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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 33/24160/07.12.2021 
         

În temeiul: 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 24160/07.12.2021. 

 

Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

hotărăște: 

1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

2. Aprobarea calendarului ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Universităţii de Medicină şi 

Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pentru anul calendaristic 2022.  

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea 

iulie/septembrie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea examenelor în cadrul studiilor universitare de licență, sesiunea de 

iarnă 2021-2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

5. Aprobarea Metodologiei de calcul și acordare a burselor pe anul universitar 2021/2022.  

6. Aprobarea prelungirii termenului de înscriere a cetățenilor non-UE, anul I, până la data de 31.12.2021. Se 

înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea Regulamentului de desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților doctoranzi reprezentați 

în Consiliile Școlii Doctorale ai Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

8. Aprobarea Contractului-cadru proiect de cercetare doctorală. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea modificării și completării Metodologiei privind desemnarea şi alegerea Consiliului pentru Studii 

universitare de doctorat şi a Consiliului Școlii doctorale în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 198/18470/18.12.2020, cu modificările și completările ulterioare. Se înaintează 

Senatului universitar. 

10. Aprobarea Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de doctorat în cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, an universitar 2022 – 2023. Se înaintează 

Senatului universitar. 

11. Aprobarea modificării și completării art. 26 din Regulamentul Școlilor doctorale din cadrul Universității de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 146/8890/28.04.2021, cu modificările și 

completările ulterioare. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea desființării comisiilor de îndrumare funcțională din cadrul Școlilor Doctorale, domeniul  Medicină-

Farmacie și domeniul Medicină Dentară, aprobate prin HS nr. 15/966/23.01.2019. Se înaintează Senatului 

universitar. 

13. Aprobarea Metodologiei privind alegerea studenților doctoranzi în cadrul comisiilor/comitetelor școlilor 

doctorale (CSUD, CSD, Comisia de etică, CEAC, etc), în limba română și în limba engleză. Se înaintează Senatului 

universitar. 

14. Aprobarea modelului actului adițional la contractul de studii universitare de doctorat în vederea 

prelungirii/întreruperii studiilor universitare de doctorat. Se înaintează Senatului universitar. 

15. Aprobarea constituirii bugetului Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din granturile doctorale 

finanțate de la bugetul de stat prin contractul instituțional și un procent de 10 % din taxele de școlarizare ale 

studenților doctoranzi, cu încadrarea tuturor cheltuielilor CSUD în acest buget. Se înaintează Senatului universitar. 
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16. Aprobarea distribuirii bugetului alocat Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pe cele trei 

domenii (Medicină, Medicină Dentară și Farmacie), calculat în funcție de numărul de studenți doctoranzi cu taxă și 

a granturilor doctorale obținute prin contract instituțional, începând cu anul universitar 2018-2019, astfel: Medicină 

– 65%, Medicină dentară – 15%, Farmacie – 10%.  

17. Aprobarea repartizării valorii grantului doctoral pentru anul universitar 2021-2022, conform Ordinului M.E. nr. 

3321/24.02.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și 

finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2021, astfel: 

 Decontarea cheltuielilor de formare profesională a doctoranzilor (cum ar fi: publicarea de articole de 

specialitate, școli de vară, stagii în străinătate, participare la conferințe, etc.) – 3400 lei; 

 Fonduri de cercetare (cheltuieli privind achiziția de materiale consumabile, logistică, servicii și dotări pentru 

cercetarea doctorală) – 12.100 lei; 

 Regia Școlii Doctorale (costurile generale pentru cercetarea științifică) – 6700 lei; 

 Salarizarea conducătorului de doctorat, salarizarea membrilor comisiei de îndrumare, programul de pregătire 

bazat pe studii avansate – 11.300 lei. 

18. Aprobarea majorării taxei de școlarizare pentru studiile universitare de doctorat, pentru anul universitar 2022 – 

2023, în cuantum de 8500 lei, conform recomandărilor ARACIS și corelării cu cuantumul fondurilor alocate grantului 

anual pentru studenții doctoranzi în valoare de 33.500 lei. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea contractării d-nei Toma Alexandra Codruța în calitate de translator, având în vedere vizita 

instituțională ARACIS, care se va desfășura în perioada 06.12.2021 – 10.12.2021.  

20. Aprobarea menținerii/acordării, în anul 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), de salarii diferențiate cu o creștere 

salarială de până la 30% din venituri proprii ale universității, pentru funcțiile, atribuțiile și salariații aflați în directa 

subordine a Rectorului, conform documentelor depuse. 

21. Aprobarea acordării de salarii diferențiate, în procent de 30% din salariul de bază, în perioada 01.01.2022 – 

31.12.2022, pentru personalul auxiliar didactic și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, conform referatelor de recomandare întocmite de șefii ierarhici superiori. 

22. Aprobarea licitației valutare a 3.000.000 EUR din veniturile proprii ale universității.  

23. Aprobarea alocării din veniturile proprii ale UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara a sumei de 5.184.000 lei, care 

să reprezinte alocarea de alte venituri pentru personalul universității, repartizat în cuantum egal pentru fiecare angajat, 

cu contract individual de muncă, la data prezentei hotărâri; această măsură nu se aplică personalului angajat în calitate 

de personal didactic asociat și personalului angajat pe proiecte și centre de cercetare.  

24. Aprobarea acordării sporului de toxicitate în cuantum de 15% din salariul de bază pentru d-na Floare Călin, 

angajată pe postul de îngrijitoare în cadrul Disciplinei de Anatomie, respectiv sistarea acordării sporului de toxicitate 

în cuantum de 15% d-nei Ardelean Adriana, transferată la Disciplina de Educație Fizică. 

25. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de secretar în cadrul Departamentului VII – Medicină 

Internă II, Facultatea de Medicină, având în vedere solicitarea d-nei conf. univ. dr. Ivan Viviana, Director de 

departament, nr. 22891/19.11.2021.  

26. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de secretar cu studii superioare în cadrul secretariatului 

Facultății de Medicină Dentară.  

27. Aprobarea înființării unui post de secretar la Departamentul IV – Biochimie și Farmacologie, Facultatea de 

Medicină, având în vedere solicitarea d-lui prof. univ. dr. Andrei Anghel, Director de departament, nr. 

23713/26.11.2021.  

28. Aprobarea utilizării însemnelor specifice UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru conferința ,,International 

Conference Opto-Mechatronics, Opto-Mechanics and Optical Metrology”, care se va desfășura în perioada 13 – 16 

decembrie 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

29. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare a personalului didactic: 

- Prof. univ. dr. Marius Raica, perioada 25-28.01.2022, Geneva, Elveția 

- Prof. univ. dr. Anca-Maria Cîmpean, perioada 25-28.01.2022, Geneva, Elveția 

- Conf. univ. dr. Amalia Raluca Ceaușu, perioada 25-28.01.2022, Geneva, Elveția 

- Conf. univ. Roxana Popescu, perioada 25-28.01.2022, Geneva, Elveția 
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- Ș.l. dr. Șerban Comșa, perioada 25-28.01.2022, Geneva, Elveția 

- Prof. univ. dr. Marius Lucian Craina, perioada 16.12 - 31.12.2021, New York, SUA. 

30. Aprobarea cererilor pentru acordarea concediului fără plată: 

- Solicitarea d-lui asist. univ. dr. Horhat Răzvan Mihai, nr. 23365/24.11.2021, privind acordarea a 8 zile de 

concediu fără plată, în perioada 06.12.2021 – 15.12.2021; 

- Solicitarea d-lui asist. univ. dr. Gabor Alin Gabriel, nr. 23545/26.11.2021, privind acordarea  concediului 

fără plată (motive personale), în perioada 07.12.2021 – 16.11.2022.  

31. Aprobarea referatelor de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 23223/23.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Journal 

patient preference and adherence, FI = 2.711, contravaloarea sumei de 2000.00 euro, solicitant: asist. univ. 

dr. Raul Pătrașcu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23266/23.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Medicina, 

FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1352.57 euro, solicitant: conf. univ. dr. Vaida Monica (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23376/24.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Medicina, 

FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 euro, solicitant: ș.l. dr. Alexandru Blidișel (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23817/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Pharmaceutics, FI = 6.321, contravaloarea sumei de 9870 lei, solicitant: Lucreția Udrescu (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23822/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Processes, 

FI = 2.847, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: ș.l. dr. Mioc Alexandra (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23767/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Polymers, 

FI = 4.329, contravaloarea sumei de 1442,74 euro, solicitant: prof. univ. dr. Liliana Porojan (aviz favorabil 

din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23766/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Frontiers 

in Physiology, FI = 4.556, contravaloarea sumei de 2950 dolari, solicitant: prof. univ. dr. Danina Muntean 

(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23768/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Processes, 

FI = 2.847, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: asist. univ. dr. Ștefana Dinu (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23802/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Medicine, 

FI = 1.889, contravaloarea sumei de 1650 dolari, solicitant: dr. Adriana Gherbon (aviz favorabil din partea 

d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23774/02.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Current 

Oncology, FI = 3.677, contravaloarea sumei de 1442.74 euro, solicitant: dr. Flavia Bociort (aviz favorabil 

din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 23965/06.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, sursa de finanțare proiect 

3EXP1219/30.01.2020, contravaloarea sumei de 2073.94 euro, solicitant: prof. univ. dr. Sorin Ursoniu (aviz 

favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23900/03.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Medicina, 

FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 euro, solicitant: ș.l. dr. Șipoș Simona (aviz favorabil din partea 

d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23899/03.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Biomedicines, FI = 6.081, contravaloarea sumei de 1532.91 euro, solicitant: prof. univ. dr. Jianu Dragoș 

Cătălin (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică); 

http://www.umft.ro/


 
 
 
                              

 
RECTORAT 

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

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

L.L.G.       4 

 

- Referat de necesitate nr. 24051/06.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Frontiers 

in Orthopedic Surgery, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: dr. Ionițescu Marius 

(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică); 

32. Aprobarea solicitărilor de înscriere la concursul în vederea promovării în grade sau trepte profesionale, după cum 

urmează: 

- Solicitarea d-lui Onica Emanuel Ciprian, nr. 22742/17.11.2021, angajat pe postul de laborant II, Departament 

II Morfologie Microscopică, Disciplina Histologie, în vederea promovării pe postul de laborant I; 

- Solicitarea d-nei Cîrstena Mirabela Ana, nr. 20549/21.10.2021, angajată pe postul de laborant II, 

Departament VI, Disciplina Farmacologie, în vederea promovării pe postul de laborant I; 

- Solicitarea d-lui Gologan Cătălin, nr. 22742/17.11.2021, angajat pe postul de laborant debutant, Disciplina 

Anatomie, în vederea promovării pe postul de laborant II; 

- Solicitarea d-nei Antonescu Mirela Simona, nr. 21353/01.11.2021, angajată pe postul de laborant I SSD, 

Departament Biochimie și Farmacologie, în vederea promovării pe postul de laborant II cu studii superioare 

(SS); 

- Solicitarea d-nei Koch Claudia Roxana, nr. 21600/03.11.2021, angajată pe postul de laborant II SS, 

Departament Biochimie și Farmacologie, în vederea promovării pe postul de laborant I cu studii superioare 

(SS); 

- Solicitarea d-nei Nicola Nicoleta Claudia, nr. 23202/23.11.2021, angajată pe postul de laborant debutant, 

Departament XIV, Disciplina Microbiologie-Virusologie, în vederea promovării pe postul de laborant III; 

- Solicitarea d-lui Butulescu Lucian Florin, nr. 23264/23.11.2021, angajat pe postul de Administrator de rețele 

de calculatoare II (Informatician II), Serviciul IT, în vederea promovării pe postul de Informatician I; 

- Solicitarea d-lui Burdușel Robert Bogdan, nr. 23511/25.11.2021, angajat pe postul de Tehnician echipamente 

de calcul și rețele, debutant, Serviciul IT, în vederea promovării pe postul de Tehnician echipamente de calcul 

și rețele, grad III. 

33. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență, avizate favorabil de către decanii 

facultăților, după cum urmează: 

 Solicitarea stud. Stanca Alexandru Marian, nr. 23428/24.11.2021, anul I, programul de studii universitare 

Tehnică dentară, pentru anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Magos Vanesa Ingrid, nr. 23228/23.11.2021, anul II, programul de studii BFKT, pentru anul 

universitar 2021-2022; 

34. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență, avizate favorabil de către decanii 

facultăților, după cum urmează: 

 Solicitarea stud. Mariester Senerctia, nr. 22903/19.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Gaya Franzese, nr. 23227/23.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Mariachiara Fusco, nr. 23241/23.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Pasquarelli Matteo, nr. 23372/24.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Papadopoli Michele, nr. 23370/24.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Pasquale De Marco, nr. 23537/26.11.2021, anul IV, programul de studii Medicina, anul 

universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Veronica Giacobbe, nr. 22657/16.11.2021, anul III, programul de studii Medicina (în limba 

engleză), anul universitar 2021-2022. 

 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, Prorectoratul 

didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul pentru cercetarea științifică, 

Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Prorectoratul Relații 
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Internaționale Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, 

Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

Oficiul juridic, Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat, administrare website și platforme e-learning, 

Compartimentul protecția datelor personale, Compartimentul de comunicare în media digitală, relații publice și în 

mass-media, Serviciul Marketing, Direcția Generală Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social - 

Administrativă, Direcția Resurse Umane, Direcția Financiar - contabilă, Departamentul Dezvoltare Academică, 

Editura „Victor Babeș”, Imprimeria universității, DEACE, Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară 

(DADC), Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC),  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, Sindicatul „Hipocrate” al cadrelor didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație. Prezentul act are aceeași forță 

juridică ca și documentul original. 

 

Rector,   

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  Secretar-șef universitate, 

  jr. Miriam Cătană 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 
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INSTRUCȚIUNI PRIVIND DESFĂȘURAREA 

EXAMENELOR ÎN CADRUL STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ  
SESIUNEA DE IARNĂ 2021-2022 

 

 

Art. 1. Instrucțiunile au drept scop asigurarea obiectivității examinării şi notării studenților și trebuie 

să fie cunoscute de către întreaga comunitate academică (cadre didactice şi studenţi). 

 

Art. 2. Examenele în cadrul studiilor universitare de licență se vor derula cu respectarea prevederilor  

Regulamentului de organizare și desfășurare a activității profesionale în cadrul studiilor 

universitare de licență și respectiv, a Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul 

UMF „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT). 

 

Art. 3.  Examenele teoretice se organizează on-site pe serii sau/și discipline cu respectarea regulilor 

de distanțare socială, precum și a măsurilor de prevenție și siguranță medicală. 

 

Art. 4. Programarea examenelor se face de comun acord între studenți și titularul de curs și se va 

transmite la decanatul facultății de către titularul de curs/studenți, după caz. 

 

Art. 5. În condițiile desfășurării examenelor teoretice on-site  sub formă de test grilă: 

(1) Studenții vor completa formularul de răspuns, format A4, prezentat în Anexele 1 și 3 ale 

Metodologiei de examinare și notare a studenților în cadrul UMFVBT. 

(2) La completarea formularului de răspuns, în Anexa 1 se vor marca răspunsurile corecte cu X, iar 

cele false cu linie orizontală iar în Anexa 2 se vor înnegri complet elipsele corespunzătoare 

răspunsurilor corecte, fără a depăşi marginile acestora, iar elipsele corespunzătoare răspunsurilor 

greşite se vor lăsa albe. 

(3) Este recomandată utilizarea preferențială a Anexei 2 ca formular de răspuns, fiind similară grilei 

completate în cazul examenului de rezidențiat.  
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(4) Corectarea grilelor se va face în conformitate cu sistemul de punctaj utilizat la examenul de 

rezidențiat prezentată în Metodologia de examinare și notare a studenților în UMFVBT. 

 

Art. 6.  

(1) Examenul practic este obligatoriu şi se susţine în timpul ultimului stagiu/ultimei săptămâni din 

semestru sau în sesiunea ordinară, după caz. 

(2) Examenul practic se va desfăşura în conformitate cu specificul disciplinei cu respectarea 

similitudinii între metoda de predare utilizată în timpul semestrului și metoda de examinare.  

(2) Examenul practic va fi susținut și notat în prezența titularului de curs și a asistenților de grupă. 

Examenul practic nu se contestă. 

(3) Se pot susține maximum 2 examene practice într-o zi.  

(4) Pentru studenţii care nu au promovat examenul practic în sesiunea ordinară, acesta poate fi 

susţinut din nou în sesiunea de restanţe și respectiv, în cazul nepromovării/neprezentării, în sesiunea 

de re-examinare. 

(5) Prezentarea la examenul practic și/sau teoretic nu se intercondiționează. Examenul practic și 

examenul teoretic scris/oral promovat de către un student este recunoscut pentru viitoarele sesiuni, cu 

excepția situațiilor în care studenții solicită re-examinare în vederea reconsiderării calificativului. 

 

Art. 7. Aceste Instrucțiuni pot fi completate/modificate în funcție de evoluția situației 

epidemiologice. 

 

 

 

 Prorector didactic,                       Rector, 

 

Prof. univ. dr. Daniel Florin LIGHEZAN    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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