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Aprobat Consiliul Facultății de Farmacie nr. 23551/26.11.2021 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIEI PENTRU 

PROBLEME STUDENȚEȘTI  

An universitar 2021-2022 

 

Documente de referință 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

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

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților în cadrul 

studiilor universitare de licență 2021-2022 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților în cadrul 

studiilor universitare de master 2021-2022 

Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studenților în UMFVBT 

 

Art. 1 Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare al Comisiei pentru 

probleme studențești din cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara. 

Art. 2 Comisia are drept atribuții soluționarea sesizărilor studenților, cu privire la activitatea 

profesională și drepturile și obligațiile studenților. 

Art. 3 Comisia analizeaza și soluționează sesizările studenților înscriși la programele de studii de 

licență de lungă durată, la programele de studii de licență de scurtă durată și a celor înscriși la 

programele de studii universitare de master. 

Art. 4 Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui comisiei. 

Art. 5 La ședințele comisiei pot fi invitate cadre didactice și studenți aflați în legătură directă cu 

ordinea de zi a ședinței.  

Art. 6 Ședințele sunt legal constituite dacă sunt prezenți jumătate plus unu din membrii comisiei.  

Art. 7 Hotărârile comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi. 

Art. 8 Comisia colaborează cu Comisia de specialitate a senatului pentru probleme social- 

administrative și studențești și cu structurile de conducere ale facultății și universității.  
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Art. 9 Comisia elaborează la sfârșitul fiecărui semestru un raport al activității și îl înaintează 

conducerii facultății.  

Art. 10 Comisia revizuiește anual prezentul regulament și îl supune spre aprobare conducerii 

facultății.  

 

Președinte: Conf. univ. Cristina Trandafirescu 

Membri: Prof. univ. dr. Anca Dragomirescu 

 Conf. univ. dr. Florin Borcan 

 Conf. univ. dr. Alina Hegheș 

 Conf. univ. dr. Raluca Pop 

 Conf. univ. dr. Olariu Tudor 

 Ș.l. dr. Lucreția Udrescu 

 Ș.l. dr. Ioana Pavel 

 Ș.l. dr. Liana Suciu 

Căzăcuțu Victoria – student anul II (2021-2022) 

Palmă Theodora – student anul IV (2021-2022) 

 

                                                                            
  

 


