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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:
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a) Denumire oficială: Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universităţii de Medicină și
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara
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 naţional şi internaţional - Laseri în Medicina Dentară - E.M.D.O.L.A (2 ani de studii,
învăţământ cu frecvenţă, la zi, 120 credite, număr maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi/an de
studiu – 50).
(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) Alcătuirea departamentelor este propusă de către Decan, se avizează de către Consiliul
Facultății și se aprobă de către Senatul Universitar.
(4) Departamentul se înființează, fun cționează, se reorganizează sau se desființează, prin
hotărâre a Senatului universitar, la propunerea consiliului facultății în care funcționează.
(5) 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.
(6) Managementul deliberativ este asigurat de Consiliul Departamentului, iar managementul
executiv de Directorul de departament.
(7) 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
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Art. 29 – Disciplina
(1) Disciplina este unitatea structurală și funcțională de bază a departamentului organizat în
interiorul Facultății.
(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.
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(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.
(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 minimum 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.
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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) avizează propunerea de înființare sau desființare a disciplinelor și departamentelor,
precum și structura acestora;
d) aprobă programele de studii gestionate de facultate;
e) 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;
f) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul
departamentelor facultăţii şi le înaintează Senatului universitar pentru aprobare;
g) analizează oportunitatea modificării statelor de funcții propuse de unele discipline
sau departamente, atunci cand acest lucru este justificat de interesele strategice ale
Facultății;
h) avizează propunerile anuale ale Decanului privind cifrele de şcolarizare şi
formaţiunile de studiu;
i) 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;
j) analizează şi înaintează Consiliului de administraţie, spre avizare, planurile de
învăţământ ale programelor de studii universitare;
k) propune Consiliului de administraţie înfiinţarea, comasarea, divizarea sau desfiinţarea
departamentelor, cu majoritate simplă;
l) 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;
m) aprobă comisiile de evaluare şi reevaluare a activităţii didactice şi ştiinţifice a cadrelor
didactice şi de cercetare ale facultăţii;
n) avizează propunerile departamentelor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi
de cercetare și avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice;
analizează oportunitatea modificării posturilor propuse de departamente pentru
scoaterea la concurs, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Facultății, respectiv
oportunitatea modificării componenței comisiilor de concurs propuse de la nivel de
departament;
o) analizează raportul comisiilor de concurs și avizează rezultaul concursului pentru
ocuparea posturilor didactice;
p) avizează rezultatele alegerilor efectuale la nivelul departamentelor facultăţii;
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q) avizează candidaţii pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de decan,
conform legii;
r) 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;
s) aprobă anual, ofertele de cursuri postuniversitare propuse de Consiliile
departamentelor;
t) avizează solicitarea de angajare a personalului didactic auxiliar formulată de
conducerea departamentului;
u) aprobă organizarea manifestărilor științifice ale Facultății și măsurile de sprijinire a
manifestărilor științifice studențești.
v) 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;
w) stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege;
x) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;
y) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de către Senatul universitar în conformitate cu
legislaţia în vigoare
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)
-

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
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(11)

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) analizează, verifică și semnează planurile de învățământ, statele de funcții,
j) semnează contractele de studii, registrele matricole, cataloagele, diplomele de licență și
de master, suplimentele la diplomă, precum și orice alte documente care privesc activitatea
curentă a Facultății;
k) propune înmatricularea și exmatricularea studenților, în conformitate cu regulamentele
universității;
l) răspunde de organizarea examenelor de licență și disertație;
m) 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
codului de etică și deontologie universitară. În aceste cazuri, poate dispune reorganizarea
examenului;
n) alcătuiește și propune spre aprobarea Consiliului Facultății fișa individuală a postului pentru
prodecani și directori de departament;
o) propune Consiliului facultăţii aplicarea de sancţiuni disciplinare, conform legii, şi pune în
aplicare sancţiunile disciplinare, în condiţiile legii;
p) prezintă anual consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind starea facultăţii, făcut
public pe pagina web a UMFVBT;
q) prezintă anual rapoarte Consiliului de administraţie;
r) 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:
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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.
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
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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.
(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;
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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.
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;
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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.
(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;
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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.
(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.
e)
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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
Orice modificare și completare a prezentului regulament se avizează de Consiliul Facultăţii de
Medicină Dentară şi se aprobă de către Senatul UMFVBT.
Art. 42
Prezentul Regulament a fost avizat în Consiliul Facultății din data de 19.04.2021, completat,
modificat și reavizat în în Consiliul Facultății din data de 17.03.2022 și va intra în vigoare la
data aprobării acestuia prin hotărârea Senatului Universitar, ulterior fiind publicat pe pagina de
internet a Universității, www.umft.ro.
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, modificat și completat în
ședința data de 30.03.2022, 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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