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CAPITOLUL I. CADRUL GENERAL                                                                        
 

Art. 1. 

(1) Prezentul regulament stabilește și detaliază modul de organizare și funcționare a Comisiei de 

identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 

(2) Comisia de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie este subordonată 

direct Consiliului facultății și realizează, alături de celelalte comisii, politicile elaborate de Senatul 

universitar în scopul îndeplinirii misiunii și strategiei Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara. 

 

 

Art. 2. 

(1) Comisia de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie este formată din 3 

(trei) membri, şi anume 2 (două) cadre didactice, respectiv administratorul imobilului. 

(2) Membrii Comisiei de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie se aleg 

pe baza candidaturilor depuse la secretariatul universității, prin vot direct şi secret al tuturor membrilor 

Consiliului facultății. Candidaturile sunt însoțite de un curriculum vitae. 

(3) În cazul vacantării sau demiterii unui membru din cadrul comisiei se procedează la alegeri parțiale 

conform principiului enunțat la prezentul articol alin (2). 

(4) Durata mandatului Comisiei de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie 

este egală cu durata mandatului Senatului. 

 

Art. 3. 

Membrii comisiei au, în principal, următoarele atribuții: 

a) convoacă ședințele comisiei; 

b) stabilesc ordinea de zi a ședințelor comisiei; 

c) urmăresc buna desfășurare a activităților comisiei; 

d) propun spre aprobare Consiliului facultății modificarea componenței comisiei, excluderea celor care 

CAPITOLUL II.    STRUCTURA ŞI ALEGEREA MEMBRILOR 
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absentează nemotivat de la 3 (trei) ședințe consecutive; 

e) aprobă participarea la ședințele comisiei, în calitate de invitat, a oricărui membru al comunității 

universitare, în funcție de ordinea de zi a ședințelor comisiei; 

f) asigură păstrarea tuturor documentelor și materialelor înaintate comisiei precum şi a tuturor 

documentelor realizate de comisie; 

g) prezintă periodic, în fața Consiliului facultății, rapoarte de monitorizare şi de control. 

 

  CAPITOLUL III. ATRIBUŢII                                                                                         
 

Art. 4. 

Comisia de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie are următoarele 

atribuții: 

a) elaborează şi adoptă propriul regulament de organizare și funcționare; 

b) monitorizează respectarea tuturor regulamentelor universității și legilor naționale cu privire la 

sănătatea și securitatea muncii; 

c) monitorizează şi propune soluții de rezolvare a problemelor de siguranță în ceea ce privește paza și stingerea 

incendiilor și a riscului de contaminare biologică; 

d) verifică dacă studenții, cadrele didactice și personalul auxiliar respectă recomandările cu privire la distanțarea 

socială prevăzută în lege; 

e) propune proiecte pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii, în vederea îmbunătățirii condițiilor de 

siguranță; 

f) întocmește rapoarte de monitorizare şi de control. 

 

  CAPITOLUL IV. FUNCŢIONAREA COMISIEI DE IDENTIFICARE ZONE      

FUNCȚIONALE DE RISC ÎN CLĂDIREA FACULTĂȚII DE FARMACIE                                                                                  
 

Art. 5. 

Comisia de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie își desfășoară activitatea prin 

sesiuni de lucru semestriale şi prin sesiuni extraordinare determinate de solicitarea Decanului facultății. 

Art. 6. 

Comisia de identificare zone funcționale de risc în clădirea Facultății de Farmacie este legal întrunită dacă sunt 

prezenți toți membrii comisiei. Punctele prevăzute pe ordinea de zi a ședinței comisiei se finalizează prin propuneri 
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de regulamente sau hotărâri, care se adoptă prin vot deschis cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. 

Art. 7. 

Modificarea componenței sau a regulamentului de funcționare al Comisiei de identificare zone funcționale de 

risc în clădirea Facultății de Farmacie se face prin hotărârea Consiliului facultății. 

 

  CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE                                                                                  
 

Art. 8. 

Prezentul regulament a fost dezbătut și aprobat în Ședința Consiliului facultății din data de ................... 

Art. 9. 

Modificarea prezentului regulament este de competența Consiliului facultății prin vot deschis cu 

majoritate simplă. 

 

 

 

 

 

Prof.univ.dr. Adriana-Violeta Ledeți  

 

Conf.univ.dr. Florin Borcan  

 

Delia Dobrișan (Administrator imobil Facultatea de Farmacie)  

 

Bîrzava-Milu Bianca Adriana – student anul II (2021/2022)  

 

Schira Denis Ștefan - student anul II (2021/2022) 

 

 

 
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Comisiei de achiziții. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 
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