Nume și prenume

Data

Elaborat:

Prof. univ. dr. Lavinia-Lia Vlaia

18.05.2017

Completat/modificat/republicat

Prof. univ. dr. Lavinia-Lia Vlaia

17.06.2021

Consilier juridic, Dr. Codrina
Mihaela Levai

30.06.2021

Președintă, Prof. univ. dr. MirelaDanina Muntean

30.06.2021

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

30.06.2021

Data retragerii:

Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro
www.umft.ro

Semnătura

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale
Art. 1
Pregătirea prin practică a studenţilor este obligatorie şi este parte integrantă a planului de învăţământ
al Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF „Victor Babeş” Timişoara.

Art. 2.
Activitatea de pregătire a studenţilor prin practică în unităţi farmaceutice (farmacii
comunitare şi de spital) este organizată şi coordonată de comisia de practică constituită la nivelul
Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF „Victor Babeş” Timişoara, atât pentru practica de vară în
localităţile de domiciliu (anii de studiu I-IV), cât şi pentru stagiul de practică în centrul universitar
(anul terminal).
Preşedintele şi membrii comisiei pentru practica studenţilor sunt farmacişti
primari/specialişti, cadre didactice ale Facultăţii de Farmacie din cadrul UMF „Victor Babeş”
Timişoara, desemnate de Consiliului Profesoral al Facultăţii de Farmacie şi avizate de organizatorul
de practică.

Art. 3.
Comisia pentru practica studenţilor întocmeşte şi propune spre avizare Consiliului Profesoral
al Facultăţii de Farmacie, reprezentat prin Decan, programele analitice de practică (incluse în fişele
disciplinelor Practica de vară/Practica de specialitate) pentru cele două forme de practică pe care le
coordonează. După avizarea fişelor disciplinelor de practică, preşedintele comisiei le transmite la
secretariatul facultăţii în vederea afişării. Programa analitică de practică va fi parte integrantă (anexă)
a Convenţiei cadru privind efectuarea practicii de vară/stagiului de practică pentru fiecare an de
studiu.

Art. 4.
Practica se desfăşoară în farmacii comunitare, farmacii de spital care permit accesul
studenţilor pe baza unor convenţii cadru de practică şi le asigură condiţii de pregătire, în
conformitate cu programele analitice de practică.

Art. 5.
Preşedintele şi membrii Comisiei pentru practica studenţilor, desemnaţi ca persoane
responsabile de activitatea de coordonare a practicii studenţilor de către organizatorul de practică,
vor asigura planificarea, organizarea şi desfăşurarea practicii. Organizatorul de practică va încheia
convenţiile cadru privind efectuarea practicii de specialitate cu unităţile farmaceutice.

Art. 6.
Comisia pentru practica studenţilor informează studenţii Facultăţii de Farmacie că pot efectua
practica de vară/stagiul de practică într-o unitate farmaceutică aleasă de fiecare student, care
îndeplineşte următoarele condiţii: este acreditată de sistemul de sănătate al țării în care se efectuezază
practica de vară; asigură desfăşurarea activităţii de practică în conformitate cu programa analitică de
practică.
Rectorat
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara,
România
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Art. 7.
Comisia pentru practica studenţilor instruieşte studenţii Facultăţii de Farmacie cu privire la
toate formalităţile care trebuie îndeplinite pentru derularea în condiţii corespunzătoare a pregătirii lor
practice şi anume:
a) completarea de către student la secretariatul facultăţii a unui formular de cerere (Anexa 4)
prin care studentul solicită acordul Facultăţii de Farmacie pentru efectuarea practicii în
unitatea farmaceutică aleasă de acesta, menţionând că are acceptul unităţii farmaceutice
pentru desfăşurarea practicii;
b) depunerea cererii la secretariatul facultăţii pentru aprobare şi semnare;
c) depunerea de către student la Comisia de practică a următoarelor documente (parte din
convenţia cadru): cererea aprobată de conducerea facultăţii (Anexa 4), formularul de
acord (Anexa 1) şi acordul de acceptare a studentului în practică semnat şi aprobat de
unitatea primitoare (Anexa 5).

CAPITOLUL II. Termene
Art. 8.
La începutul anului universitar, comisia pentru practica studenţilor stabileşte, actualizează şi
afişează programele analitice pentru activitatea de practică.

Art. 9.
Comisia de practică solicită studenţilor, cu 30 de zile înainte de derularea activităţii de
practică, exprimarea opţiunii privind locul de desfăşurare a practicii.

Art. 10.
Termenul limită la care comisia de practică înmânează studenţilor convenţia cadru privind
efectuarea practicii de vară/stagiului de practică este de 2 săptămâni înainte de începerea derulării
activităţii de practică.

Art. 11.
Termenul limită de depunere de către student la secretariatul Facultăţii de Farmacie a
dosarului de practică, este prima săptămână a noului an universitar (pentru anii de studiu I-IV) şi
ultima săptămână a lunii august (pentru anul terminal).

CAPITOLUL III. Responsabilităţi
Art. 12.
Comisia pentru practica studenţilor, responsabilă cu urmărirea derulării practicii de
vară/stagiului practic din partea organizatorului de practică:
a) asigură permanent contactul cu studenţii pentru a-i informa, sprijini şi coordona în vederea
desfăşurării în bune condiţii a activităţii de practică;
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b) verifică caietul de practică şi la final acordă un calificativ pentru activitatea consemnată şi
depusă;
c) informează studenţii asupra datei, locului şi modului de desfăşurare a colocviului de practică.

CAPITOLUL IV. Evaluarea activităţii de practică
Art. 13.
Comisia pentru practica studenţilor evaluează activitatea de practică a studenţilor de regulă în
prima săptămână a noului an universitar (pentru anii de studiu I-IV) şi la finalul stagiului de practică
(pentru anul terminal), în cadrul unui colocviu de practică.

Art. 14.
În cadrul colocviului de practică, comisia pentru practica studenţilor verifică următoarele:
a) conţinutul dosarului de practică, cuprinzând datele de identificare ale studentului, locul de
desfăşurare a stagiului, caietul de practică, un exemplar al convenţei de desfăşurare a practicii
semnată şi ştampilată de unitatea pentru care a avut acordul facultăţii, incluzând şi fişa de
evaluare din partea partenerului de practică;
b) cunoştinţele dobândite de studenţi în timpul practicii de specialitate în farmacie, în
conformitate cu programa analitică şi acordă calificativul final.

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament în şedinţa din data de 30.06.2021, 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.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 264/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului de Evaluare și Asigurare a
Calității Educaționale (DEACE) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara, aprobat prin H.S. 160/8890/28.04.2021,
- Componența Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (CEACE) a
Facultății de Farmacie, aprobată prin H.S. nr. 194/18470/18.12.2020,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 5/11324/18.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie,
nr. 11350/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă noua componență a Comisiei de evaluare și asigurare a calității
educaționale (CEACE) din cadrul Facultății de Farmacie, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Iulia Andreea Pînzaru
Membri:
- Conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai
- Conf. univ. dr. Alina Hegheș
- Conf. univ. dr. Vincențiu Vlaia
- Student Gheorghe Dănuți
- Daliana Ionela Minda, reprezentant angajator
Secretar: conf. univ. dr. Oana Raluca Pop
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Departamentului de Evaluare si Asigurare a Calității Educaționale (DEACE),
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- Direcția Secretariat General Universitate,
- Persoanele menţionate la art. 1,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 265/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul
de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de
învăţământ superior,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale
Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 2/13724/11.09.2019,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Mirela Danina Muntean, nr. 11378/18.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. (1)Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului electoral privind
constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări.
Art.2. Se abrogă Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere
ale Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.
2/13724/11.09.2019.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Biroul Electoral al Universității,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- Direcția Resurse Umane,
- Oficiul juridic,
- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT,
- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa
tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro.
Președinte Senat,
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 Birou Senat
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Cod Regulament: UMFVBT-REG/S/105/2021
Anexă la H.S. nr. 2/13724/11.09.2019
Modificare, completare și republicare, Anexă la H.S. nr. 265/11900/30.06.2021
Modificare și completare aprobate prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021

REGULAMENT ELECTORAL
PRIVIND CONSTITUIREA ȘI ALEGEREA
STRUCTURILOR ȘI FUNCȚIILOR DE CONDUCERE
ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI
FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA

Funcția, Nume și prenume

Data

Completat/modificat/republicat

Prof. univ. dr. Mirela-Danina Muntean

18.06.2021

Vizat Oficiul juridic

Consilier juridic, Dr. Codrina Mihaela
Levai

30.06.2021

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

Prof. univ. dr. Mirela-Danina Muntean

30.06.2021

Elaborat:

Data intrării în vigoare:

30.06.2021 (republicare 1)

Data retragerii:
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Semnătura

CAPITOLUL I. DIPOZIȚII GENERALE
Art. 1
Prezenta metodologie stabilește regulile după care se organizează și se desfășoară alegerea
structurilor si funcțiilor de conducere din cadrul Universității de Medicină si Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT) și este elaborată în conformitate cu
Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată, Ordinul ministrului educației și cercetării
științifice nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și
de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de
învățământ superior, ale Cartei UMFVBT, precum și cu rezultatele referendumului privind
modalitatea de alegere a Rectorului UMFVBT.

Art. 2
Prezentul regulament se referă la alegerea structurilor și funcțiilor de conducere la
următoarele niveluri: departament, facultate și universitate.
(1)
Structurile de conducere ale universității pentru care se organizează și se desfășoară
alegeri sunt: a) senat; b) consiliul facultății și c) consiliul departamentului.
(2)
Funcțiile de conducere pentru care se organizează și se desfășoară alegeri sunt: a)
rector și b) director de departament.

Art. 3
Procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere se organizează după
cum urmează:
a) începând cu nivelul de bază pentru constituirea structurilor de conducere;
b) începând cu nivelul superior în procesul de ocupare a funcțiilor de conducere, cu excepția
alegerii directorului de departament, care se realizează în aceeași ședință cu alegerea
consiliului departamentului.

Art. 4
Principiile care stau la baza alegerilor în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara sunt următoarele:
1. Principiul libertății candidaturii, care înseamnă că: a) o persoană poate candida pentru
oricare dintre structurile de conducere, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare și
ale prezentului regulament; b) o persoană poate candida pentru ocuparea oricărei funcții de
conducere, în condițiile respectării prevederilor legale în vigoare și ale prezentului regulament;
a) orice persoană are dreptul de a-și retrage candidatura pentru orice funcție de conducere sau
calitate de membru al unei structuri de conducere, în orice moment al procesului electoral; d)
retragerea candidaturii după tipărirea buletinelor de vot se va face pe baza unei cereri depuse
la Biroul Electoral al Universității, cerere înregistrată la registratura UMFVBT. Biroul Electoral
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al Universității va aplica pe buletinele de vot ștampila „Retras” în dreptul numelui persoanei
respective; f) retragerea candidaturii se poate face cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea
procesului de votare.
2. Principiul asigurării egalității de șanse a tuturor candidaților pentru toate funcțiile de
conducere si toate structurile de conducere.
3. Principiul respectării, de către toți candidații, a condițiilor de eligibilitate și de prevenire a
incompatibilităților pentru toate funcțiile și structurile de conducere prevăzute în legislație.
4. Principiul dialogului în public între candidații pentru funcția de rector, în cadrul dezbaterilor
organizate de către președintele senatului nou-ales.
5. Principiul reprezentativității în structurile de conducere pe facultăți și departamente, în
conformitate cu prevederile art. 207 alin.(7) din Legea nr.1/2011, actualizată; dimensiunea și
componența fiecărei structuri de conducere sunt configurate în Anexele 2 și 3 la prezentul
regulament. Norma de reprezentare nu se modifică pe durata mandatului și este stabilită pe
baza statelor de funcții întocmite pentru anul universitar 2019-2020, aplicându-se rotunjirea.
6. Principiul non-cumulării funcțiilor de conducere executivă. Aceasta înseamnă că o
persoană nu poate cumula două sau mai multe funcții dintre cele de: rector, prorector, decan,
prodecan și director de departament. Calitatea de șef de disciplină nu este funcție de
conducere, în accepțiunea Legii nr.1/2011, actualizată.
7. Principiul prevenirii și eliminării incompatibilităților privind ocuparea unei funcții de
conducere si a unui loc în structurile de conducere la nivelul universității, facultății si
departamentului. Acestea sunt: a) nu poate ocupa o funcție de conducere o persoană care, prin
ocuparea acelei funcții, încalcă prevederile art. 130, alin. (1), lit. b) din Legea nr.1/2011,
respectiv „persoanele care se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al lll-lea inclusiv
nu pot ocupa concomitent funcții astfel încât unul sau una să se afle față de celălalt sau cealaltă
într-o poziție de conducere, control, autoritate sau evaluare instituțională la orice nivel în
aceeași universitate și nu pot fi numiți în comisii de doctorat, comisii de evaluare sau comisii de
concurs ale căror decizii afectează soții, rudele sau afinii până la gradul al lll-lea inclusiv”; b) nu
pot fi membri ai Consiliului Departamentului acele persoane care, prin deținerea calității de
membru în respectiva structură, se află în relație de soți, afini și rude până la gradul al lll-lea
inclusiv; c) nu poate fi ales în structuri de conducere și nu poate candida pentru ocuparea
vreunei funcții de conducere acel cadru didactic care a fost sancționat disciplinar, pentru abateri
de la etica academică sau care are în antecedente condamnări penale.
Persoanele care, în urma alegerilor, se vor afla într-o situație de incompatibilitate au la
dispoziție un termen de 30 de zile pentru a rezolva această situație, potrivit opțiunii sale.
8. Principiul respectării caracterului universal, direct, secret, egal și liber exprimat al votului
pentru toate funcțiile și structurile de conducere, prevăzute de lege și de prezentul regulament.
Pot vota cadrele didactice titulare, chiar și cadrele didactice care au contractul de muncă
suspendat, indiferent de motivul suspendării.
9. Principiul asigurării condițiilor optime de exercitare a dreptului la vot. Pentru toate funcțiile
și structurile de conducere pentru care se organizează alegeri, dreptul la vot se exercită în
cabine de vot special amenajate în secția de votare. în sediul central al UMFVBT se va
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desfășura procesul de votare pentru alegerea rectorului, a membrilor consiliilor facultăților și a
membrilor senatului universitar.
10. Principiul revocării din orice funcție de conducere sau din calitatea de membru al unei
structuri de conducere pe baza aceleiași proceduri urmate în procesul de alegere.

Art. 5
Candidații pentru calitatea de membru al structurilor de conducere trebuie să îndeplinească
următoarea condiție de eligibilitate: pentru calitatea de membru în senat, în consiliul facultății,
respectiv consiliul departamentului, să fie titulari și să aibă un contract de muncă cu UMFVBT
care nu este suspendat în perioada de desfășurare a alegerilor.

Art. 6
(1)
Candidații pentru funcțiile de conducere trebuie să îndeplinească următoarea condiție de
eligibilitate: să fie titulari și să aibă încheiat un contract de muncă cu UMFVBT, care nu este
suspendat în perioada de desfășurare a alegerilor.
(2)
Au dreptul de a ocupa una dintre funcțiile de director de departament, decan, prodecan,
rector, prorector, prin alegeri sau concurs, după caz, persoanele care nu au împlinit vârsta de
pensionare.
(3)
Pentru funcțiile de conducere de rector, decan și director de departament candidații
trebuie să aibă gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar sau echivalente.
(4)
Persoanele care ocupă una dintre funcțiile de conducere de prorector, decan, prodecan,
director de departament pot fi membre în Senatul universității, cu condiția să fie alese în această
calitate.

Art. 7
(1)
Mandatul structurilor și funcțiilor de conducere are durata de 4 ani.
(2)
Mandatul unei structuri de conducere începe în ziua următoare celei a expirării mandatului
vechii structuri de conducere.
(3)
Mandatul funcțiilor de conducere:
a)
mandatul rectorului începe la data emiterii ordinului de confirmare al Ministrului Educației
si Cercetării Științifice si încetează la data emiterii ordinului de confirmare a noului rector;
b)
mandatul prorectorilor începe la data validării de către senat a numirii lor de către rector și
încetează la data încheierii mandatului rectorului care i-a numit;
c)
mandatul decanului începe la data validării de către senat a rezultatelor concursului pentru
funcția de decan și încetează la data validării de senat a rezultatelor concursului pentru selecția
unui nou decan;
d)
mandatul prodecanilor începe la data validării de către senat a desemnării lor de către noul
decan și încetează la data încheierii mandatului decanului care i-a desemnat;
e)
mandatul directorului de departament începe la data emiterii deciziei de numire de către
rector și încetează la data numirii noului director de departament.
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(4)
o persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior
mai mult de două mandate succesive, complete.
(5)
revocarea din funcțiile de conducere se face prin același mecanism ca și investirea în
funcție.
(6)
mandatul funcțiilor de conducere și mandatul de membru în structurile de conducere
încetează înainte de termen în următoarele situații: încetarea relațiilor de muncă cu universitatea, în
caz de incompatibilitate conform Legii nr. 1/2011, în caz de demisie din funcție, în caz de revocare
conform legii, în cazul preluării unei funcții de conducere în altă universitate
sau în cazul în care persoana lipsește din universitate pe o durată continuă care depășește 12
luni.

Art. 8
(1)
Rezolvarea incompatibilităților prevăzute la art.4 pct. 7 din prezenta metodologie, în cazul
persoanelor care au obținut mandate pentru funcții de conducere, este de competența Comisiei
de etică a universității, dacă persoana respectivă nu-și rezolvă incompatibilitatea, conform
prevederilor legale.
(2)
Contestațiile privind candidaturile și procesul electoral sunt analizate și soluționate cu
celeritate de către Biroul Electoral al Universității.

Art. 9
(1)
Rezultatele alegerilor sunt valide dacă la acestea au participat cel puțin 50% plus unu din
totalul persoanelor cu drept de vot, din cadrul structurii respective.
(2)
Pentru funcțiile de conducere și calitatea de membru în orice structură de conducere, se
declară aleși candidații care au obținut cel puțin jumătate plus unu voturi „pentru” din totalul
voturilor exprimate. Dacă, pentru o anumită funcție sau un anumit mandat într-o structură de
conducere niciun candidat nu a obținut acest număr de voturi, se organizează turul doi al
alegerilor la care participă candidații clasați pe primele două locuri la acea funcție sau la acel
mandat, în ordinea descrescătoare a voturilor „pentru” obținute și va fi declarat câștigător cel
care va obține cel mai mare număr de voturi „pentru”. în cazul organizării celui de-al doilea tur
de scrutin, validitatea acestuia nu este condiționată de participarea unui număr minim de
alegători din totalul membrilor cu drept de vot din cadrul respectivei structuri.
(3)
În cazul egalității numărului de voturi și în cel de-al doilea tur de scrutin, se va organiza
un al treilea tur de scrutin în aceleași condiții și conform acelorași prevederi de la alin.(2) al
prezentului articol.

Art. 10
(1)
În cazul vacantării unui loc de membru într-o structură de conducere, ca urmare a
suspendării din respectiva structură a unui membru ales care a fost numit într-o funcție de
conducere, locul rămas vacant se ocupă de următorul candidat - ca interimar - din cadrul
structurii respective, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
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(2)
În cazul vacantării unui loc de membru într-o structură de conducere, în alt mod decât cel
prevăzut la alin.(1), locul rămas vacant este ocupat - pentru diferența de mandat - de următorul
candidat din cadrul structurii respective, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(3)
În situația în care nu există un candidat care ar putea ocupa locul rămas vacant într-o
structură de conducere, în maximum 2 luni de la vacantare, trebuie organizate și finalizate
alegerile parțiale pentru respectiva poziție, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(4)
În cazul vacantării unei funcții de conducere în care un candidat a fost desemnat în urma
alegerii, în maximum 2 luni de la vacantare, trebuie organizate și finalizate alegerile parțiale
pentru respectiva funcție, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(5)
În situația indisponibilității temporare în condițiile prevăzute de lege a unei funcții de
conducere, persoana respectivă propune un înlocuitor interimar care va fi numit prin decizie a
rectorului pe perioada respectivă.

Art. 11
Metodologia și calendarul alegerilor se stabilesc prin hotărârea Senatului universitar.
Calendarul general al alegerilor pentru mandatul 2020-2024 este prevăzut în Anexa 1, parte
integrantă a prezentei metodologii.

CAPITOLUL II. PROCEDURI DE ALEGERE
II.1. ȘEF DE DISCIPLINĂ
Art. 12
(1)
Calitatea de șef de disciplină nu este funcție de conducere în accepțiunea Legii nr. 1/2011,
actualizată.
(2)
Șeful de disciplină este stabilit în ședința colectivului disciplinei, conform Calendarului
electoral.
(3)
Șeful de disciplină este investit de drept cadrul didactic titular cu cel mai înalt grad didactic
din cadrul disciplinei.
(4)
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, conform Calendarului electoral.
(5)
Este declarat șeful de disciplină acel cadru didactic care întrunește majoritate simplă a
sufragiilor membrilor disciplinei prezenți la ședința de alegeri.
(6)
Rezultatul alegerilor la acest nivel sunt valide dacă la vot au participat cel puțin 50% plus
unu dintre membrii disciplinei respective.
(7)
Dacă niciunul dintre candidați nu obține majoritatea simplă în primul tur de scrutin, se
recurge la al doilea tur de scrutin între primii doi clasați.
(8)
Șeful de disciplină este validat de către senatul universitar și numit prin decizia rectorului.
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II.2. ALEGEREA DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT ȘI A MEMBRILOR
CONSILIULUI DEPARTAMENTULUI
Art. 13
(1)
Organizarea, conducerea și monitorizarea alegerilor la nivelul departamentelor sunt de
competența decanului, inclusiv tipărirea buletinelor de vot.
(2)
Consiliul departamentului este alcătuit din 5 membri, inclusiv directorul de departament
care este membru de drept al consiliului departamentului.
(3)
Fiecare disciplină/grup de discipline înrudite va avea cel puțin un reprezentant în consiliul
departamentului.
(4)
La alegerile de la nivelul departamentelor va participa, ca observator, câte un membru al
Consiliului de Administrație al Universității.
Rezultatele alegerilor pentru consiliile departamentelor sunt validate de către senatul
universitar, conform calendarului electoral, prezentat în Anexa 1.

Art. 14
(1) 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)
Fiecare disciplină poate propune candidați (inclusiv prin autopropunere), listele de votare
fiind alcătuite pe discipline.
(3) Sunt considerați aleși candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi în limita
locurilor disponibile, obținând cel puțin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(4) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puțin 50%
plus unu dintre membrii departamentului respectiv.
(5) În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (3) și (4) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin.
(6) Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin sunt validate indiferent de numărul voturilor
exprimate si sunt considerați aleși candidații care au obtinut cel mai mare număr de voturi în
ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile în consiliul departamentului.

Art. 15
(1) În cazul vacantării unui loc în consiliul departamentului ca urmare a numirii într-o funcție
executivă a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada exercitării
funcției respective, locul astfel vacantat fiind ocupat de următorul candidat de pe lista
cuprinzând rezultatele alegerilor pentru departamentul respectiv, cu condiția ca acest candidat
să fi întrunit cel puțin 50% plus unu din numărul total de voturi exprimate.
(2) În cazul vacantării unui loc în consiliul departamentului și în lipsa unui candidat validat
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prin alegeri, se organizează alegeri parțiale în departament conform prevederilor prezentului
regulament.

Art. 16
(1) Directorul de departament face parte de drept din consiliul departamentului și conduce
activitatea departamentului.
(2) Pot candida la funcția de director de departament, persoanele care îndeplinesc condițiile
prevăzute la art.6 alin.(3) și sunt membri titulari ai departamentului.
(3) Directorul de departament este ales în aceeași ședință de alegeri cu consiliul
departamentului, prin votul universal, direct, secret, egal și liber exprimat al tuturor cadrelor
didactice titulare din departamentul respectiv.
(4) Este considerat ales candidatul care are cel mai mare număr de voturi, obținând cel puțin
50% plus unu din numărul total de voturi valabil exprimate.
(5) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt validate dacă la vot au participat cel puțin 50%
plus unu dintre membrii departamentului respectiv.
(6) Mandatul directorului de departament încetează înainte de termen în situațiile prevăzute
la art.7 alin.(6) al prezentei metodologii.

Art. 17
(1) Propunerea de revocare a directorului de departament se face de către consiliul
departamentului, care decide cu majoritate simplă, cu o prezență a membrilor de 50% plus unu.
(2) Consiliul departamentului comunică propunerea de revocare decanului Facultății, care, în
termen de 30 de zile organizează adunarea generală a departamentului.
(3) În adunarea generală se supune la vot propunerea de revocare a directorului. Propunerea
se consideră adoptată dacă întrunește majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate.
(4) În cazul adoptării deciziei de revocare, mandatul directorului de departament încetează
de drept, cu efect imediat.
(5) În orice situație în care mandatul unui director de departament încetează prematur,
decanul facultății organizează alegeri pentru funcția de director, în conformitate cu prevederile
prezentului regulament. Până la numirea noului director, Consiliul departamentului desemnează
un director interimar, numit prin decizie a Rectorului, al cărui mandat încetează la data numirii
noului director.

Art. 18
(1) Cu ocazia ședinței de alegere a directorului de departament sunt desemnați, prin votul
direct și secret al tuturor cadrelor didactice prezente, candidații pentru consiliul facultății și pentru
senatul universitar.
(2) Desemnarea candidaților necesită acceptul scris al celor propuși. Se acceptă și
autopropuneri.
(3) Candidații propuși trebuie să întrunească votul majorității simple a membrilor prezenți.
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(4) Numărul candidaților propuși de către fiecare departament trebuie să respecte normele
de reprezentare, conform Anexei 1 și 2.

II.3. ALEGEREA CONSILIULUI FACULTĂȚII
Art. 19
(1) Consiliul facultății este format din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor didactice și de
cercetare titulare din facultate și din minimum 25% reprezentanți ai studenților.
(2) Numărul cadrelor didactice ce vor fi alese în consiliile facultăților repartizat pe
departamente este cel prezentat în Anexa 2 a prezentului regulament.
(3) Decanul, prodecanii și directorii de departament fac parte de drept din consiliul facultății.

Art. 20
(1) Organizarea și monitorizarea alegerilor pentru consiliile facultăților sunt de competența
Biroului Electoral al Universității.
(2) Toți membrii consiliului facultății, reprezentanți ai cadrelor didactice, sunt aleși prin vot
universal, direct, secret, egal și liber exprimat de către toate cadrele didactice și de cercetare
titulare, care fac parte din facultatea respectivă la data alegerilor.
(3) Candidaturile pentru consiliul facultății se înscriu pe buletinul de vot, grupate pe
departamente, cu ordonare alfabetică după numele de familie al candidaților din fiecare
departament.
(4) Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de
fiecare candidat din lista departamentelor. Este considerat ales candidatul care are cel mai mare
număr de voturi, obținând cel puțin 50% plus unu din numărul total de voturi valabil exprimate.
(5) Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt valide dacă la vot au participat cel puțin 50% plus
unu dintre membrii facultății respective.
(6) În caz de egalitate de voturi se procedează la un al doilea tur de scrutin între candidații
care au fost la egalitate de voturi, în cadrul structurii respective, la data stabilită conform Anexei
1.
(7) în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4) și (5) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin. Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin
sunt validate indiferent de numărul voturilor exprimate și sunt considerați aleși candidații care
au obținut cel mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile
în consiliul facultății.

Art. 21
(1)
În cazul vacantării unui loc în consiliul facultății ca urmare a numirii într-o funcție executivă
a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada exercitării funcției de
execuție respective, locul astfel vacantat fiind ocupat - ca interimar - de următorul candidat din
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partea departamentului, înscris pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor, care a obținut cel puțin
50% plus unu din numărul de voturi exprimate.
(2)
În cazul vacantării unui loc în consiliul facultății, în alt mod decât cel prevăzut la alin.(1),
locul rămas vacant este ocupat - pentru diferența de mandat - de următorul candidat din cadrul
structurii respective, care a obținut cel puțin 50% plus unu din numărul de voturi exprimate.
(3)
În cazul în care nu se ocupă locul rămas vacant, în condițiile aliniatelor precedente se va
proceda la alegeri parțiale, conform prevederilor prezentului regulament.
După stabilirea noului membru al consiliului, decanul îl prezintă în ședința următoare a
consiliului facultății, pentru validare

Art. 22
(1)
Alegerea membrilor consiliilor tuturor facultăților se va desfășura în aceeași zi cu alegerea
membrilor senatului, la sediul central al universității, între orele 8-20.
(2)
Rezultatele alegerilor pentru consiliile facultăților sunt validate de către senatul universitar,
conform calendarului electoral, prezentat în Anexa 1.

II.4. ALEGEREA MEMBRILOR SENATULUI
Art. 23
(1)
Senatul universitar este compus din maximum 75% reprezentanți ai cadrelor didactice și
de cercetare titulare din universitate și din minimum 25% reprezentanți ai studenților.
(2)
Fiecare facultate va avea reprezentanți în senatul universitar, conform principiului stipulat
în Carta universitară și în metodologia proprie de alegeri, cu respectarea principiului
reprezentativității, conform Anexei 3 din prezentul regulament.

Art. 24
(1)
Organizarea și monitorizarea alegerilor pentru senatul universitar sunt de competența
Biroului Electoral al Universității.
(2)
Toți membrii senatului universitar, reprezentanți ai cadrelor didactice, fără excepție, vor fi
aleși prin vot universal, direct, secret, egal și liber exprimat de către toate cadrele didactice și
de cercetare titulare.
(3)
Candidaturile pentru senatul universitar se înscriu pe buletinul de vot, grupate pe facultăți
și departamente, în ordinea alfabetică a numelor de familie ale candidaților din fiecare facultate.
(4)
Clasificarea finală se face în ordinea descrescătoare a numărului total de voturi primit de
fiecare candidat din lista departamentelor pe facultăți. Este considerat ales candidatul care are
cel mai mare număr de voturi, obținând cel puțin 50% plus unu din numărul total de voturi valabil
exprimate.
(5)
Rezultatele alegerilor la acest nivel sunt valide dacă la vot au participat cel puțin 50% plus
unu dintre persoanele cu drept de vot înscrise în listele electorale.
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(6)
În caz de egalitate de voturi se procedează la un al doilea tur de scrutin între candidații
care au fost la egalitate de voturi, în cadrul structurii respective, la data stabilită conform Anexei
1.
(7)
În cazul în care nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (4) și (5) ale prezentului
articol se organizează un al doilea tur de scrutin. Rezultatele celui de-al doilea tur de scrutin
sunt validate indiferent de numărul voturilor exprimate și sunt considerați aleși candidații care
au obținut cel mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare și în limita locurilor disponibile,
conform normelor de reprezentare.

Art. 25
(1)
Senatul în funcție validează rezultatele alegerilor și le publică pe site-ul www.umft.ro la
secțiunea Alegeri 2020-2024, cu semnătura președintelui Biroului Electoral al Universității.
(2)
Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, care își încheie
mandatul, va prezenta un Raport de activitate pe ultimii 4 ani, în data de 16.01.2020. La această
ședință vor participa și membrii Consiliului de Administrație al universității.

Art. 26
(1)
Senatul nou ales își desemnează președintele prin propuneri deschise.
(2)
Candidați la funcția de președinte al senatului universitar pot fi oricare dintre profesorii
universitari aleși în noul senat, care au largă recunoaștere științifică și/sau academică în țară
și/sau străinătate, precum și competențe de conducere dovedite în UMFVBT.
(3)
Președintele senatului este ales prin vot secret de către membrii noului senat al UMFVBT,
fiind necesară întrunirea majorității simple (numărul de voturi „pentru” trebuie să fie de cel puțin
50% plus unu din numărul senatorilor participanți la vot, dacă acest număr reprezintă cel puțin
două treimi din numărul total de membri aleși ai senatului).
(4)
Prima ședință a noului senat, care are ca obiect alegerea președintelui senatului
universitar, va fi condusă de către decanul de vârstă al senatorilor aleși, dacă acesta nu
candidează pentru funcția de președinte.

Art. 27
(1)
În cazul vacantării unui loc în senatul universitar ca urmare a numirii într-o funcție
executivă a unei persoane, mandatul persoanei respective se suspendă pe perioada exercitării
funcției respective, locul astfel vacantat fiind ocupat - ca interimar - de următorul candidat din
partea departamentului respectiv, înscris pe lista cuprinzând rezultatele alegerilor, care a obținut
cel puțin 50% plus unu din numărul de voturi exprimate.
(2)
În cazul vacantării unui loc în senatul universității, în alt mod decât cel prevăzut la alin.(1),
locul rămas vacant este ocupat - pentru diferența de mandat - de următorul candidat din cadrul
structurii respective, care a obținut cel puțin 50% plus unu din numărul de voturi exprimate.
(3)
În cazul în care nu se ocupă locul rămas vacant, în condițiile aliniatelor precedente, se
va proceda la alegeri parțiale, conform prevederilor prezentului regulament.
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(4)
După stabilirea noului membru al senatului, președintele senatului îl prezintă în următoare
ședință a senatului universitar, pentru validare.

Art. 28
Alegerea membrilor senatului universitar se va desfășura în aceeași zi cu alegerea membrilor
consiliilor facultăților, la sediul central al universității, între orele 8-20.

II.5. ALEGEREA RECTORULUI
Art. 29
(1) Rectorul reprezintă legal universitatea în relațiile cu terții, realizează conducerea executivă
a universității și exercită calitatea de ordonator de credite.
(2) Pentru mandatul 2020-2024, în conformitate cu rezultatul referendumului privind modul
de desemnare a rectorului, desfășurat în data de 19 iunie 2019, desemnarea rectorului se va
face prin votul universal, direct, secret, egal și liber exprimat al tuturor cadrelor didactice și de
cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar
și din consiliile facultăților.

Art. 30
(1)
Pentru ocuparea funcției de rector pot candida personalități academice sau științifice din
țară și din străinătate, cu profil medico-farmaceutic, care îndeplinesc condițiile prevăzute în
prezentul regulament și care au vizibilitate academică și experiență demonstrabilă în
management academic.
(2)
Pentru funcția de rector se depun la Biroul Electoral al Universității candidaturi care
constau în:
a)
CV, lista de lucrări și contribuții personale didactice, științifice, organizatorice și de
reprezentare;
b)
planul managerial privind dezvoltarea didactică, științifică, a resurselor umane, a bazei
materiale, precum și atragerea de resurse financiare în Universitate, de asigurare a vizibilității
și ierarhizare adecvată, conform misiunii asumate în Carta universității;
c)
planul operațional pentru perioada mandatului.

Art. 31
(1)
Organizarea și monitorizarea alegerilor pentru funcția de rector sunt de competența
Biroului Electoral al Universității.
(2)
În perioada cuprinsă între ultima zi de depunere a candidaturilor și preziua alegerilor, se
vor organiza, conform programului cuprins în Anexa 1 a prezentului regulament, trei adunări
generale ale tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare în UMFVBT, precum și a
studenților cu drept de vot în alegerea rectorului, adunări generale în cadrul cărora fiecare
candidat la funcția de rector își va prezenta programul managerial și planul operațional. După
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aceste prezentări, urmează o sesiune de întrebări și răspunsuri ce pot fi adresate fiecărui
candidat de către participanți. Dezbaterile vor fi organizate și conduse de către președintele
senatului universitar nou-ales.
(3)
Alegerea rectorului se va desfășura în sediul central al universității, în datele stabilite
conform calendarului din Anexa 1, între orele 8-20.
(4)
Fiecare candidat la funcția de rector își va desemna maximum doi observatori, care vor fi
acreditați de către Biroul Electoral al Universității.

Art. 32
(1)
Fiecare elector va vota un singur candidat.
(2)
Votul pentru mai mulți candidați înseamnă vot invalid.
(3)
Este considerat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, obținând cel
puțin 50% plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, cu condiția ca la vot să participe
majoritatea simplă a electorilor înscriși pe listele de vot.
(4)
În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin.(3) ale prezentului articol
se organizează un al doilea tur de scrutin. La cel de-al doilea tur de scrutin participă doar primii
doi candidați, clasați după numărul de voturi obținut la primul tur, iar rectorul este ales cu
majoritatea simplă a celor care au votat.

Art. 33
(1)
Mandatul rectorului încetează înainte de termen în următoarele situații: a) în situațiile
prevăzute la art.7 alin.(6) al prezentului regulament; b) în caz de demitere de către senat
conform art. 212 alin. (2) din Legea nr.1/2011, actualizată și c) în caz de revocare de către
Ministrul Educației și Cercetării Științifice în condițiile art. 125 și art. 212 alin.(3) din Legea
nr.1/2011, actualizată.
(2)
În caz de încetare a mandatului rectorului înainte de termen, până la alegerea și numirea
unui nou rector, se procedează după cum urmează:
a)
dacă rectorul este revocat de către Ministrul Educației și Cercetării Științifice, se aplică
prevederile art. 125 din Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b)
în cazul în care rectorul se află în imposibilitatea de a exercita atribuțiile mai mult de o lună,
senatul desemnează ca rector interimar unul dintre prorectori, pe o perioadă care nu poate
depăși 6 luni;
c)
în oricare dintre situații, senatul are obligația de a organiza alegeri pentru această funcție
conform prevederilor Legii nr.1/2011, actualizată și ale prezentului regulament.

II.6. DESEMNAREA PRORECTORILOR
Art. 34
(1)
Prorectorul reprezintă funcție de conducere la nivelul universității, fiind numit în acest scop
de către rector, pe baza consultării senatului universitar.
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(2)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara are 6 prorectori și
anume:
prorector didactic;
prorector pentru cercetarea științifică;
prorector studii postuniversitare și rezidențiat;
prorector dezvoltare academică;
prorector cu probleme administrativ-sociale;
prorector relații internaționale.

Art. 35
(1)
Prorectorii sunt desemnați de rector, în termen de 30 de zile de la confirmarea sa prin
ordin al Ministrului Educației si Cercetării Științifice.
(2)
Prorectorii trebuie să fie cadre didactice titulare în cadrul universității.
(3)
Prorectorii sunt validați de către senatul universitar.

Art. 36
(1)
Mandatul prorectorilor are durata mandatului rectorului care i-a desemnat.
(2)
Mandatul prorectorului încetează înainte de termen în situațiile prevăzute la art.7 alin.(6)
al prezentului regulament. încetarea înainte de termen a mandatului prorectorului necesită
desemnarea unui nou prorector, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(3)
Revocarea prorectorului se face la propunerea rectorului și trebuie validată de către
senatul universității.

II.7. ALEGEREA DECANILOR
Art. 37
(1)
Decanul reprezintă facultatea și răspunde de managementul și conducerea facultății.
(2)
Pentru funcția de decan pot candida persoane din cadrul universității sau din orice
facultate de profil medico-farmaceutic din țară sau străinătate, conform prevederilor art.207,
alin.(5), lit.b din Legea nr.1/2011, actualizată, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.6
alin.(3) din prezentul regulament.

Art. 38
(1) Pentru funcția de decan se depun candidaturi care constau în:
a)
CV;
b)
plan managerial privind dezvoltarea didactică, științifică, a resurselor umane, a
bazei materiale și atragerea de resurse financiare în facultate.

Art. 39
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(1)
Consiliul Facultății audiază fiecare candidat în plen și avizează participarea candidatului
la concurs, prin votul majorității simple a membrilor săi, conform art. 211, alin. (4) din Legea
nr. 1/2011, actualizată.
(2)
Consiliul Facultății are obligația de a valida cel puțin două candidaturi pentru funcția de
decan.

Art. 40
(1)
Decanul este selectat prin concurs public organizat la nivelul facultății, de către noul
rector al universității.
(2)
Decanul selectat este validat de senatul universității, cu majoritatea simplă a voturilor.

Art. 41
(1)
Mandatul Decanului încetează înainte de termen în situațiile prevăzute la art.7 alin.(6) al
prezentului regulament.
(2)
În cazul vacantării unui loc de decan, rectorul organizează concurs public la nivelul
facultății respective pentru ocuparea funcției de decan, în termen de maximum 3 luni de la data
vacantării.

Art. 42
(1)
Decanul poate fi revocat din funcție de către senatul universitar, la propunerea rectorului
sau la inițiativa a 2/3 din membrii consiliului facultății.
(2)
În termen de o săptămână de la data vacantării sau revocării din funcție a decanului,
rectorul desemnează unul dintre prodecani pentru a reprezenta facultatea și a prelua interimar
atribuțiile de Decan.

II.8. DESEMNAREA PRODECANILOR
Art. 43
(1)
Prodecanul reprezintă funcție de conducere la nivelul facultății, fiind desemnat în acest
scop de către decan.
(2)
Numărul de prodecani este de patru la Facultatea de Medicină, doi la Facultatea de
Medicină Dentară și unu la Facultatea de Farmacie.
(3)
Decanul și prodecanii sunt membrii de drept ai Consiliilor facultăților de care aparțin.
Numărul de membri ai acestor consilii include și decanul, respectiv prodecanii, cu menținerea
proporțiilor pe departamente.
(4)
Prodecanii trebuie să fie cadre didactice de predare ale facultății și membri ai consiliului
facultății, fiind validați de către consiliul facultății și de senatul universitar cu majoritate simplă
de voturi.
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Art. 44
(1)
Mandatul prodecanului încetează înainte de termen în situațiile prevăzute la art.7 alin.(6)
al prezentului regulament.
(2)
Revocarea prodecanilor se face la propunerea decanului sau rectorului și trebuie validată
de consiliul facultății si de senatul universității.
(3)
Încetarea înainte de termen a mandatului unui prodecan impune desemnarea unui nou
prodecan, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.

CAPITOLUL III. COMISIILE ELECTORALE
Art. 45
(1) Biroul Electoral al Universității, Biroul Electoral al Secției de Votare și observatorii validați
de către senatul universitar pentru organizarea referendumului în vederea alegerii modalității de
desemnare a rectorului rămân valabili și pentru întregul proces de alegeri 2019/2020.

Art. 46
(1)
În perioada premergătoare datei alegerilor, Biroul Electoral al Universității are
următoarele atribuții:
a)
întocmește listele electorale și le publică pe pagina de internet a Universității cu cel puțin
o săptămână înainte de data desfășurării alegerilor, după principiul ordonării alfabetice a
numelui de familie al electorilor pe departament;
b)
primește contestații și observații cu privire la listele electorale până cel târziu cu 3 zile
înainte de data desfășurării alegerilor și le soluționează în termen de maximum 24 de ore;
c)
dă publicității listele finale, cel târziu cu 48 de ore înainte de data desfășurării alegerilor;
după acest moment nu mai sunt posibile modificări în listele electorale.
(2)
Biroul Electoral al Universității are următoarele atribuții:
a) centralizează procesele verbale de alegeri întocmite de către Biroul Electoral al Secției de
Votare;
b) pe baza acestor procese verbale, întocmește și înaintează Senatului în funcție, spre
validare, comunicatele privind rezultatele alegerilor:
- comunicatul privind componența consiliilor facultăților;
- comunicatul privind componența senatului universității;
c) dă publicității rezultatele preliminare ale alegerilor;
d) primește, analizează și soluționează contestațiile cu privire la desfășurarea alegerilor.
(3)
Toate procesele verbale și comunicatele Biroului Electoral al Universității, respectiv
procesele verbale ale Biroului Electoral al Secției de Votare sunt semnate de către toți membrii
biroului respectiv.
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Art. 47
(1) În ziua alegerilor, Biroul Electoral al Secției de Votare are următoarele responsabilități:
a) identifică electorul pe baza unui act de identitate valabil (buletin de identitate, carte de
identitate, pașaport);
b) înmânează electorului buletinele de vot: buletin de vot pentru consiliul facultății, buletin de
vot pentru senatul universității, respectiv buletin de vot pentru rector, precum și ștampila de
vot;
c) solicită electorului să semneze de primire a buletinului de vot;
d) nu se acceptă înlocuirea buletinelor de vot greșit completate;
e) la încheierea procesului de votare, președintele Biroului Electoral al Secției de Votare
anulează buletinele de vot neutilizate;
f) înregistrează în procesul verbal de alegeri următoarele date: numărul de buletine de vot
primite, numărul de buletine de vot utilizate și numărul de buletine de vot anulate (neutilizate,
albe);
g) deschide urna și extrage buletinele de vot;
h) numerotează buletinele de vot;
i) numără manual voturile exprimate;
j) înregistrează în procesul verbal numărul buletinelor de vot anulate dintre voturile
exprimate. Anularea unui buletin de vot se petrece în următoarele situații: absența ștampilei
de control a Universității, buletine care au alt format decât cel aprobat la nivel de Universitate,
lipsa exprimării unei opțiuni, opțiune pentru mai mulți candidați pentru o singura funcție de
conducere;
k) compară rezultatele numărătorii; în cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului
electoral al secției de votare pot avea opinii separate, care se consemnează în procesulverbal;
l) redactează procesele verbale de alegeri, după formatul standardizat primit, conținând
rezultatele alegerilor, după caz:
- componența consiliului facultății, lista candidaților care nu intră în consiliu în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi primite;
- lista candidaților aleși în senat din partea facultății, lista cu candidații la senat care nu
au fost aleși în ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite;
- situația voturilor pentru rector.
m) înaintează procesele verbale de alegeri către președintele Biroului Electoral al
Universității.

Art. 48
Electorul are următoarele responsabilități:
a)
să verifice înregistrarea corectă a datelor proprii pe listele electorale;
b)
să verifice buletinele de vot pentru concordanță cu modelul publicat pe pagina de internet
a Universității;
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c)
să verifice existența ștampilei de control în momentul înmânării buletinelor de vot de către
membrii biroului electoral al secției de votare;
d)
să nu introducă mai mult de un buletin de vot într-o urnă;

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE
Art. 49
Studenții își aleg reprezentanții în consiliile facultăților și în senatul universitar conform
prevederilor legale.

Art. 50
Alegerile sunt considerate valide dacă la primul tur de scrutin au fost cel puțin 50% plus unu
din numărul de electori. în caz de lipsă de cvorum la primul tur de scrutin se organizează al
doilea tur de scrutin, al cărui rezultat este valid indiferent de numărul celor prezenți la vot.

Art. 51
La procesul electoral pot asista observatori din interiorul sau din afara universității, cu condiția
respectării spațiului delimitat pentru biroul electoral și a acreditării lor anterioare de către Biroul
Electoral al Universității.

Art. 52
Încercarea de fraudă electorală și frauda electorală se sesizează organelor de urmărire
penală.

Art. 53
Secția de votare pentru alegerea consiliilor facultăților, a senatului universitar și a rectorului
va fi amenajată în Amfiteatrul Facultății de Farmacie, Căminul 1-2, Piața Eftimie Murgu, nr.2,
Timișoara.

Art. 54
(1)
Prezentul Regulament electoral intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărâre a
Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și se publică pe
site-ul www.umft.ro la secțiunea Alegeri 2019/2020.
(2)
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va afișa pe site-ul
propriu, în termen de 5 zile de la aprobare de către Senatul universitar Regulamentul electoral,
în vederea respectării prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată.
(3)
Metodologiile proprii universității necesare în procesul de stabilire și de alegere a
structurilor si funcțiilor de conducere se transmit Ministerului Educației si Cercetării Științifice cu
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ocazia înaintării dosarului de confirmare a rectorului.
Adoptat prin hotărârea Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara în data de 11.09.2019 și modificat în ședința din data de 30.06.2021.

ANEXE:
Anexa 1.

Calendarul alegerilor pentru funcțiile și structurile de conducere din cadrul
UMFVBT

Anexa 2.

Norma de reprezentare a cadrelor didactice în consiliile facultăților

Anexa 3.

Norma de reprezentare a cadrelor didactice în senatul universitar

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.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 266/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 4/11024/14.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
11144/15.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă planul de învățământ aplicabil pentru anul II, an universitar 20212022 pentru programul de studii universitare de master ,,Medicamente de tip OTC, suplimente
alimentare, cosmetice”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na Alina Hoancă, Secretariat Studii universitare de master,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 267/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în
cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta , Departamentul XIV Microbiologie,
Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 10531/04.06.2021, de aprobare a menținerii calității de
titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,
- Referatul justificativ întocmit de către d-na prof. univ. dr. Monica Sorina Licker, Director al
Departamentului XIV Microbiologie, nr. 10984/11.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021,
- Referatul de evaluare nr. 11822/29.06.2021, transmis de Comisia de evaluare a performanțelor cadrelor
didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor minimale obligatorii,
- Avizul (Anexa 2.1) Președintelui Comisiei Senatului de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și
cercetării științifice, nr. 11875/30.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea
vârstei de 65 de ani, a d-nei prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta, pentru un an calendaristic.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- Direcția Financiar – Contabilă,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 268/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 4/11024/14.06.2021,
- Solicitarea d-lui prof.univ.dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 11479/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, pe promoție, pentru programele de studii universitare
de master din cadrul Facultății de Medicină, pentru următoarele programe, conform anexelor, părți integrante
din prezenta hotărâre, după cum urmează: Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului
medical (2021-2023), Managementul serviciilor sociale și de sănătate (2021-2022), Nutriție clinică și
comunitară (2021-2023), Recuperarea afecțiunilor neurologice (2021-2023), Prevenția și recuperarea în
afecțiunile cardiopulmonare (2021-2023), Responsabilitatea juridică a personalului medical (2021-2023),
Managementul asistenței medicale perinatale (2021-2022), Managementul educațional sanitar (2021-2023).
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na Alina Hoancă, Secretariat Studii universitare de master,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 269/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- 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,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 11474/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului privind elaborarea
statelor de funcții și de personal didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se abrogă 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.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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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.

Cod Regulament: UMFVBT-REG/PD/105/2021
Anexă la H.S. nr. 56/9754/29.07.2020
Aprobat prin H.C.A. nr. 18/9234/22.07.2020
Republicare prin H.S. nr. 269/11900/30.06.2021
Modificare și completare aprobate prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021

REGULAMENT PRIVIND ELABORAREA
STATELOR DE FUNCȚII ȘI DE PERSONAL
DIDACTIC ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ”
DIN TIMIȘOARA

Elaborat:
Completat/modificat/republicat

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

Funcția, Nume și prenume

Data

Director DRU, Sașa Mitrovici

20.07.2020

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

22.06.2021

Consilier juridic, Dr. Codrina Mihaela
Levai

30.06.2021

Președintă, Prof. univ. dr. MirelaDanina Muntean

30.06.2021

20.07.2020, 30.06.2021 (republicare 1)

Data retragerii:

Republicare 1
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Semnătura

CAPITOLUL I. Dispoziții generale
Art. 1.
(1) Prezentul regulament stabilește modul de elaborare al statelor de funcții pentru personalul
didactic (denumite în continuare State de funcții) în cadrul Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT).
(2) Regulamentul este elaborat în temeiul următoarelor acte normative:
- Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare (LEN);
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației,
aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Metodologia de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor
de performanță ARACIS aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 915/14.12.2017 cu
modificările și completările ulterioare;
- Carta universitară.
Art. 2.
(1) Statele de funcții și de personal didactic (denumite în continuare State de funcții) se întocmesc
anual, prin stabilirea de norme universitare, cu cel puțin 15 zile înainte de începerea fiecărui an
universitar și nu se pot modifica în timpul anului universitar, conform prevederilor art. 286 din LEN.
(2) Statele de funcții se întocmesc pentru întreaga perioadă a anului universitar și sunt elaborate în
format electronic și în format tipărit.
(3) Statele de funcții se întocmesc conform planurilor de învățământ pe 28 de săptămâni.
(4) Statele de funcții se întocmesc la nivelul departamentelor, prin consultarea membrilor acestora,
pe baza Notei de comandă și a formațiunilor de studiu.
Art. 3.
(1) În cadrul UMFVBT există două State de funcții:
- Statele de funcții pentru ciclurile de studii nivel I și nivel II (licență și masterat)
- Statele de funcții pentru ciclul de studii nivel III (doctorat)
(2) Statele de funcții pentru ciclurile de studii nivel I și nivel II cuprind disciplinele de studiu
(materiile) atât de la ciclul de studii licență cât și de la ciclul de studii masterale, iar alocarea
disciplinelor și întocmirea Notei de comandă intră în responsabilitatea Decanului fiecărei
facultăți.
(3) Statele de funcții pentru ciclul de studii nivel III se întocmesc de către Directorul Consiliului
Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD).
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Art. 4.
(1) Statele de funcții sunt propuse de către Consiliul departamentului și CSUD, se avizează de către
Consiliul facultății și respectiv, Consiliul Școlilor doctorale.
(2) Înainte de transmiterea Statelor de funcții la Consiliul facultății, acestea sunt verificate de către
Decan și avizate de către Rector sub aspectul îndeplinirii condițiilor legale de întocmire, sub aspectul
încadrării în buget și în strategia de personal a facultății și respectiv, universității.
(3) Decanul poate retrimite Consiliului departamentului, cu avizul Rectorului, Statele de funcții
pentru a fi refăcute dacă consideră că nu se încadrează în condițiile stipulate la alin. (2).
(4) Consiliul facultății și Consiliul de Administrație au dreptul să nu avizeze Statele de funcții și să le
retransmită Consiliului departamentului pentru a fi refăcute conform aspectelor discutate și votate în
Consiliul facultății sau în Consiliul de Administrație.
(5) Statele de funcții avizate de către Consiliile facultăților se transmit Prorectorului didactic care le
prezintă spre aprobare Consiliului de Administrație.
(6) După avizare de către Consiliul de Administrație, Statele de funcții se transmit spre aprobare
Senatului universitar.
Art. 5.
(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea Statului de funcții aparține Directorului de
departament.
(2) Fiecare pagină a Statului de funcții trebuie să conțină antetul și capul de tabel din prima pagină și
este semnată de către Rector, Prorectorul didactic, Decan și Directorul de departament.
(3) Ultima pagină a Statului de funcții întocmit la nivelul departamentului este semnată de către:
Rector, Prorectorul didactic, Prorectorul responsabil cu studiile postuniversitare și de rezidențiat,
Decan, Directorul de departament și Directorul Resurse Umane.
(4) Directorul Resurse Umane verifică și avizează Statele de funcții doar din punctul de vedere al
legalității constituirii normelor didactice.
Art. 6.
Statele de funcții în cadrul UMFVBT se elaborează cu respectarea strictă a planurilor de învățământ
aprobate de către Senat, a principiului acoperirii normei didactice de bază pentru toate cadrele
didactice titulare și respectiv, a tuturor prevederilor legale și normativelor în vigoare.

CAPITOLUL II. Structura statelor de funcții
Art. 7.
(1) Postul didactic reprezintă poziția din Statul de funcții ocupată de un cadru didactic titular (angajat
pe perioadă nedeterminată) sau suplinitor (angajat pe perioadă determinată).
(2) Un post didactic din Statul de funcții al unui departament cuprinde: nr. curent (poziția),
denumirea postului didactic, numele și prenumele cadrului didactic, funcția didactică de încadrare,
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specialitatea medicală și titlul științific, vechimea în învățământul superior, statutul (titular,
suplinitor), disciplinele din planul de învățământ, tipul studiilor (licență, masterat, rezidențiat),
programul de studiu, anul de studiu, tipul activităților (curs, lucrări practice), nr. de ore fizice și
convenționale pe semestre (inclusiv media săptămânală), precum și alte activități.
Art. 8.
(1) În Statele de funcții sunt înscrise, pentru disciplinele din planul de învățământ ce aparțin
departamentului, în ordine ierarhică, toate posturile didactice, indiferent dacă acestea sunt ocupate
sau vacante, specificându-se pentru fiecare post funcția didactică corespunzătoare și numărul
săptămânal de ore repartizat pe ore de curs și activități practice (lucrări practice/laboratoare/stagii/
seminarii); în ultima rubrică sunt trecute activitățile suport (complementare normei didactice) și de
cercetare științifică, conform codurilor acestora precizate în Anexele 3 și 4 și în concordanță cu fișa
individuală a postului.
Art. 9.
(1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate de personalul didactic titular sau, prin excepție, de
personalul didactic asociat, numai în regim „plata cu ora".
(2) Repartizarea orelor în regim „plata cu ora” la ciclul licență se realizează după cum urmează:
- opțiunea 1 – cadrele didactice titulare din disciplină;
- opțiunea 2 – studentul-doctorand;
- opțiunea 3 – cadrele didactice titulare din departament;
- opțiunea 4 – cadrele didactice titulare din facultate;
- opțiunea 5 – cadrele didactice titulare din universitate;
- opțiunea 6 – cadrele didactice asociate cu expertiză deosebită pentru orele alocate.
(3) Studenților-doctoranzi cărora din motive întemeiate nu le sunt atribuite activități didactice (în
regim de „plata cu ora”) li se pot repartiza alte tipuri de activități (îndrumare activități de practică
etc.) în limita celor 4-6 ore prevăzute de lege. Remunerarea orelor prestate în regim de plata cu ora
de către studenții doctoranzi în cadrul UMFVBT se va face numai după depășirea pragului de 168
ore convenționale, conform art. 164, alin. (3) din LEN (4-6 ore/săptămână x 28 săptămâni aferente
unui an universitar).
(4) Repartizarea orelor în regim „plata cu ora” la ciclul master se realizează după cum urmează:
- opțiunea 1 – cadrele didactice titulare din disciplină;
- opțiunea 2 – cadrele didactice titulare din departament;
- opțiunea 3 – cadrele didactice titulare din facultate;
- opțiunea 4 – cadrele didactice titulare din universitate;
- opțiunea 5 – cadrele didactice asociate cu expertiză deosebită pentru orele alocate.
(5) Orele în regim „plata cu ora” vor fi prestate de cadre didactice titulare sau asociate care au
compatibilitate între calificarea profesională (doctorat, licență) și disciplina predată.
(6) Personalul administrativ din cadrul UMFVBT care desfășoară activități didactice în regim de
„plata cu ora” poate realiza aceste activități doar în afara programului de lucru.
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(7) Ocuparea posturilor didactice rezervate, vacante temporar sau vacante prin plata cu ora se face
respectând prevederile procedurii întocmite în acest sens.
Art. 10.
Pentru programele de studii Medicină în limba engleză, Medicină în limba franceză, Medicină
Dentară în limba engleză, Farmacie în limba franceză, disciplinele care se trec în statul de funcții vor
fi în limba în care este redactat planul de învățământ, respectiv în limba engleză la programele de
studii Medicină în limba engleză, Medicină Dentară în limba engleză, și în limba franceză la
programele de studii Medicină în limba franceză, Farmacie în limba franceză.

CAPITOLUL III. Formațiunile de studiu
Art. 11.
(1) Formațiunile de studiu se constituie potrivit prevederilor legale și în funcție de resursele
financiare ale facultății.
(2) Formațiunile de studiu și dimensiunile maximale ale acestora se stabilesc de către Senatul
universitar, cu respectarea standardelor de calitate, în concordanță cu programul și ciclul de studii,
propuse de ARACIS, aprobate de ME și în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(3) Formațiunile de studiu efective și aplicabile privind activitatea didactică în cadrul studiilor de
licență se propun de către Decanul fiecărei facultăți, se transmit spre avizare Prorectorului didactic și
se aprobă de Consiliul de Administrație.
(4) Formațiunile de studiu efective și aplicabile privind activitatea didactică cu rezidenții se propun
de către Prorectorul responsabil cu studiile postuniversitare și rezidențiat și se aprobă de Consiliul de
Administrație, pe baza tabelului centralizator primit de la Direcția de Sănătate Publică Timiș privind
numărul de rezidenți înscriși la fiecare specialitate în fiecare an de pregătire și la fiecare coordonator
de rezidențiat.
FORMAȚIUNI DE STUDIU - FACULTATEA DE MEDICINĂ
Numărul de studenți/grupă
Numărul de
Nr.
Preclinic
Discipline
Programul de studii
crt.
studenți/serie
(discipline
Clinic
complementare/opționale/
fundamentale)

1.
2.
3.

Medicină
Medicină în limba
engleză
Medicină în limba
franceză

facultative

Maximum 150

14-15

8-10

25

Maximum 150

14-15

8-10

25

Maximum 150

14-15

8-10

25
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4.
5.
6.
7.
8.

Asistență medicală
generală
Asistență medicală
generală – Lugoj
Asistență medicală
generală – Deva
Balneofiziokinetoterapie
și recuperare
Nutriție și Dietetică

Maximum 150

15-25

10-15

25

Maximum 150

15-25

10-15

25

Maximum 150

15-25

10-15

25

Maximum 125

15-25

10-15

25

Maximum 150

15-25

10-15

25

FORMAȚIUNI DE STUDIU - FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Numărul
Numărul de studenți/grupă
de
Nr.
Preclinic
Discipline
Programul de studii
studenți/
crt.
(discipline
Clinic
complementare/opționale/
fundamentale)
facultative
serie
1.

Medicină Dentară

Maximum
100

10-12

7-8

25

2.

Medicină Dentară în
limba engleză

Maximum
100

10-12

7-8

25

3.

Tehnică Dentară

Maximum
100

12-15

10-12

25

FORMAȚIUNI DE STUDIU - FACULTATEA DE FARMACIE
Numărul de studenți/grupă
Nr
Numărul de
Discipline
.cr
Programul de studii
studenți/serie Discipline fundamentale, de
complementare/opționale/
domeniu și de specialitate
t.
facultative sau activități de seminar
1.
2.
3.

Farmacie
Farmacie în limba
franceză

Maximum 150

10-13

25

Maximum 150

10-13

25

Asistență de Farmacie

Maximum 100

10-15

25

FORMAȚIUNI DE STUDIU - PROGRAME MASTERALE
Nr.
crt.

Programul de studii

Numărul de
studenți/serie

Numărul de studenți/grupă
Preclinic (discipline
fundamentale)

Clinic
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Discipline
complementare/opți
onale/ facultative

1.

Programe masterale

Maximum 75

14-15

8-10

25

FORMAȚIUNI DE STUDIU – PROGRAME DE PREGĂTIRE ÎN REZDENȚIAT
Nr.
crt.

Programul de studii

Numărul de rezidenți/formațiune

1.

Programe de pregătire în rezidențiat

Minimum 5 rezidenți/coordonator de rezidențiat

Art. 12.
Numărul de studenți în cadrul unei grupe de lucrări practice trebuie să fie dimensionat în funcție de
eficiența economică și de calitatea actului didactic, nedepășind normativele ARACIS.

CAPITOLUL IV. Norma universitară
Art. 13.
Norma universitară prevăzută într-un post din statele de funcții se poate constitui din normă didactică
și normă de cercetare științifică.
Art. 14
(1) Norma didactică poate cuprinde:
a) activități de predare;
b) activități practice de seminar, lucrări practice/de laborator, stagii;
c) activități suport, complementare normei didactice precizate în Anexa 3 la prezentul regulament.
(2) Norma de cercetare ștințifică poate cuprinde activitățile precizate în Anexa 4 la prezentul regulament.

Art. 15.
(1) Norma didactică săptămânală în învățământul superior se cuantifică în ore convenționale și se
stabilește conform planului de învățământ, calculându-se ca normă medie săptămânală, indiferent de
semestrul în care este normată.
(2) În învățământul universitar de licență, ora de activități de predare reprezintă două ore
convenționale (fizice), iar ora de seminar, lucrări practice și de laborator reprezintă o oră
convențională.
(3) În învățământul universitar de masterat, doctorat și postuniversitar ora de activități de predare
reprezintă 2,5 ore convenționale, iar ora de activități de seminar, lucrări practice și de laborator
reprezintă 1,5 ore convenționale.
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(4) Normarea rezidenților se poate face strict la coordonatorul programului de rezidențiat astfel:
coordonatorul/coordonatorii programului de pregătire în specialitate se normează cu activități de
predare (cursuri, prelegeri etc.).
(5) Listele actualizate cu coordonatorii și îndrumătorii programelor de pregătire în specialitate vor fi
puse la dispoziție de către Prorectoratul responsabil cu studiile postuniversitare și de rezidențiat.
(6) Normarea disciplinelor/materiilor facultative se face exclusiv pe posturile vacante.
Art. 16.
Cerința minimă legală de constituire a unei norme universitare este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână x
10 luni de activitate didactică, calculate în ore fizice.
Art. 17.
Norma didactică săptămânală minimă, calculată în ore convenționale, se stabilește după cum
urmează:
a) profesor universitar: 7 ore, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare;
b) conferențiar universitar: 8 ore, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de
predare;
c) șef de lucrări: 10 ore, dintre care cel puțin 2 ore convenționale de activități de predare;
d) asistent universitar: 11 ore, cuprinzând activități de seminar, laborator, lucrări practice.
Art. 18.
(1) Prin excepție, norma didactică minimă săptămânală pentru funcțiile de Profesor universitar,
Conferențiar universitar și Șef de lucrări, care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura
postului ore de curs, se majorează cu două ore convenționale de activități de seminar, laborator și de
lucrări practice.
(2) Norma didactică nu poate depăși 16 ore convenționale pe săptămână.
(3) Norma didactică prevăzută la art. 17 reprezintă limita minimă privind normarea activității
didactice și este constituită prioritar din disciplinele postului ocupat prin concurs.
(4) Norma didactică a personalului didactic care nu desfășoară activități de cercetare științifică sau
echivalente acestora este superioară celei minime, fără a depăși limita maximă prevăzută la alin. (2).
(5) Prin excepție, în situația în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform prevederilor
prezentului regulament, diferențele până la norma didactică minimă se completează cu activități de
cercetare științifică, cu acordul Consiliului facultății, la propunerea directorului de departament.
(6) Activitățile de cercetare conform alin. (5) trebuie să fie clar specificate și asumate de către
titularul postului.
(7) Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma minimă legală, iar ora de cercetare
este echivalentă cu 0,5 ore convenționale. Cadrul didactic își menține calitatea de titular în funcția
didactică obținută prin concurs.
(8) Cadrele didactice titulare a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prezentului
regulament, pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu normă integrală de cercetare științifică,
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menținându-și calitatea de titular în funcția didactică obținută prin concurs; în această perioadă,
cadrul didactic are obligațiile personalului de cercetare din învățământul superior.
(9) Personalul didactic care are normă integrală în limbile engleză și/sau franceză, la întocmirea
Statelor de funcții, va fi normat la limita minimă, în măsura posibilităților.
(10) Persoanele menționate la alin. (9) vor fi normate conform alin. (9) numai la solicitarea expresă
și în scris a acestora. În situația în care există 2 sau mai multe solicitări se vor aplica criteriile de
ierarhizare utilizate la selectarea cadrelor didactice titulare care doresc să desfășoare activități
didactice în regim plata cu ora, conform procedurii întocmite în acest sens.
(11) Solicitarea prevăzută la alin. (10) este însoțită de certificatul de atestare a competențelor
lingvistice aferent limbii străine/limbilor străine aferente orelor normate, care, ulterior, este transmis,
împreună cu Statele de funcții avizate, decanatului facultății.
(12) În lipsa solicitării și a certificatului prevăzute la alin. (10) și (11), normarea conform alin. (9) nu
se aplică.
(13) Orele de predare în limbile engleză și/sau franceză vor fi normate, prin rotație, la toate cadrele
didactice care dețin un certificat de atestare a competențelor lingvistice pentru limba respectivă.
Art. 19.
(1) Conform art. 287, alin. (13) și alin. (17) din LEN, Senatul universitar poate aproba majorarea
normei didactice minime, în baza autonomiei universitare, cu respectarea standardelor de asigurare a
calității și fără a depăși limita maximă prevăzută la art. 18, alin. (2).
(2) Posturile vacante, vacante temporar și rezervate, remunerate în regim de plata cu ora, vor conține
în componența lor doar activități de predare și activități practice de seminar, laborator, stagiu.
(3) Posturile vacante care vor fi propuse a fi scoase la concurs nu pot fi constituite din ore de la ciclul
de masterat.
Art. 20.
(1) Norma de cercetare cuprinde activitățile prevăzute în Anexa 4 a prezentului regulament.
(2) Conform standardelor ARACIS, personalul didactic implicat în activități de predare și/sau
activități practice va derula activități de cercetare științifică în concordanță cu strategia de cercetare a
universității, având anual cel puțin o publicație sau o realizare didactică ori științifică în domeniul
disciplinelor predate.
(3) Directorul de departament verifică efectuarea de către personalul din subordine a obligațiilor din
Statul de funcții și din Fișa individuală a postului, iar în caz de abatere/nerespectare a normelor în
vigoare, vor informa cu celeritate conducerea universității.
Art. 21.
(1) La ciclul de învățământ de licență activitățile suport prevăzute în Anexa 3 sunt considerate
activități complementare normei didactice și sunt obligatorii.
(2) Activitățile suport se vor enumera conform codurilor din Anexa 3 la prezentul regulament în
coloana 18 din Statele de funcții.
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(3) Activitățile cuprinse în norma de cercetare se vor enumera conform codurilor din Anexa 4 la
prezentul regulament tot în cadrul coloanei 18 din Statul de funcții.
Art. 22.
(1) Personalul didactic care ocupă una din funcțiile Rector, Președinte al Senatului, Prorector, Decan,
Prodecan sau Director de departament se poate norma la nivelul minim.
(2) Personalul didactic care exercită o funcție de conducere în cadrul UMFVBT sau de îndrumare şi
control în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării poate beneficia de o reducere a normei didactice
de cel mult 30%, cu aprobarea Senatului universitar.
(3) În cazul vacantării pe parcursul anului universitar, posturile constituite conform alin. (2) nu pot fi
scoase la concurs.
Art. 23.
Activitățile didactice privind organizarea și desfășurarea programelor universitare de doctorat sunt
înregistrate în Statul de funcții și de personal didactic aferent Școlilor doctorale.
Art. 24.
(1) Statul de funcții se întocmește la nivelul Școlilor doctorale, prin consultarea membrilor acestora
și cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(2) În situația în care, norma didactică la ciclul licență nu se poate constitui potrivit prevederilor
prezentului regulament, orele de la ciclul de studii doctorale sunt trecute în completarea normei de
bază.

CAPITOLUL VI. Dispoziții finale
Art. 25.
Statele de funcțiuni și de personal didactic se întocmesc respectând prevederile prezentului
regulament și prevederile Ghidului de întocmire a statului de funcțiuni și de personal didactic,
prezentat în Anexa 1.
Art. 26.
Statul de funcții din cadrul UMFVBT reprezintă anexă la Fișa individuală a postului și constituie
temeiul de facto în baza căruia se face salarizarea personalului didactic.
Art. 27.
Termenul de transmitere a Statelor de funcții (și a Anexei/Preambul) la Decanat de către directorii de
departament, respectiv de depunere a statelor de funcții la Registratura UMFVBT este 6 septembrie.
Art. 28.
Procedura de lucru și circuitul documentelor:
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- După aprobarea planurilor de învățământ de către Senatul universitar și după finalizarea
sesiunii de vară de admitere, Decanul fiecărei facultăți procedează la configurarea formațiunilor
de studiu și la alocarea disciplinelor (materiilor) către departamente și discipline (structuri
organizatorice);
- Decanatul fiecărei facultăți întocmește Nota de comandă pentru întocmirea statelor de funcții
aferentă fiecărui departament, conform Anexei 2;
- Decanatul fiecărei facultăți transmite Nota de comandă tuturor directorilor de departament
pentru întocmirea statelor de funcții;
- Directorul de departament întocmește Statul de funcții și Anexa la statul de funcții
(Preambul) pentru întregul departament;
- Directorul de departament transmite Statul de funcții și Anexa la statul de funcții la Decanat
pentru verificare sub aspectul încadrării în buget și în strategia de personal a facultății;
- Decanatul transmite Statul de funcții și Anexa la statul de funcții Direcției Resurse Umane
pentru verificare sub aspectul îndeplinirii condițiilor legale de întocmire și normare;
- Direcția Resurse Umane transmite statele de funcții verificate Decanatului, care îl transmite
Directorului de departament pentru avizare în Consiliul departamentului;
- Statele de funcții avizate în Consiliul departamentului și semnate se retransmit Decanatului;
- După avizarea statelor de funcții de către Consiliul departamentului, Directorul de
departament convoacă o nouă ședință a Consiliului departamentului pentru acoperirea normelor
de pe posturile vacante, conform procedurii Acoperirea normelor, ocuparea și salarizarea
posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante prin plata cu ora;
- Decanatele avizează toate statele de funcții în Consiliile facultăților și le transmit
Prorectorului didactic care le înaintează Consiliului de Administrație și ulterior, Senatului
universitar spre aprobare;
- Senatul universitar aprobă Statele de funcții și înaintează exemplarul original Direcției
Resurse Umane.

Art. 29.
Anexe:
a) Anexa 1 – Ghid de întocmire a statului de funcțiuni și de personal didactic
b) Anexa 2 – Nota de comandă pentru întocmirea Statelor de funcții
c) Anexa 3 – Lista cu activitățile suport complementare normei didactice
d) Anexa 4 – Lista cu activitățile și indicatorii privind cercetarea științifică
e) Anexa 5 – Macheta Stat de funcțiuni și de Personal didactic
f) Anexa 6 – Model completat Stat de funcțiuni și de Personal didactic
g) Anexa 7 – Model Anexă la statul de funcțiuni și de personal didactic (Preambul)
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Art. 30.
Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul
Regulament modificat în şedinţa din data de 30.06.2021, 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.
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Anexa 1

GHID DE ÎNTOCMIRE A STATELOR DE FUNCȚIUNI ȘI
DE PERSONAL DIDACTIC
I.

DISPOZIȚII GENERALE

Statele de funcții se întocmesc conform planurilor de învățământ pe 28 de săptămâni.
Conform prevederilor art. 286 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, actualizată
(LEN), Statele de funcții se întocmesc la nivelul departamentelor, prin consultarea membrilor
acestora și pe baza Notei de comandă și a formațiunilor de studiu.
La întocmirea statelor de funcții la nivelul departamentelor, fiecare disciplină va fi trecută
pe filă separată, continuând numărătoarea pozițiilor de la disciplina anterioară.
În conformitate cu art. 285 din LEN, funcțiile didactice sunt:
- Profesor universitar
- Conferențiar universitar
- Șef de lucrări
- Asistent universitar
Având în vedere prevederile art. 287 alin (10) din LEN, norma didactică săptămânală minimă
se stabilește după cum urmează:
a) Profesor universitar: 7 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore convenționale de
activități de predare;
b) Conferențiar universitar: 8 ore convenționale, dintre care cel puțin 4 ore
convenționale de activități de predare;
c) Șef de lucrări: 10 ore convenționale, dintre care cel puțin 2 ore convenționale de
activități de predare;
d) Asistent universitar: 11 ore convenționale, cuprinzând activități de seminar, lucrări
practice și de laborator.
În noile state de funcții întocmite, candidații declarați reușiți la concursurile pentru
ocuparea posturilor didactice vor fi trecuți conform funcției ocupate prin concurs.
Asistenții universitari angajați pe perioadă determinată vor fi trecuți nominal în Statul de
funcții, iar la coloana 6 va fi specificat: SUPLINITOR.
Cadrele didactice se normează cu disciplinele obligatorii din planurile de învățământ
(nota de comandă), iar disciplinele opționale și facultative se normează pe posturi vacante.
II.

ÎNTOCMIREA STATELOR DE FUNCȚII

Statele de funcții vor fi întocmite conform machetei, Anexa 5 la Regulamentul privind
elaborarea statelor de funcțiuni și de personal didactic, respectând formatarea machetei și
instrucțiunile din tabelul alăturat:
Coloana
0

Conținut/Mențiuni
Poziția din Statul de funcții.
Pozițiile din Statul de funcții vor fi numerotate pe departament, începând cu cifra 1
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1

Denumirea postului didactic

2

Numele și prenumele titularului scris cu majuscule
Pentru cadrele didactice care au mai multe prenume, se vor scrie toate, în ordinea
din cartea de identitate

3

Funcția didactică deținută de persoana de la coloana nr. 2

4

Specialitatea medicală deținută și titlul științific

5

6

7
8
9
10
11a
11b
12
13a
13b

Vechimea în învățământul superior (ani împliniți)
Vechimea în învățământul superior este considerată și vechimea în specialitatea
studiilor
Statutul cadrului didactic: Titular sau Suplinitor
Titular = cadru didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată
Suplinitor = asistent universitar angajat pe perioadă determinată
La posturile vacante se scrie cuvântul ”VACANT”
Disciplinele (materiile) incluse în structura postului/normei
Tipul studiilor: L – Licență; M – Masterat; R – Rezidențiat
Se înscrie doar litera corespondentă
Programul de studii la care se desfășoară activitățile cu studenții sau
specialitatea medicală la care se desfășoară activitatea cu rezidenții
Anul de studiu sau anul de pregătire în rezidențiat la care se desfășoară
activitățile didactice
Numărul total mediu de ore convenționale pe săptămână
Se calculează automat
Numărul total mediu de ore fizice pe săptămână
Se calculează automat
Numărul de serii
Numărul de ore convenționale de curs pe săptămână
Se calculează automat
Numărul de ore fizice de curs pe săptămână
Se calculează automat

14a

Orele de curs aferente semestrului I

14b

Orele de curs aferente semestrului II

15

Numărul de grupe

16a

Numărul de ore convenționale de activități practice pe săptămână
Se calculează automat
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16b

Numărul de ore fizice de activități practice pe săptămână
Se calculează automat

17a

Orele de activități practice aferente semestrului I

17b

Orele de activități practice aferente semestrului II

18

Codul activității complementare normei didactice și a activității de cercetare

19

Se completează cu textul „Conform Fișei individuale a postului”

La întocmirea statelor de funcții este obligatorie respectarea următoarelor prevederi:
- Să fie scrise cu diacritice
- Să nu fie scrise cu prescurtări (se acceptă doar abrevierile specializărilor/programelor de
studii din tabelul de mai jos)
- Să fie completate toate câmpurile
- Să fie completate în limba disciplinelor din planurile de învățământ
- Să fie semnate de către Directorul de departament
Statele de funcții care nu îndeplinesc prevederile prezentul ghid și respectiv, ale
regulamentului sau dacă nu sunt transmise în termenul prevăzut de regulament vor fi întocmite
de către Decanul facultății și Prorectorul didactic.
III.
DISPOZIȚII FINALE
Întreaga responsabilitate pentru întocmirea statelor de funcții aparține Directorului de
departament. Directorul de departament răspunde disciplinar pentru întocmirea defectuoasă,
neîntocmirea sau netransmiterea în termenul prevăzut de regulament a statelor de funcții.
Se acceptă doar abrevierile programelor de studii, conform tabelului de mai jos:

Programul de studii
Medicină
Medicină în limba engleză
Medicină în limba franceză
Asistență medicală generală
Asistență medicală generală - Lugoj
Asistență medicală generală - Deva
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
Nutriție și Dietetică
Medicină Dentară
Medicină Dentară în limba engleză
Tehnică Dentară
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Abreviere
M
MEN
MFR
AMG
AMG-L
AMG-D
BFKT
ND
MD
MDE
TD

Farmacie
Farmacie în limba franceză
Asistență de farmacie – Lugoj
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic
Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului
medical
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Nutriție clinică și comunitară
Managementul asistenței medicale perinatale
Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare
Management educațional sanitar
Responsabilitatea juridică a personalului medical
Laseri în medicina dentară
Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic
Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice
Recuperarea afecțiunilor neurologice
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F
FFR
ASF-L
CM
AMML
MSSS
NCC
MAMP
PRACP
MES
RJPM
LMD
FEPDC
OTC
RAN

NOTA DE COMANDĂ
pentru întocmirea statului de funcții
Facultatea de ____________
Departamentul ________________
Disciplina: ________________________

Decan,

Tipul disciplinei

Nr.crt.

Discipline obligatorii

(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

Programul de
studii

Anul

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)
curs

lucr.pr./
seminarii

curs

lucr.pr./
seminarii

Formațiuni de studii
Semestrul I
Nr.
studenți

Nr. serii

Semestrul II

Nr. grupe Nr. serii

Nr.
grupe

1
Număr ore

0

0

0

0

Număr ore convenționale

0

0

0

0

2
Număr ore

0

0

0

0

Număr ore convenționale

0

0

0

0

Număr ore

0

0

0

0

Număr ore convenționale

0

0

0

0

3

Tipul disciplinei

Nr.crt.

Discipline opționale

(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

Programul de
studii

Anul

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)
curs

lucr.pr./
seminarii

curs

lucr.pr./
seminarii

Număr ore

0

0

0

0

Număr ore convenționale

0

0

0

0

Formațiuni de studii
Semestrul I
Nr. serii

Semestrul II

Nr. grupe Nr. serii

Nr.
grupe

1

Tipul disciplinei

Nr.crt.

Discipline facultative

(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

Programul de
studii

Anul

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)
curs

lucr.pr./
seminarii

curs

lucr.pr./
seminarii

Număr ore

0

0

0

0

Număr ore convenționale

0

0

0

0

Formațiuni de studii
Semestrul I
Nr. serii

1

TOTAL ORE DISCIPLINĂ
Ore de curs:
Ore de stagiu:
Total ore:

0
0
0

Convenționale:
Convenționale:
Total ore convenționale:

0
0
0

Semestrul II

Nr. grupe Nr. serii

Nr.
grupe

NOTA DE COMANDĂ
pentru întocmirea statului de funcții
Facultatea de ____________
Departamentul ________________
Disciplina: ________________________

Decan,

Tipul disciplinei

Nr.crt.

1

Discipline obligatorii
Anatomie și embriologie

(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

DS

Programul de
studii

Anul

curs

M

I

DS

3

3

4

84

560

336

1512

168

560

2

3

3

4

56

504

84

168

112

504

168

168

2

6

0

0

Număr ore

28

588

0

0

Număr ore convenționale

56

588

0

0

M

I

Număr ore convenționale

Fizioterapie

DS

AMG

I

Tipul disciplinei

Nr.crt.

1

Discipline opționale
Medicină generală (opțional)

(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

DO

Programul de
studii

Anul

Nr.crt.

1

Discipline facultative
Aplicații medicale (facultativ)

DFA

lucr.pr./
seminarii

0
0

Număr ore convenționale

0

0

28

0

lucr.pr./
seminarii

curs

lucr.pr./
seminarii

1

1

Număr ore

14

14

0

0

Număr ore convenționale

28

14

0

0

BFKT

434
3346
3780

2

10

2

12

2

3

1

7

1

7

Semestrul I

Nr. grupe Nr. serii

0

Semestrul I
Nr. serii

1

Convenționale:
Convenționale:
Total ore convenționale:

Semestrul II

1

Nr.
grupe

1

Formațiuni de studii

TOTAL ORE DISCIPLINĂ
Ore de curs:
Ore de stagiu:
Total ore:

Nr.
grupe

Formațiuni de studii

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)
curs

Nr. grupe Nr. serii

36

0

1
14

Semestrul II

6

Nr. serii

0

Anul

Nr. serii

lucr.pr./
seminarii

-

Programul de
studii

Nr.
studenți

curs

0

Tipul disciplinei
(DF-fundamentală,
DS-de specialitate,
DC-complementară,
DD-de domeniu,
DO-opțională,
DFA-facultativă)

curs

-

III

Semestrul I

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)

Număr ore

M

Formațiuni de studii

lucr.pr./
seminarii

1512

Număr ore

3

curs

2

Număr ore convenționale

Medicină Dentară

lucr.pr./
seminarii

168

Număr ore

2

Număr ore / săptămână conform planului de
învățământ
Semestrul I
Semestrul II
(14 săptămâni)
(14 săptămâni)

868
3346
4214

Semestrul II

Nr. grupe Nr. serii

1

Nr.
grupe

Anexa 3

ACTIVITĂȚI SUPORT COMPLEMENTARE NORMEI DIDACTICE
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

11.

B1

12.

B2

13.

B3

14.

B4

15.

B5

16.

B6

17.

B7

18.

B8

19.

B9

20.

B10

Cod

Tipul activității
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități didactice
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției

Descriere
Îndrumarea și coordonarea lucrărilor de licență/disertațiilor de master
Îndrumarea și coordonarea tezelor de doctorat
Pregătirea activității de predare
Pregătirea activității de lucrări practice/laborator, stagii, seminarii
Pregătirea activității de evaluare/examinare
Consultații pentru studenți/Îndrumare proiecte de an
Tutorat (decani de an)
Îndrumare teme cercuri științifice studențești, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile
Îndrumare activități sportive și/sau didactico-artistice
Coordonare activități VADA
Coordonare program de studii, inclusiv master (prin decizie a Rectorului)
Participarea la comisia de licență/disertație (elaborare subiecte, îndrumare, supraveghere, verificare,
corectură) - prin decizie a Rectorului
Participare la comisia de admitere (elaborare subiecte, îndrumare, supraveghere, verificare, corectură)
- prin decizie a Rectorului
Participare la comisia de rezidențiat (elaborare subiecte, îndrumare, supraveghere, verificare,
corectură) - prin decizie a Rectorului
Participarea în colective de realizare a dosarelor în vederea evaluării/acreditării/reacreditării
programelor de studiu (prin decizie a Rectorului)
Participarea în colective de realizare a dosarului în vederea evaluării/acreditării/reacreditării
instituționale naționale (prin decizie a Rectorului)
Participarea în colective de realizare a dosarului în vederea evaluării/acreditării/reacreditării
instituționale externe/internaționale (prin decizie a Rectorului)
Participarea la ședințele Consiliului Departamentului
Participarea la ședințele Consiliului Facultății
Participarea la ședințele Consiliului de Administrație
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21.

B11

22.

B12

23.

B13

24.

B14

25.

B15

26.

B16

27.

B17

28.

B18

29.

B19

30.

B20

31.

B21

32.

B22

33.

B23

34.

B24

35.

B25

36.

B26

37.

B27

Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției
Alte activități în
interesul instituției

Participarea la ședințele Senatului universitar
Activități DEACE / CEACE
Participare la testarea aptitudinilor lingvistice (prin decizie a Rectorului)
Participare în alte comisii sau activități universitare prin decizia Rectorului, Decanului sau hotărâre a
Senatului
Activități administrative în calitate de Șef de disciplină
Activități administrative în calitate de Director de departament
Activități administrative în calitate de Prodecan
Activități administrative în calitate de Decan
Activități administrative în calitate de Prorector
Activități administrative în calitate de Rector
Participare la întocmirea planurilor de învățământ
Participare la întocmirea Statului de funcții
Participare la întocmirea orarelor (prin decizie a Rectorului)
Membru în comisii consultative ale Ministerului Educației și al Cercetării, Comisii ARACIS, Comisii
CNATDCU, comisii consultative de specialitate ale Ministerului Sănătății
Activitatea de gestionar/responsabil cu inventarul disciplinei
Cadru didactic supervizor practica de vară a studenților
Alte activități suport și administrative
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Anexa 4

ACTIVITĂȚILE ȘI INDICATORII PRIVIND CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cod

Denumire indicator

C1
C2
C3
C4
C5
C6

Publicații ISI cu factor de impact mai mare de 1,5
Publicații ISI cu factor de impact între 0,5 – 1,5
Publicații ISI cu factor de impact până la 0,5
Publicații ISI fără factor de impact
ISI Proceedings
Publicații BDI
Cărți publicate la edituri internaționale (editor,
autor, coautor)
Capitole de cărți la edituri internaționale
Cărți publicate la edituri naționale (recunoscute
CNCSIS)
Capitole de cărți la edituri naționale (recunoscute
CNCSIS)
Editor / Membru în comitetul științific/Reviewer
revistă internațională cotată ISI
Membru în comitetul științific/Reviewer revistă
internațională indexată BDI
Membru în comitetul științific/ Reviewer revistă
națională
Membru în comitetele științifice ale conferințelor
internaționale / naționale cu participare
internațională / naționale
Organizare conferințe internaționale – organizator
principal
Organizare conferințe internaționale – membru

7.

C7

8.

C8

9.

C9

10.

C10

11.

C11

12.

C12

13.

C13

14.

C14

15.

C15

16.

C16

Observații/Descriptori
Articol (original, review, case report).
Articol (original, review, case report).
Articol (original, review, case report).
Articol (original, review, case report).
Articol (original, review, case report).
Articol (original, review, case report).
Scrise în limbă de circulație internațională.
Scrise în limbă de circulație internațională.

Conform programului conferinței.
Conform programului conferinței
Conform programului conferinței
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17.

C17

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

Organizare conferințe naționale – organizator
principal
Organizare conferințe naționale – membru
Participare la conferințe internaționale
Participare la conferințe naționale
Profesor invitat la instituții din străinătate
Cercetător invitat la instituții din străinătate
Lector invitat la conferințe în străinătate
Lector invitat la conferințe în țară
Aplicații la competiții internaționale de cercetare
Aplicații la competiții naționale de cercetare
Aplicații la granturi interne
Aplicații la competiții internaționale de cercetare
Aplicații la competiții naționale de cercetare
Aplicații la granturi interne

Conform programului conferinței
Conform programului conferinței
Conform programului conferinței/diplomei de participare
Conform programului conferinței/diplomei de participare
Conform invitației/atestatului/diplomei
Conform invitației/atestatului/diplomei
Conform invitației/atestatului/diplomei
Conform invitației/atestatului/diplomei
Proiect câștigat
Proiect câștigat
Proiect câștigat
Depunere dosar
Depunere dosar
Depunere dosar
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UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA

Se aprobă pentru anul universitar 2021/2022

FACULTATEA DE________________

Se completează denumirea facultății

DEPARTAMENTUL __________________
DISCIPLINA: ______________________________

Se completează denumirea departamentului
Se completează denumirea disciplinei

Rector,
Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu

STAT DE FUNCȚIUNI ȘI DE PERSONAL DIDACTIC
din învăţământul superior

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17b

18

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

Nr. ore licență

17a

15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16b
0.00

14b

Se completează codul activității
complementare si de cercetare

0.00

16a

14a

0.00

0.00

Se calculează automat

PRORECTOR DIDACTIC,
__________________________

DECAN,
__________________________

DIRECTOR DEPARTAMENT,
___________________________

DIRECTOR RESURSE UMANE,
___________________________

19

Co
nfo
rm

0.00

0.00

Sem.II

0.00

13b

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sem.I

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13a

0.00

Număr
ul de
grupe

Fizice

0.00

Nr. ore masterat

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

12

Se completează numărul de grupe

11b

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Codul

Sem.II

11a

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Total
ore
curs/
săptăm

Sem.I

10

Numărul
de serii

Nr. ore licență

Fizice

Convenționale

Anul de studiu

9

LUCRĂRI PRACTICE/STAGII/SEMINARII

CURS

Se completează numărul de

Se completează
denumirea
disciplinei/materiei
normate

8

Se completează anul de studiu

7

Se completează progeamul de
studiu

6

Tipul studiilor (L - Licență, M Masterat, R - Rezidenți)

5

Total ore (medie
săptămânală)

2021/2022

Alte Alte
activ mențiu
ni
ități

Numărul orelor de activitate didactică directă cu studenții

Programul de
studiu

Se completează tipul studiilor

Statut cadru didactic (titular,
suplinitor)

4

Se completează statutul cadrului
didactic - Titular sau Suplinitor

Vechimea în învățământul
superior

3

Se completează vechimea în
învățământul superior (ani împliniți)

Denumire post

Specialitatea și titlul
științific

Se completează
numele și prenumele
cadrului didactic
care ocupă postul

Funcția didactică de încadrare

2

Disciplina (materia)

Se completează secialitatea
medicală deținută și titlul științific de
doctor

1

1

Numele și
prenumele

Se completează funcția deținută

0

Profesor universitar

Nr. crt. (poziția)

Anul universitar:

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ" DIN TIMIȘOARA

Se aprobă pentru anul universitar 2021/2022

FACULTATEA DE________________

Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Crețu

DEPARTAMENTUL __________________
DISCIPLINA: ______________________________

STAT DE FUNCȚIUNI ȘI DE PERSONAL DIDACTIC
din învăţământul superior
Numărul orelor de activitate didactică directă cu studenții

Sem.II

Alte
mențiuni
Codul

Fizice

8

9

10

11a

11b

12

13a

13b

14a

14b

15

16a

16b

17a

17b

18

Etică și integritate academică
Anatomie-Embriologie
Rezidenți stagiu Chirurgie generală

M
L
R

NCC
M

2.00
6.00
0.89

2.00
6.00
1.78

1s

1.00
6.00
1.78

1.00

1gr

A1

3.00

1.78

0.00

1.00
0.00
0.00

1.00

3.00

0.75
0.00
0.00

0.00

2s

1.25
6.00
0.89

0.00

Chirurgie generală

I
II
V

Medicină internă

L

AMG

III

3.00

5.00

1s

1.00

1.00

1.00

0.00

2gr

2.00

4.00

4.00

0.00

A5

Informatics

L

MDE

I

0.50

1.00

0.00

0.00

1gr

0.50

1.00

0.00

1.00

B8

Hématologie

L

MFR

IV

1.50

3.00

0.00

0.00

2gr

1.50

3.00

0.00

3.00

B16

0.00
0.00
13.89

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2s

9.14

18.78

4.75

9.78

A3
A4

B27
C13

9.00

Anatomie-Embriologie

L

M

II

4.00

8.00

0.00

0.00

2gr

4.00

8.00

4.00

4.00

A6

Informatics

L

MDE

I

1.50

3.00

0.00

0.00

3gr

1.50

3.00

0.00

3.00

A4

Hématologie
Diabetologie

L
L

MFR
ND

IV
III

0.75
3.00

1.50
6.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1gr

1.50
6.00

0.00

1.50

A5

2gr

0.75
3.00

6.00

0.00

B2

Recuperare medicală

L

BFKT

III

5.00

10.00

0.00

0.00

5gr

5.00

10.00

0.00

10.00

B3

Biologie celulară și moleculară

L
L

AMG-L

I

1.00

2.00

0.00

0.00

2gr

1.00

2.00

2.00

0.00

B14

TD

III

1.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1gr

0.50
0.00
0.00
0.00

1.00
0.00
0.00
0.00

0.00

1.00

B16

15.75
0.00
0.00

0.00
0.00

Protecția muncii

Recuperare medicală
Diabetologie

L
L

BFKT
ND

III
III

0.50
0.00
0.00
0.00
15.75
2.00
3.00

Biologie celulară și moleculară

L

AMG-L

I

1.00

2.00

0.00

0.00

2gr

1.00

2.00

2.0

Protecția muncii

L

TD

III

1.00

2.00

0.00

0.00

2gr

1.00

2.00

2.0

Biologie celulară și moleculară

L

AMG-L

I

1.00

2.00

0.00

0.00

2gr

1.00

2.00

2.0

8.00

11.00

DECAN,
__________________________

31.50

2.00
3.00

1s
1s

DIRECTOR DEPARTAMENT,
___________________________

0.00
0.00
2.00 2.00 2.00
3.00 3.00 3.00

5.00

5.00

3.00

B23

19

Conform Fișei individuale a postului

Conv.

Sem.I

Numărul
de grupe

Fizice

Total ore activități
practice/ săpt.

Conform Fișei individuale a postului

Conv.

Sem.II

Numărul
de serii

Total ore curs/
săptămână

Alte activități

LUCRĂRI
PRACTICE/STAGII/SEMINARII

CURS

Sem.I

Anul de
studiu

Fizice

Programul de
studiu

Total ore (medie
săptămânală)

Convenționale

Statut cadru didactic (titular,
suplinitor)

SUPLINITOR

2 ani

7

Tipul studiilor (L - Licență, M Masterat, R - Rezidenți)

Vechimea în învățământul
superior
22 de
ani

TITULAR

Specialitatea și titlul
științific
Medic primar Medicină generală;
Doctor în medicină

Funcția didactică de încadrare

Denumire post

PRORECTOR DIDACTIC,
__________________________

6

Disciplina (materia)

2021/2022

B27
C13

31.50

6.00

DIRECTOR RESURSE UMANE,
___________________________

Conform Fișei individuale a
postului

VACANT

5

Medic rezident Medicină de familie; Student doctorand

NUME PRENUME

4

Profeor universitar

NUME PRENUME

3

Asistent universitar

2

VACANT

3

Numele și
prenumele

Conferențiar universitar

2

Profesor universitar

1

1

Asistent universitar

0

Conferențiar universitar

Nr. crt. (poziția)

Anul universitar:

HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 270/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Regulamentului de organizare și funcționare al Departamentului de Evaluare și Asigurare a
Calității Educaționale (DEACE) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara, aprobat prin H.S. 160/8890/28.04.2021,
- Extrasul din Procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr.
11412/22.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină
Dentară, nr. 11415/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art. 1. Senatul universitar aprobă noua componență a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
Educaționale (CEACE), din cadrul Facultății de Medicină Dentară, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Marius Ion Boariu
Membri:
- Ș.l. dr. Mariana Miron
- Asist. univ. dr. Magda Mihaela Luca
- Asist. univ. dr. George Popa
- Student Miron Flavius Didier Francois, student anul V
- Conf. univ. dr. Darian Rusu, reprezentant angajator
Secretar: asist. univ. dr. Pop Daniel Alexandru
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Departamentului de Evaluare si Asigurare a Calității Educaționale (DEACE),
- Persoanele menţionate la art. 1,
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 Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 271/11900/30.06.2021
-

-

Având în vedere:
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S nr.75/12188/16.09.2020,
Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
Extrasul procesului verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară , nr.
11411/22.06.2021,
Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină
Dentară, nr. 11416/22.06.2021,
Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/10751/08.06.2021.

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ pentru programul de studii universitare de
master ,,Laseri în Medicina Dentară”, an universitar 2021-2022, conform Anexelor, părți integrante
din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat Didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- D-na Alina Hoancă, Secretariat Studii universitare de master,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 272/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 260/11900/30.06.2021,
- Extrasul procesului verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 11413/22.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină Dentară, nr.
11414/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă modelul Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, anexele la
Convenția cadru privind efectuarea practicii de vară, respectiv competențele profesionale aferente practicii de
vară de specialitate, pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină
Dentară, conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă la H.S. nr. 272/11900/30.06.2021

Vizat Oficiul juridic:__________

Convenţie cadru privind efectuarea practicii de vară
în cadrul programelor de studii universitare de licenţă
Nr................/08.07.2021
Prezenta convenţie-cadru se încheie între:
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (denumită în continuare
organizator de practică),
reprezentată de Rector:
D-l Prof.Univ. Dr. Octavian Marius Creţu
adresa organizatorului de practică: Timişoara, cod 300041, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2,
email: rectorat@umft.ro, telefon: 0256/293389
Unitate
sanitară,
instituţie
medicală
centrală
ori
locală,
persoană
juridică....................................................................................................................................................
(denumită în continuare partener de practică),
reprezentată de: (numele şi calitatea)
dl/dna..................................................................................................................................................
adresa partenerului de practică...........................................................................................................
adresa unde se va desfăşura practica de vară .....................................................................................
email:.................................................................................
telefon:...............................................................................
Student.......................................................................................(denumit în continuare practicant)
CNP....................................................................................................................................................
data naşterii............................ locul naşterii....................................... cetăţean.................................
paşaport (dacă este cazul)..................................................................................................................
permisul de şedere (dacă este cazul)..................................................................................................
adresa de domiciliu............................................................................................................................
adresa unde va locui pe durata desfăşurării practicii de vară ...........................................................
...........................................................................................................................................................
înscris în anul...................., Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara,
Facultatea de Medicină Dentară, Programul de studii ..............................................................,
seria.................grupa........., email:..........................................., telefon:.......................................
ARTICOLUL 1
Obiectul convenţiei-cadru
(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară practica de vară în
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în
concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte, efectuat de practicant.
(2) Practica de vară este realizată de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale
menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezenţei convenţii-cadru.
(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul pregătirii practicii de vară sunt descrise în prezenta
convenţie-cadru şi în portofoliul de practică cuprins în anexă la prezenta convenţie-cadru.
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ARTICOLUL 2
Statutul practicantului
Practicantul rămâne, pe toată durata practicii de vară, student al Universităţii de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.
ARTICOLUL 3
Durata şi perioada desfăşurării stagiului de practică
(1) Practica de vară va avea durata de 20 de zile lucrătoare
(2) Perioada desfăşurării practicii de vară este de la 08.07.2021 până la 04.08.2021, 8 ore /zi .
ARTICOLUL 4
Plata şi obligaţiile sociale
(1) Practica de vară nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.
(2) În cazul angajării ulterioare, perioada practicii de vară nu va fi considerată ca vechime.
(3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică, cu excepţia situaţiei
în care practicantul are statut de angajat.
(4) Partenerul de practică poate totuşi acorda practicantului o indemnizaţie, gratificare, primă sau
avantaje în natură, specificate la art. 12.
ARTICOLUL 5
Responsabilităţile practicantului
(1) Practicantul are obligaţia ca pe durata derulării practicii de vară să respecte programul de lucru
stabilit şi să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică, în
condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul şi dificultatea acestora.
(2) Pe durata practicii de vară, practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului
de practică. În cazul nerespectării acestui regulament, conducătorul partenerului de practică îşi
rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru, după ce în prealabil a ascultat punctul de vedere a
practicantului şi al tutorelui şi a înştiinţat conducătorul instituţiei de învăţământ unde practicantul
este înscris şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate şi sănătate în muncă pe care şi
le-a însuşit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.
(4) De asemenea, practicantul se angajează să nu folosească, în niciun caz, informaţiile la care are
acces în timpul practicii de vară despre partenerul de practică sau clienţii săi, pentru a le comunica
unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu acordul respectivului
partener de practică.
ARTICOLUL 6
Responsabilităţile partenerului de practică
(1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru practica de vară, selectat dintre salariaţii proprii
şi ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a convenţiei-cadru.
(2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant, tutorele va contacta cadrul didactic
supervizor, aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei
de învăţământ superior.
(3) Înainte de începerea practicii de vară, partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul
cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Printre responsabilităţile sale, partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea şi
sănătatea în muncă a practicantului, precum şi pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra
riscurilor profesionale.
(4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru
dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică.
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ARTICOLUL 7
Obligaţiile organizatorului de practică
(1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor al activităţii de practică, va
asigura planificarea, organizarea şi desfăşurarea practicii de vară. Cadrul didactic supervizor al
activităţii de practică, împreună cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de
practică şi competenţele profesionale care fac obiectul practicii de vară.
(2) În cazul în care derularea practicii de vară nu este conformă cu angajamentele luate de către
partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii, conducătorul organizatorului de practică poate
decide întreruperea practicii de vară conform convenţiei-cadru, după informarea prealabilă a
conducătorului partenerului de practică şi după primirea confirmării de primire a acestei informaţii.
(3) În urma desfăşurării cu succes a practicii de vară, organizatorul va acorda practicantului un
număr de credite specificate în prezentul contract, ce vor fi înscrise şi în Suplimentul la diplomă,
potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2.241/2004/CE a Parlamentului European si a
Consiliului).
ARTICOLUL 8
Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică:
(1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de
practică):
Dl/Dna.........................................................................Funcţia...........................................................
Telefon.............................................Fax..............................Email.....................................................
(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării practicii de vară din partea
organizatorului de practică:
Dl/Dna.........................................................................Funcţia...........................................................
Telefon..............................................Fax.............................Email.....................................................
ARTICOLUL 9
Evaluarea practicii de vară prin credite transferabile
Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării practicii de vară este de 2.
ARTICOLUL 10
Raportul privind practica de vară
(1) În timpul derulării practicii de vară, tutorele va evalua practicantul, pe baza unei fişe de evaluare.
Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi
modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină,
punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine
interioară a instituţiei publice, etc.).
(2) La finalul practicii de vară, tutorele semnează fișa de evaluare care confirmă obtinerea de catre
student a competentelor profesionale planificate pentru perioada practicii de specialitate.
(3) Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor
al activităţii de practică.
ARTICOLUL 11
Sănătatea şi securitatea în muncă
Protecţia socială a practicantului
(1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada şi pe
teritoriul statului unde se desfăşoară practica de vară.
(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi
securitatea în muncă a practicatului pe durata practicii de vară.
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(3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare. Ca urmare, conform
dispoziţiilor Legii nr. 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu
modificările şi completările ulterioare, practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele
de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.
(4) În cazul unui accident suportat de practicant, fie în cursul lucrului, fie în timpul deplasării la
lucru, partenerul de practică se angajează să înştiinţeze asigurătorul cu privire la accidentul care a
avut loc.
ARTICOLUL 12
Condiţii facultative de desfăşurare a practicii de vară
(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:…………………………………....
…………………………………………………………………………………................................
(2) Avantaje eventuale (plata transportului de la şi la locul desfăşurării practicii de vară, tichete de
masă, acces la cantina partenerului de practică etc.): ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
(3) Alte precizări: ..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
ARTICOLUL 13
Prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul încheierii prezentei convenţii cadru
(1) În conformitate cu articolul 8 alin. (3) din „Regulamentul privind protecția datelor cu caracter
personal în cadrul UMFVBT” (numit în continuare RPD), aprobat prin Hotărârea Senatului
UMFVBT nr. 93/7332/31.03.2021, informează reprezentantul partenerului de practică
....................................................................................................... şi studentul practicant, la momentul
semnării prezentului contract asupra următoarelor aspecte: tipul de date cu caracter personal care
urmează a fi prelucrate ca urmare a semnării prezentului contract, scopul pentru care sunt prelucrate
datele cu caracter personal, cu privire la drepturile reprezentantului legal/studentului practicant
asupra datelor sale, securitatea datelor personale şi perioada de stocare a acestora.
(2) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică/operator prelucrează în scopul semnării prezentului contract, următoarele date: numele,
prenumele, statutul profesional şi semnătura reprezentantului legal/ studentului practicant; numele,
prenumele, statutul profesional şi semnătura tutorelui de practică; adresa poştală/adresa de domiciliu,
e-mailul şi numărul de telefon al partenerului de practică/studentului practicant; datele de identificare
ale studentului practicant (CNP, serie şi număr paşaport/permis de şedere).
(3) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 13 alin. (2) vor fi prelucrate de Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara numai în scopul încheierii şi executării prezentei
convenţii cadru, precum şi al îndeplinirii obligaţiilor legale care îi revin, privind identificarea
partenerului contractual, în conformitate cu dispozițiile legale ale art. 4 alin. (2) din RPD.
(4) În cazul în care reprezentantul legal al partenerului de practică refuză să furnizeze datele sale,
consecințele refuzului ar consta în fapt atât în încălcarea obligațiilor legale care revin organizatorului
de practică, cât şi în imposibilitatea încheierii şi executării prezentului contract, întrucât partenerul
contractual nu poate fi identificat în mod complet şi corect.
(5) În scopul asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal conţinute în
prezenta convenţie cadru, organizatorul de practică (operatorul) nu va externaliza şi divulga aceste
date unor terţe persoane şi nu va permite accesul la ele decât persoanelor autorizate şi celor
împuterniciţi de acestea.
(6) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 13 alin. (2) vor fi stocate pe durata prezentei
convenţii cadru şi pentru perioada prevăzută de lege, de la încetarea raporturilor contractuale,
indiferent de modalitatea de încetare a acestora. Ulterior, aceste date vor fi şterse şi distruse conform
reglementărilor în vigoare.
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(7) Ca operator, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică) garantează reprezentantului legal al partenerului de practică şi studentului practicant
următoarele drepturi, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de lege: dreptul de
acces la datele sale, dreptul la rectificarea datelor sale, dreptul de a cere restricționarea prelucrării
datelor sale, dreptul de a se opune prelucrării datelor sale, dreptul de a depune o plângere la
autoritatea de supraveghere.
(8) Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara (organizator de
practică/operator) nu va prelucra aceste date cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care
acestea au fost colectate. În cazul în care operatorul va prelucra aceste date şi într-un alt scop, va
informa persoana vizată, înainte de această prelucrare, oferind orice informații relevante.
ARTICOLUL 14
Dispoziții finale
(1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții-cadru, trebuie să fie
transmisă în scris sau în format electronic.
(2) Prezenta convenţie-cadru cuprinde următoarele anexe:
Anexa 1 Adresă de înștiintare unitate sanitară de către organizatorul de practică
Anexa 2 Notă de conformitate
Anexa 3 Fișă de evaluare
(3) Anexele la prezenta convenție-cadru fac parte integrantă din aceasta și constituie împreună un
singur act juridic, obligatoriu și legal valabil pentru ambele părți.
(4) Prezenta convenție-cadru se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(5) Prezenta convenție-cadru se consideră încheiată la data semnării de către reprezentantul legal al
organizatorului de practică.
Rector,
Prof. Univ. Dr. Octavian Marius Creţu

(Semnătura şi ştampila)

Reprezentant
Unitate sanitară / instituţie medicală (Partener de practică)
(Funcţie, Nume şi Prenume).....................................................................

(Semnătura şi ştampila)

Student (Practicant)
(Nume şi Prenume)....................................................................................... (Semnătura)
Am luat la cunoştinţă,
Cadru didactic supervizor al activităţii de practică (din partea Organizatorului de practică)
(Funcţie, Nume şi Prenume)..................................................................(Semnătura)
Tutore (din partea Partenerului de practică)
(Funcţie, Nume şi Prenume)..................................................................(Semnătura)
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Anexa 1

Către,
Conducerea Unității Medicale,

Vă rugăm să binevoiti a fi de acord ca studentul/a
anul

din

, programul de studiu

Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
dinTimișoara, să efectueze practica de specialitate în unitatea Dvs. acreditată, în perioada
cu o activitate zilnică de 8 ore (5 zile/ săptămână) și în conformitate cu programul de lucru al
unității.

La finele perioadei de practică se va completa fișa de evaluare în vederea depunerii de către student
și respectiv, validării ei de către cadrul didactic supervizor la susținerea colocviului.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Decanatul Facultății de MEDICINĂ DENTARĂ
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Anexa 2

NOTĂ DE CONFORMITATE

Subsemnatul(a) (nume)

student(ă)

(prenume)

la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara, Facultatea de Medicină
Dentară, programul de studiu ______________________________________________________,
anul ____, grupa

, an universitar

, mă oblig să efectuez practica de vară de

specialitate într-o unitate/instituție medicală acreditată de sistemul de sănătate al țării în care efectuez
practica de vară de specialitate, conform convenției-cadru de practică.

Semnătura,

Data,
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Anexa 3

Unitatea sanitară ___________________________________________________________
(se completează denumirea instituției medicale/persoanei juridice unde s-a efectuat practica de specialitate)

FIȘA DE EVALUARE A PRACTICII DE SPECIALITATE – DE VARĂ1
Studentul/a _________________________________________________________________, înscris
la

Facultatea

_________________________________,

programul

de

studii

_______________________________________________, an ______, seria ______, grupa ______,
a

efectuat

practica

de

specialitate

în

unitatea

sanitară

_______________________________________________________________________, localitatea
___________________________, țara______________________ având ca tutore de practică
__________________________________________________ (numele și prenumele, specializarea,
gradul medical al tutorelui de practică), în perioada _______________________________ , totalizând

un număr de 160 de ore de practică de specialitate________ zile absente.
În urma parcurgerii practicii de specialitate, studentul a obținut competențele profesionale specifice
corespunzătoare anului de studiu ______, precum și aptitudini și competențe legate de
comportamentul și integrarea practicantului în activitatea medicală (disciplină, punctualitate,
responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară, muncă în
echipă).
Calificativul obținut: ADMIS / RESPINS

Data

Tutore de practică (semnătura)

_______________

_______________________

1

Fișa de evaluare se va completa de către tutorele de practică.
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă la H.S. nr. 272/11900/30.06.2021

COMPETENȚE PROFESIONALE – PRACTICA DE SPECIALITATE - VARĂ
ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ

ANUL I (întâi)
1. Prevenirea infecțiilor nozocomiale prin:
-utilizarea echipamentului de protecție adecvat;
-spalarea mâinilor.
2. Metode de decontaminare a cabinetului stomatologic
-spalarea;
-dezinfecția;
-dezinfecția suprafețelor;
-recircularea instrumentelor.
3. Metode de sterilizare
-caldura umedă;
-caldura uscată;
-sterilizarea cu vapori chimici.
4. Întocmirea fișei stomatologice a pacientului.
5. Determinarea indicelui de placă bacteriană.
COMPETENȚE PROFESIONALE – PRACTICA DE SPECIALITATE - VARĂ
ASISTENŢĂ DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ

ANUL II (doi)
1.
2.

3.
4.

Cinci lecţii de educație sanitară pe grupe de vârstă diferite;
două fluorizari topice cu geluri
două fluorizari topice cu lacuri
două sigilari pe dinți temporari
două sigilari pe dinți permanenți
Trei igienizări profesionale
Asistarea studenților de la facultatea de Medicină Dentară pe parcursul stagiului de vară.
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2020
Anexă la H.S. nr. 272/11900/30.06.2020

COMPETENȚE PROFESIONALE – PRACTICA DE SPECIALITATE - VARĂ
MEDICINĂ DENTARĂ - ANUL I - 2020/2021
1. Prezentarea laboratorului de tehnică dentară. Aparate şi utilaje
2. Instrumente şi dispozitive specifice laboratorului de tehnică dentară
3. Noţiuni de protecţia muncii în laborator
3. Gipsul de model. Preparare şi utilizare
4. Materiale de duplicare. Preparare şi utilizare
5. Realizarea modelelor de lucru (arcade şi hemiarcade) din gips
6. Modelaj dirijat - incisiv central superior - scara 7/1
7. Modelaj dirijat - molar prim superior permanent - scara 7/1.
8. Modelaj dirijat - molar prim inferior permanent - scara 7/1.
MEDICINĂ DENTARĂ - ANUL II - 2020/2021
1. Pregătirea cabinetului de Medicină Dentară în vederea începerii programului de lucru cu pacienţii
(dezinfecţia suprafeţelor, a unitului dentar şi a fotoliului dentar, etc.).
2. Aplicarea măsurilor de P.U.
3. Pregătirea instrumentarului în vederea sterilizării.
4. Sterilizarea umedă/uscată a instrumentarului si a materialului moale.
5. Examinarea pacientului şi întocmirea fişei dentare.
6. Igienizare, periaj profesional si polisaj
7. Fluorizare topică cu lac
8. Fluorizare topică cu gel
9. Sigilare
10. Lecţie de educaţie sanitară dentară pe diverse grupe de vârstă
11. Examinarea şi evaluarea clinică extraorală:
- evaluarea generală a pacientului;
- examinarea loco-regională;
- examinarea neurologică;
12. Examinarea clinică intraorală:
- examinarea mucoasei bucale;
- examinarea dinţilor şi parodonţiului;
- analiza modelelor de studiu;
13. Aşezarea corectă a medicului şi a pacientului
14. Sterilizarea aparaturii şi instrumentarului.
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MEDICINĂ DENTARĂ - ANUL III - 2020/2021

1.Metode si tehnici de anestezie locala si locoregionala(anestezia
intraligamentara,intraseptala,intraosoasa intrapulpara)
2.Metode si tehnici de anestezie tronculara periferica
3.Metode si tehnici de anestezie la mandibula,planseu bucal si limba
4.Metode si tehnici de anestezie trondulare bazale pentru nervul maxilar si mandibular
5.Accidentele si complicatiile anesteziei locale si locoregionale
6.Preanestezia si tehnica anesteziei generale prin sedare intravenoasa
7.Tehnica anesteziei generale prin intubatie oro- si nazotraheala
8.Accidentele si complicatiile anesteziei generale.
9.Masuri de prim ajutor in cabinetul de medicina dentara.
10.Tehnici de recoltare pentru probe biologice
11. Aspecte administrative. Noţiuni introductive în studiul materialelor dentare.
12. Bazele fizico-chimice ale materialelor dentare. Foruri, societăţi, asociaţii.
13. Prospectul unui material. Condiţii generale de păstrare şi manipulare ale materialelor dentare.
14. Proprietăţile fizice, chimice şi biologice de bază.
15. Prepararea de probe pentru investigarea închiderii marginale în cavităţi de clasa V.
16. Prepararea de probe pentru investigarea închiderii marginale în cavităţi de clasa II.
17.Prepararea de probe pe substrat biologic pentru testarea parametrilor mecanici la interfaţă.
18. Prepararea de probe pentru investigarea parametrilor mecanici la interfaţa materialelor restaurative
indirecte.
19. Izolarea câmpului operator în odontoterapie.
20. Tratamentul leziunilor carioase simple.
21. Restaurarea coronară cu amalgam de argint şi/sau răşini diacrilice compozite.
22.Tratamentul plăgii dentinare.
MEDICINĂ DENTARĂ - ANUL IV – 2020/2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participare la interventii de extractie dentara-simpla,alveoloplastica
Insusirea atitudinii fata de plaga postextractionala
Atitudinea clinica in complicatiile plagii postextractionale
Participare la interventii chirurgicale de rezectie apicala
Particularitatile rezectiei apicale pe grupe de dinti
Participare la ingrijirea plagilor orale postinterventii chirurgicale
Vizualizarea diferitelor tehnici de sutura endoorala-aplicatii practice pe fantom.
Participare la interventii chirurgicale in vederea pregatirii campului protetic defavorabil
edentat total
9. Atitudinea terapeutica fata de incidentele si accidentele eruptiei dentare.
10. Participare la minterventiile chirurgicale de odontectomie ale molarilor si caninilor
11. Izolarea câmpului operator în endodonţie.
12. Tratamentul dinţilor cu inflamaţie pulpară.
13. Tehnici de obturare a spaţiului endodontic.
14. Reconstituirea coronară simplă a dinţilor cu tratamente endodontice.
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15. Metode de albire ale dinţilor cu tratamente endodontice.
16. Caria dinţilor temporari
17. Metode terapeutice şi conservatoare a dinţilor temporari
18. Caria dinţilor permanenţi tineri
19. Terapia conservatoare a dinţilor permanenţi tineri
20. Leziunile pulpo-parodontale ale dinţilor temporari
21. Terapia leziunilor pulpo-parodontale ale dinţilor temporari
22. Leziunile pulpo-parodontale ale dinţilor permanenţi tineri
23. Terapia leziunilor pulpo-parodontale ale dinţilor permanenţi tineri
24. Anestezia locală la copil şi adolescent
25. Extracţia dinţilor temporari
26. Particularitati de dotare si functionare:aparatura,instrumentarul,sunt ale unei unitati de lucru in
profil de protetica dentara.Intretinerea pieselor terminale ale UNIT-ului.
27. Preparatii dentare,altele decat cele din tematica obligatorie.
28. Tehnici si tehnologii de amprentare.
29. Modelul in protetica fixa.
30. Machetarea in RA a unui DCR.
31. Sisteme integral ceramice-Tehnologia Mikrona.Instalatia si modul de utilizare.
32. Galvanoformarea in protetica dentara.Instalatii si mod de utilizare.
33. Investigatia radiologica in protetica dentara.
MEDICINĂ DENTARĂ - ANUL V – 2020/2021
1. Tratamentul gangrenei pulpare simple.
2. Tratamentul gangrenei pulpare complicate.
3. Reconstituirea coronară a dinţilor cu tratamente endodontice.
4. Tratamentul leziunilor radiculare prin fractură.
5. Instrumentar si dotari specifice in restaurarea edentatiilor totale.
6. Investigatia paraclinica complexa varstnicului edentat total.
7. Reoptimizarea supraprotezelor cu sprijin implantar.
8. Reoptimizarile protezelor traditionale deteriorate
9. Chirurgie preprotetica.
10. Tehnici si tehnologii de amprentare finala a campului protetic edentat total.
11. Extractiile alveoloplastice si protezarea precoce.
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Aprobat prin H.C.A. nr. 21/11483/22.06.2021
Anexă la H.S. nr. 272/11900/30.06.2021

COMPETENȚE PROFESIONALE – PRACTICA DE SPECIALITATE - VARĂ
TEHNICĂ DENTARĂ - ANUL I - 2020-2021
1. Realizarea modelului monobloc din gips.

2. Realizarea modelului de lucru cu bonturi mobilizabile cu pin simplu.
3. Realizarea modelului de lucru cu mască gigivală.
4. Realizarea modelului de lucru cu bonturi mobilizabile fară pin simplu Tray.
5. Pregatirea bonturilor pentru machetare.
6. Realizarea machetei unei incrustatii de clasa II-A.
7. Realizarea machete unei coroane parțiale metalice.
8. Realizarea machetei scheletului metalic al coroanei mixte metalo-polimerice.
9. Realizarea machetei unei coroane metalice turnate cu grosime totală.
10. Realizarea machetei unei coroane metalice turnate cu grosime dirijata .
11. Realizarea machetei unei coroane provizorii acrilice.
COMPETENȚE PROFESIONALE – PRACTICA DE SPECIALITATE - VARĂ
TEHNICĂ DENTARĂ - ANUL II - 2020-2021
1.Recunoaștere și utilizare instrumentar pentru confecționarea PPMS.
2. Turnare modele de lucru la –maxilar/mandibulă.
3. Analiza modelului la palalelograf .
4. Pregatirea modelului de lucru în vederea duplicării: folierea, gravarea, deretentivizarea.
5. Duplicarea modelului, realizarea modelului refractar.
6. Realizarea a 5 machete de schelet metalic al PPMS.
7. Cofrare, indiguire amprenta finală.
8. Machete în ceară a PPMS.
9. Duplicarea și turnarea modelelor standard.
10. Portamprente individuale din placa de baza sau rașini fotopolimerizabile.
11. Folierea, gravarea, turnarea modelelor finale.
12. Confectionarea sabloanelor de ocluzie.
13. Montarea complexului de modele-șabloane solidarizate în ocluzor sau simulator mediu.
14. Machete cu dinți- tehnica Pedro Saizar –Principiile lui GYSI.
15. Reparațiile protezelor totale cu baze fisurate, fracturate, cu dinți artificiali fracturați sau absenți.
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 273/11900/30.06.2021
Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Legea 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de
practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind
efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021,
- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 260/11900/30.06.2021,
- Procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină , nr. 11475/22.06.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr.
11480/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă modelul Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, anexele la
Convenția cadru privind efectuarea practicii de vară, respectiv competențele profesionale aferente practicii de
vară de specialitate, pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină,
conform Anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou 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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 274/11900/30.06.2021

Având în vedere:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr.
61/7332/31.03.2021,
- Procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină, nr. 11475/22.06.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr.
11478/22.06.2021,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/11483/22.06.2021.
Art.1. Senatul universitar aprobă nominalizarea următorilor coordonatori la programele de studii
universitare de licență și master din cadrul Facultății de Medicină, după cum urmează:
-

-

Prof. univ. dr. Nicolae Balica – coordonator al programului de studii universitare de licență
Medicină;
Prof. univ. dr. Cătălin Valer Marian - coordonator al programelor de studii universitare de
licență Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză);
Ș.l. dr. Stela Iurciuc – coordonator al programelor de studii universitare de licență Asistență
Medicală Generală, Asistență Medicală Generala (la Lugoj), Asistență medical Generală
(Deva);
Ș.l. dr. Simona Popescu - coordonator al programelor de studii universitare de licență
Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Nutriție și dietetică;
Prof. univ. dr. Andrei Anghel – coordonator al programului de studii universitare de master
Aplicații modern ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical;
Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu - coordonator al programului de studii universitare de master
Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
Prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar - coordonator al programului de studii universitare de
master Nutriție clinică și comunitară;
Prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu - coordonator al programului de studii universitare de
master Recuperarea afecțiunilor neurologice;
Prof. univ. dr. Dan Gaiță - coordonator al programului de studii universitare de master
Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare;
Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - coordonator al programului de studii universitare de
master Responsabilitatea juridică a personalului medical;
Prof. univ. dr. Eugen Sorin Boia – coordonator al programului de studii universitare de master
Managementul asistenței medicale perinatale;
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-

Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - coordonator al programului de studii universitare de
master Managementul educațional sanitar.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Facultatea de Medicină,
- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoanele nominalizate la art. 1,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- 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 Birou Senat
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