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CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE 

 
 

Art. 1 

Prezentul Regulament este elaborat în temeiul Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioareși Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltare instituţională 

a universităţilor de stat, aprobată de Ministerul Educației. 

 

Art. 2  

 

(1) Conform metodologiei CNFIS, universităților de stat li se alocă un fond distinct pentru dezvoltare 

instituțională (FDI), din bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării pentru învățământul 

superior. Acest fond pentru dezvoltarea instituțională, se adresează îndeosebi celor mai performante 

instituții de învățământ superior din fiecare categorie (universități centrate pe educație; universități 

de educație și cercetare științifică/universități de educație și creație artistică; universități de cercetare 

avansată și educație) și se alocă după criterii competitive bazate pe standarde internaționale; 

(2) Rolul FDI (conform metodologiei CNFIS) este de finanțare a universităților în vederea dezvoltării 

instituționale se realizează pe baza unor contracte instituţionale cu MEC; 

(3) Proiectul CNFIS-FDI-2021-0552 se adresează studenților înscriși la studii de scurtă și lungă durată, 

studenților români cu limita de vărstă de 26 de ani, proiect cu finanțare prin Consiliul Național 

pentru Finanțarea Învățământului Superior.  

Art. 3  

Scopul proiectului CNFIS-FDI-2021-0552 constă în identificarea studențilordin ciclul de 

licențăaflațiînsituația derisc de abandon universitar. Aceștia vor fi prioritizați în acordarea de 

intervenții de suport material, logistic și de consiliere în vederea reducerii riscului de abandon 

universitar. Studenții selectați vor recepționa în comodat, pe toată durata studiilor, sisteme portabile 

tip tablete, care le vor permite accesul la resursele electronice educaționale puse la dispoziție de 

UMFVBT, biblioteca electronică, platforma de e-Learning a UMFVBT și, după caz, la procesul 

educațional on-line sau hibrid. 
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CAP. II. CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL COMPETIȚIEI 
 

Art. 4 

Calendarul desfășurării competiției: 

(1) Promovarea competiției și înscrierea studențilorpe platforma online: 01.10.2021-14.10.2021, 

până la ora 1400; 

(2) Evaluarea studenților înscriși, pe baza fișei de înscriere completată de către studenți: 15.10.2021-

19.10.2021; 

(3) Afișarea rezultatelor parțiale: 20.10.2021,până la ora 0900; 

(4) Depunerea contestațiilor: 20.10.2021,până la ora 1300,precum și afișarea rezultatelor 

contestațiilor: 20.10.2021, ora 1500; 

(5) Depunerea dosarelor studenților declarați parțial admiși, precum și depunerea dosarelor de către 

primii 10 studenți aflați pe lista de așteptare:21-22.10.2021, până la ora 1400; 

(6) Evaluarea dosarelor depuse de către studenți: 25-27.10.2021; 

(7) Afișarea rezultatelor finale: 28.10.2021, ora 1400; 

(8) Predarea echipamentelor, semnarea contractelor de comodat cu perioadă determinată și a 

proceselor verbale de predare-primire:01.11.2021, între orele 0900-1500. 

 

 

CAP. III. CRITERIILE DE ACORDARE A TABLETELOR 

ELECTRONICE 

 
 

Art. 5   

Criterii de eligibilitate 

Pentru a fi eligibil de a participa în cadrul acestui program, un student trebuie să fie înmatriculat la un 

program de studii universitare de licenţă de scurtă durată(programe de studii cu o durată de 3-4 ani) sau 

lungă durată (programe de studii cu o durată de 5-6 ani), la Universitatea de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara. 

 

Art. 6 

Criterii de selecție 

În situația în care numărul de solicitări depășește numărul de dispozitive ce pot fi acordate în cadrul 

proiectuluiCNFIS-FDI-2021-0552, departajarea aplicanților va fi efectuată după următoarele criterii: 

(1) Apartenența la clase defavorizate: 

a. Student orfan de ambii părinți;      

b. Student orfan de un părinte;    

c. Student-părinte care are în îngrijire 3 copii; 

d. Student-părinte care are în îngrijire 2 copii; 

e. Student-părinte care are în îngrijire 1 copil; 
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(2) Evidența în unitățile medicalecu boli cronice -studenții care suferă de diabet, boli maligne, 

sindromuri de malabsorbțiegrave, insuficiență renală gravă, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii 

congenitale, hepatităcronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din 

spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc), surditate, fibroză chistică, cei infestați 

cu HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă, reumatism 

articular; 

(3) Studenții care sunt angajați cu contract de muncă pentru a se susține financiar;  

(4) Venit lunar mediu net al familiei studentului- se realizează, pâna la împlinirea vârstei de 26 de ani, 

luând în calcul veniturile părinților, limita maximă a venitului fiind mai mică sau egală cu salariul de 

bază minim net pe economie, în vigoare la data solicitării, comunicat de serviciul financiar-contabil 

al universității;  

(5) Criteriul academic 

          (1) Media ultimului an de studiu, iar pentru studenții din anul I de studiu media obținută la 

examenul de admitere; 

          (2) Criteriul academic va fi punctat, cu excepția anului I, doar în cazul studenților integraliști.  

 

 

CAP. IV. ACORDAREA PUNCTAJELOR CORESPUNZĂTOARE 

CRITERIILOR STABILITE 

 
 

Art. 7 

Punctaj acordat pentrucriteriul de apartenență la clase vulnerabile(maxim 100 puncte), are o 

pondere de 70%în punctajul total: 

 

(1) Student orfan (de ambii părinți –42puncte;orfan de un părinte – 16 puncte);    

(2) Student-părinte (care are în îngrijire 3 sau mai mulți copii – 26 puncte;care are în îngrijire 2 copii 

– 9 puncte;care are în îngrijire 1 copil – 5 puncte); 

(3) Studenții care prezintă afecțiuni cronice din lista celor menționate la art. 5 alin (2) – 15 puncte; 

(4) Studenții cu venituri/membru de familie sub salariul minim net pe economie – 6 puncte; 

(5) Studenții care sunt angajați cu contract de muncă pentru a se susține financiar – 11 puncte;  

 

Art. 8 

Punctaj acordat pentru criteriul academic (maxim 100 puncte), are o pondere de 30% din punctajul total. 

 

(1) Punctajul se obține înmulțind media ultimului an de studiu (pentru studenții din anul II-VI)cu 10, iar 

pentru studenții din anul I de studiu, media obținută la examenul de admitere înmulțită cu 10; 

Notă:În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriul de departajare pentru studenții din anul I este 

media obținută la examenul de bacalaureat. 

(2) Criteriul academic va fi punctat, cu excepția anului I, doar în cazul studenților integraliști. 
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Notă: 

În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare sunt, în următoarea ordine:  

1.Nota/media notelor obținute la materiile din anul universitar anterior, în ordinea descrescătoare a 

numărului de credite, până la obținerea departajării.  

2.Poziționareaîntr-una din categoriile Art. 7 ale prezentului regulament, în ordinea descrescătoare a 

punctajului categoriei.  

 

 

 

CAP. V. METODOLOGIA DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI 

 
 

Art.9 

Procesul de atragere și înscriere a studenților la activitatea proiectului privind atribuirea tabletelor, va 

începe odată cu derularea campaniei de informare și promovare a activităților acestuia. 

 

Art. 10 

Promovarea se va face pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

prin intermediul paginii web dedicate proiectului și a formularului de înscriere, afișajele directe, 

broșurile informative ale proiectului, e-mail-uri directe și întâlnirile fizice din cadrul cursurilor.  

 

Art. 11 
Procesul se derulează în cadrul unor etape de timp predefinite, diseminate transparent conform 

mecanismelor precizate și va putea fi reluat pe aceleași principii în timpul derulării proiectului, până la 

finalizarea implementării acestuia, conform unui calendarcare va fi publicat pe pagina proiectului în 

timp util.  

 

Art. 12  
Rezultatele procesului de selecție vor fi făcute publice de fiecare dată cand va fi derulată procedura 

respectivă, prin metode transparente și vor reprezenta baza de continuare a activităților destinate 

grupului țintă. 

 

Art. 13 

Înscrierea studenților se va faceprin intermediul unui formular on-line prin completarea acestuia de către 

studenți,disponibil pe site-ul www.umft.rola secțiuneaDezvoltare  - proiecte dezvoltare universitate - la 

următorul link: https://www.umft.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2021/ 

 

 

Art. 14 

 

(1) Afișarea rezultatelor parțiale și finale se va face pe baza numărului matricol al studentului; 

(2) Prin înscrierea datelor în platformă, se va accepta și acordul pentru prelucrarea și stocarea datelor cu 

caracter personal, conform normelor Regulamentuluinr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea cepriveşte prelucrareadatelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor). 

 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2021/
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Art. 15 

 

(1) În urma înscrierilor, se va face un clasament al studenților înregistrați în program, urmând să fie 

evidențiați primii 36 studenți clasați. 

(2) Următorii 10 studenți clasați vor fi trecuți pelista de așteptare. 

(3) Dosarele vor fi transmise on-line pe următoarea adresă de e-mail consilmed@umft.ro conform 

calendarului,în perioada 21-22.10.2021 până la ora 1400, cu mențiunea că subiectul e-mail-ului 

trebuie să fie: Dosar atribuire tablete proiect CNFIS-FDI-2021-0552. 

Art.16  

 

Etape de contestație a selecției și afișarea rezultatelor finale: 

(1) În cazul fiecarei etape de selecție studenții aplicanți vor putea depune contestații cu condiția 

respectării calendarului publicat, acestea urmând a fi analizate de membrii comisiei de evaluare 

și validare;  

(2) Raspunsul la contestații și rezultatele finale ale evaluarii dosarelor de concurs vor fi afișate pe 

site-ul proiectuluihttps://www.umft.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2021/în baza 

calendarului publicat prealabil. 

Art.17 

 

(1) Studenții calificați pentru acordarea în comodat a tabletelorel ectronice vor depune, conform 

calendarului, dosarul cu documentelejustificative, urmând ca acesteasă fie validate de către Comisia 

de evaluare și validare. 

(2) Dosarul va fi depus obligatoriu și de primii 10 studenți aflați pelista de așteptare. 

(3) Studenții clasați pe lista de așteptare au obligația de a depune dosarele conform calendarului. 

 

Art. 18 

Evaluarea dosarelor de înscriere în vederea selecției studenților eligibili se va face conform calendarului. 

 

Art. 19 

În cazul în care un student calificat nu depune documentele justificative în timpul alocat, va fi calificat 

studentul imediat următor. 

 

Art. 20 

(1) Predarea echipamentelor, semnarea contractelor de comodatși a proceselor verbale de primire-

predare va avea loc în data de 01.11.2021. 

(2) Perioada de utilizare în comodat a tabletelor este de 2 ani conform contractului de comodat cu 

perioadă determinată, respectiv perioada 01.11.2021-01.11.2023, cu posibilitatea de prelungire, prin 

act adițional, până la data la care studentul finalizează studiile universitare. 

 

mailto:consilmed@umft.ro
https://www.umft.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2021/
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CAP. VI. CONȚINUTUL DOSARULUI CU ACTELE JUSTIFICATIVE 

NECESARE 

 
 

Art. 21 

(1)Clasamentul se va face în funcție de punctajele cumulate de către fiecare student, doar primii 36 

studențivor fi luați în considerare. După afișarea rezultatelor provizorii, aceștia vor prezenta documente 

justificative, după caz, după cum urmează: 

1. Certificate de deces, în cazul decesului părinților; 

2. Certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținere; 

3. Referat medical recent (nu mai vechi de 6 luni) de la medicul curant de specialitate (medic care a 

promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului), în care să prezinte evoluția și 

tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul (aspecte medicale care să se încadreze 

în prevederile legale OMEN nr. 3392 din 2017) în original.Se va menționa în mod obligatoriu 

încadrarea diagnosticului în categoriile de boli specifice în prevederile legale; 

4. Copia contractului de muncă, care să ateste calitatea de angajat a studentului; 

5. Adeverință de venit sau cupoane de pensie. 

(2) Studenții clasați ca eligibili pe lista de așteptare au deasemenea obligația de a depune dosarele 

conform calendarului. 

 

 

CAP. VII. COMISIA DE EVALUARE ȘI VALIDARE A 

REZULTATELOR SELECȚIEI 

 
 

Art. 22 

Comisa de evaluare și validare va fi compusă din:1 președinte(directorul de proiect),2 membri din partea 

proiectului CNFIS-FDI-2021-0552 și un secretar. 

 

Art. 23 

Comisia va evalua și valida fișele de înscriere  și  dosarele studenților clasați pe primele 36 locuri, 

conform prevederilor art. 7, art. 15, art. 16 și art. 17 din prezentul regulament. 

 

Art. 24 

Secretarul comisiei de evaluare și validare a rezultatelor selecției va întocmi contractele de comodat și 

procesele verbale de predare-primire ale echipamentelor electronice. 
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CAP. VIII. DISPOZIȚII FINALE 

 
 

Art. 25 

Prezentul Regulament,  precum și modificările şi completările ulterioare ale acestuia, se aprobă de către 

Senatul Universitar. 

 

Art. 26 

Prezentul Regulament a fost avizat în Consiliul de Administrație din data de 21.09.2021 și va intra 

în vigoare la data aprobării acestuia prin hotărârea Senatului Universitar, ulterior fiind publicat pe 

pagina de internet a Universității, www.umft.rola secțiunea dedicată proiectului CNFIS-FDI-2021-0552, la 

următorul link https://www.umft.ro/fondul-de-dezvoltare-institutionala-fdi-2021/.  

 

 

 

 

Decan, 

 

Prof. univ. dr. Bogdan Timar 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.umft.ro/
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 Anexă la H.S. nr. 331/18599/29.09.2021 
Aprobat prin H.C.A. nr. 25/17655/21.09.2021 

 

CONTRACT DE COMODAT 

Nr.____ / Data 01.11.2021 

 

     I. PARTILE CONTRACTANTE : 

1.1. Persoana juridică, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, cu sediul în 

Piaţa Eftimie Murgu nr. 2, judeţul Timiş, cod fiscal 4269215, telefon 0256204250, fax 0256490626, e-mail 

rectorat@umft.ro , reprezentată legal prin prof. univ. dr. Octavian-Marius Crețu în calitate de Rector, în calitate 

de comodant  

și 

1.2. ____________________________, identificat prin CNP ______________________ și nr. matricol 

____________, e-mail _____________,în calitate de comodatar  

 

Au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

2.1.Obiectul contractului îl constituie tabletaAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi, aflată în perfectă 

stare de funcționare. 

2.2.Comodantul împrumută comodatarului în mod Gratuit APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi care 

face obiectul prezentului contract, în cadrul proiectului: "Dezvoltarea unei platforme structurate de consultanță, 

intervenție și consiliere profesională a studenților în vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii 

abandonului universitar" acronim ConsilMed, cod proiect CNFIS-FDI-2021-0552, director proiect 

Prof.univ.dr. Timar Romulus-Bogdan. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI  

3.1.Părțile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de 24 luni începând cu data 

încheierii lui, cu posibilitatea de prelungire a acestuia până la data la care studentul finalizează studiile 

universitare. 

3.2.Predarea tableteiAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi către comodatar va avea loc la data de 

01.11.2021, dată la care începe executarea contractului a cărui durata se încheie la data de 01.11.2023, cu 

posibilitatea de prelungire,prin act adițional, până la data la care studentul finalizează studiile universitare. 

3.3.Prin acordul părților, prezentul contract poate să înceteze și înainte de termen. 

 

mailto:rectorat@umft.ro
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IV. OBLIGATIILE PARTILOR  

4.1.Comodantul se obligă: 

a) să predea comodatarului, spre folosință, tabletaAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi, aflată în 

perfectă stare de funcționare, care face obiectul prezentului contract. 

 

4.2. Comodatul se obligă: 

a) să folosească tabletaAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2” , 32GB, Wi-Fi și să se îngrijească de aceasta ca un bun 

proprietar; 

b) să nu transmită dreptul de folosință asupra tableteiAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi unei terțe 

persoane; 

c) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a tableteiAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, 

Wi-Fi respective; 

d) să predea comodatarului tabletaAPPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi la data expirării termenului 

pentru care s-a încheiat contractul. 

 

V. INCETAREA CONTRACTULUI  

5.1. Prezentul contract încetează: 

a) la împlinirea termenului, cu posibilitatea de prelungire,prin act adițional, până la data la care studentul 

finalizează studiile universitare; 

b) dacă una din parți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte parți; 

c) dacă una din parți își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă 

de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea contractului; 

d) prin acordul părților. 

 

VI. FORTA MAJORA  

6.1. Nici una din parți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – 

total sau parțial – a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și 

executarea obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege. 

6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte parți, în termen de 15 zile producerea 

evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

6.3. Daca în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să 

notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. 
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6.4. Cazul fortuit sau de forță majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevede 

pericolul, nu a folosit autovehiculul conform destinației și dacă nu l-a restituit comodatarului la termen. 

 

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 

7.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil 

îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract; 

7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire și se considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe 

aceasta confirmare; 

7.3. Dacă notificarea se trimite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care  a 

fost expediată; 

7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia din modalitățile prevăzute la alineatele precedente. 

 

VIII SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din 

interpretarea, executarea și încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de ele; 

8.2. În cazul în care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabilă, părțile se vor adresa 

instanțelor judecătorești. 

 

IX CLAUZE FINALE 

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante; 

9.2. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul sau, reprezintă voința 

parților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

9.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

COMODANT 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 

din Timişoara 

Rector, 

           Prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu 

Semnătura: ________________ 

COMODATAR 

_________________________ 

 

Semnătura: ________________ 

 



  
 
 
 
 

Anexă la H.S. nr. 331/18599/29.09.2021 
Aprobat prin H.C.A. nr. 25/17655/21.09.2021 

 

Proces Verbal de Predare-Primire 

Tableta APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi 

 

Prinprezentul document se predăastazi, 01.11.2021,Tableta APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 

32GB, Wi-Fi în baza contractului de comodat nr. _________/ 01.11.2021, încheiat între Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara și studentul 

_______________________________ 

în cadrul proiectului: "Dezvoltarea unei platforme structurate de consultanță, intervenție și consiliere 

profesională a studenților în vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii abandonului 

universitar"acronim ConsilMed, cod proiect CNFIS-FDI-2021-0552, director proiect Prof. Univ. Dr. 

Timar Romulus-Bogdan. 

 

S-a predat :Tableta APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi – 1 bucată; 

 

Prezentul proces verbal a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

  

Am predat,                                                          Am primit, 

Comodant,                  Comodatar, 

Universitatea de Medicină și Farmacie              _____________________ „Victor 

Babes” Timișoara, 

prin ……………. 

_________________________________    
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