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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1.  Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara (UMFVBT) este 

acreditată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011, HG nr. 681/2011, actualizată privind Codul studiilor universitare de doctorat, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” 

din Timişoara ca Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.). UMFVBT 

este clasificată în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică. 

Art. 2. Programele postdoctorale de cercetare avansată sunt destinate dezvoltării profesionale a 

personalului didactic și de cercetare în context interdisciplinar și competitiv.  

Art. 3. În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară sub 

coordonarea CSUD, ca programe de studii postuniversitare după finalizarea ciclului al III lea de studii 

universitare de doctorat, organizate în condițiile legii. 

Art. 4. Durata studiilor postdoctorale de cercetare avansată vor avea loc pe o perioada de 12 - 18 luni. 

Art. 5. Au dreptul să participe la concursul de admitere persoanele care au obținut o diplomă de 

doctor în științe cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral (pentru candidații 

care au obținut titlul de doctor în Romania, se ia în considerare data la care a fost emis Ordinul 

ministerului de resort prin care este confirmată obținerea titlului de doctor de către candidat și în care 

este stipulat și numele acestuia), cu respectarea prevederilor legale și care au finalizat teza de doctorat 

în cadrul UMFVBT sau au mentor/tutore din cadrul UMFVBT. 

Art. 6. Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic 

European sau ai Confederației Elvețiene au acces la programe postdoctorale de cercetare avansată în 

aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români. Concursul are loc în limita locurilor scoase 

la concurs. 

Art. 7. În cadrul UMFVBT programele postdoctorale de cercetare avansată se desfășoară în limba 

română, la forma cu frecvență.  

Art. 8. UMFVBT și Școlile Doctorale ale acesteia facilitează accesul cercetătorilor postdoctorali la 

infrastructura de cercetare a universității. Participarea la programele postdoctorale nu afectează dreptul 

cercetătorilor postdoctorali de a încheia contracte de muncă, conform legislației în vigoare. 

Art. 9. Activitatea cercetătorului postdoctoral este coordonată de un mentor, conducător de doctorat 

titular asociat unei școli doctorale din cadrul UMFVBT, altul decât conducătorul de doctorat al tezei de 

doctorat. 

Art. 10. Mentorul asigură coordonarea științifică a activității cercetătorului postdoctoral și facilitează 

însușirea de către acesta a cunoștințelor unei cercetări științifice avansate conform standardelor și 

practicilor internaționale. 

Art. 11. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii postdoctorale de cercetare 

avansată la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are la bază 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Carta 

Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara. 
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Art. 12. Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara are dreptul să organizeze 

concurs de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Școlilor Doctorale, în 

cele trei domenii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie 

Art. 13. În Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, toate activităţile 

legate de admiterea la programul postdoctoral sunt informatizate. 

 

CAPITOLUL II 

CADRUL ORGANIZATORIC 

 

Art. 14.  

(1) UMFVBT, ca IOSUD, organizează concurs de admitere la studii postdoctorale de cercetare 

avansată. 

(2) Şcoala doctorală din cadrul UMFVBT asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere în 

programul postdoctoral, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor, unde este 

cazul, precum şi garantarea accesului la aceste informaţii, inclusiv prin publicarea pe internet. 

(3) Pentru sesiunea de admitere, 2022-2023, Consiliul pentru Studii universitare de Doctorat 

organizează înscrieri pentru următoarele domenii de studii postdoctorale de cercetare avansată: 

Domeniul Medicină, Domeniul Medicină Dentară și Domeniul Farmacie. 

 

Nr. Crt. Domeniul Nr. locuri 

1.  Medicină 4 

2.  Medicină Dentară 2 

3.  Farmacie 2 

 

CAPITOLUL III 

ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE 

POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ 

 

Art. 15.  

(1) Procedura de admitere la programul postdoctoral este procesul de selecţie a candidaţilor pentru 

fiecare poziţie vacantă de cercetător postdoctoral. 

(2) Selecţia candidatului la programul postdoctoral este realizată pe baza grilei de evaluare a 

candidatului în programul postdoctoral. Ierarhizarea se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor, 

în limita locurilor scoase la concurs. Punctajul se transformă în notă prin divizarea la 10. Media minimă 

de admitere este 7 (șapte). 

(3) Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență se poate realiza susținerea online a 

examenelor de admitere. 

Art. 16.  Programele postdoctorale de cercetare avansată se pot finanţa de către instituții publice sau de 

către operatori economici. 
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Art. 17. Programele postdoctorale din cadrul UMFVBT sunt programe postdoctorale de cercetare 

avansată. 

Art. 18. La concursul de admitere pot participa, în egală măsură, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege 

şi persoane aparținând minorităților etnice, indiferent de gen, persoane cu handicap, asigurând dacă este 

necesar şi suport adiţional adaptat nevoilor adulților cu handicap. 

Art. 19. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere este de competenţa Şcolii Doctorale a 

UMFVBT, care răspunde pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii. Concursul de 

admitere se desfășoară în două etape: 

Etapa I: Evaluarea dosarului și afilierea la un centru de cercetare avansată. Dosarul de înscriere la 

programele postdoctorale pentru cetățenii români, UE și SEE cuprinde următoarele documente: 

1. Fișă de înscriere tip (Anexa 1) 

2. Copie a certificatului de naștere cu certificarea conformităţii cu originalul  

3. Cartea de identitate/pașaport – copie 

4. Copie certificatului de căsătorie cu certificarea conformităţii cu originalul, dacă este cazul 

5. Copie a diplomei de bacalaureat, cu certificarea conformităţii cu originalul  

6. Copie a diplomei de absolvire a facultăţii, cu certificarea conformităţii cu originalul  

7. Copie a suplimentului de diplomă/foaie matricolă, cu certificarea conformităţii cu originalul 

8. Copie a diplomei de master, cu certificarea conformităţii cu originalul, dacă este cazul 

9. Copie a diplomei de doctor, cu certificarea conformităţii cu originalul 

10. Curriculum vitae 

11. Lista lucrărilor publicate 

12. Proiectul de cercetare postdoctorală aferent temei de cercetare pentru care candidează, în 

format fizic, semnat și în format electronic, pe stick. 

13. Procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele 

candidatului 

Certificarea documentelor se face după original la depunerea dosarului pentru înscriere de către 

Secretariatul Școlii Doctorale. 

Candidații care au beneficiat anterior total sau parțial, de finanțare din fonduri publice pentru 

programe postdoctorale au obligația să declare în scris acest lucru la înscriere. 

 

Etapa II: Susținerea unui plan de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral și aprobat de Școala 

Doctorală (Anexa 2 ) 

Structura proiectului de cercetare conține: Titlul proiectului, Cuvinte cheie, Rezumat, Obiectivele 

proiectului, Etapizarea cercetării și activitățile de cercetare din cadrul proiectului, Planul de diseminare 

a rezultatelor cercetării postdoctorale, Elemente ale activității de cercetare științifică anterioară ale 

candidatului în cadrul studiilor doctorale.  

 

 

Art. 20. Evaluarea candidaților se va realiza de către o comisie propusă de Școala Doctorală și 

aprobată de Directorul CSUD. 

Art. 21. Comisia este formată din: 
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- 3-5 membri (cadre didactice, conducători de doctorat și cercetători din UMFVBT sau din 

instituții partenere, cu experiență relevantă în cercetarea științifică din domeniu). 

- un preşedinte (coordonator de program postdoctoral/mentor/tutore) 

- 2 membri (cadre didactice, conducători de doctorat și cercetători din UMFVBT sau din 

instituții partenere, cu experiență relevantă în cercetarea științifică din domeniu). 

Art. 22. Comisia de evaluare stabilește punctajul obținut de fiecare candidat în baza grilei de evaluare 

(Anexa 3) și întocmește clasamentul, după evaluarea dosarului de concurs și susținerea planului de 

cercetare propus de cercetătorul postdoctoral. 

 

CAPITOLUL IV 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 

 

Art. 23. (1) Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru programul postdoctoral, sesiunea 

septembrie 2022-2023, domeniile: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie: 

12 - 16 septembrie 2022 – Înscrierea candidaților  

19 - 21 septembrie 2022 – Etapa I – evaluarea dosarelor 

26 - 28 septembrie 2022 - Etapa II – susținerea planului de cercetare propus de cercetătorul 

postdoctoral 

29 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor 

29 septembrie 2022 - Depunerea contestaţiilor 

30 septembrie 2022 - Afişarea rezultatelor finale 

(2) În cazul în care locurile rămân neocupate, se va organiza o nouă sesiune de admitere la studii 

postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, conform următorului grafic: 

10 - 14 octombrie 2022 – Înscrierea candidaților  

17 - 21 octombrie 2022 – Etapa I – evaluarea dosarelor 

24 - 26 octombrie 2022 - Etapa II – susținerea planului de cercetare propus de cercetătorul 

postdoctoral 

27 octombrie 2022 - Afişarea rezultatelor 

28 octombrie  2022 - Depunerea contestaţiilor 

31 octombrie 2022 - Afişarea rezultatelor finale 

 

Art. 24. Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face la secretariatul Şcolii Doctorale. 

Art. 25. Candidaţii au obligaţia să completeze singuri tipizatele. 

Art. 26. Eventualele contestaţii se înregistrează la Registratura UMFVBT şi se depun în termen de 24 

de ore de la afișarea rezultatelor, la Secretariatul Şcolii Doctorale. Contestaţiile vor fi soluţionate în 

interval de două zile lucrătoare.  

Art. 27. Rezultatele concursului de admitere la programele postdoctorale se fac publice prin afişare la 

avizier şi pe pagina de web www.umft.ro 

Documentele candidaților respinși și ale celor care renunță la locul obținut prin concurs se restituie 

personal acestora necondiționat. 

http://www.umft.ro/
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Art. 28. După finalizarea concursului de admitere și semnarea contractului, persoana admisă are 

calitatea de cercetător postdoctoral pe perioada desfăşurării programului postdoctoral de cercetare 

avansată. În perioadele de întrerupere a programului postdoctoral calitatea de cercetător postdoctorand 

se suspendă.  

(1) Cercetătorii postdoctoranzi pot întrerupe studiile programului postdoctoral de cercetare avansată, 

din motive medicale sau alte motive obiective care împiedică desfăşurarea activităţii de cercetare 

postdoctorală, cu aprobarea CSD, pentru perioade cumulate de maxim 2 ani.  

(2) Cercetătorii postdoctoranzi semnează un contract de cercetare· cu UMFVBT, care cuprinde: 

drepturile şi obligaţiile ce revin cercetătorului postdoctorand, desfăşurarea cercetării şi finalizarea 

proiectului de cercetare conform graficului de cercetare asumat, participarea la activităţile organizate 

de şcoala doctorală şi în domeniul cercetării ştiinţifice. 

 

Art. 30. Obligațiile cercetătorului postdoctorand: 

(1) Până la finalizarea studiilor postdoctorale, cercetătorul postdoctorand trebuie să îndeplinească 

următoarele obligații: 

- două rapoarte ştiinţifice de activitate şi progres;   

- participarea cu lucrări (oral/ poster) la cel puţin 1 conferinţa/ congres ştiinţific internațional în 

ţară sau străinatate; 

- cel puţin 2 articole publicate în reviste indexate în cel puţin trei baze de date internaţionale; 

- cel puţin un articol ISl cu factor de impact > 0,5  publicat/acceptat pentru publicare într-o revistă 

de specialitate; 

- raportul final privind cercetarea şi rezultatele obţinute. 

(2) Rapoartele ştiinţifice de activitate și progres se depun avizate de către mentor, urmărindu-se 

realizarea rezultatelor de performanţă asumate.  

(3) Cercetătorul postdoctorand va publica pe parcursul programului postdoctoral lucrări din tema de 

cercetare, cu afiliere la şcoala doctorală în care se şcolarizează. Mentorul poate fi co-autor al lucrărilor 

publicate de cercetător.  

(4) Cercetătorul postdoctorand va elabora Raportul final privind cercetarea şi rezultatele obţinute şi îl 

va susţine în faţa unei comisii de evaluare formată din 3-5 membri constituită la propunerea CSD, 

aprobată de CSUD. 

(5) La finalizarea programului postdoctoral UMFVBT acordă cercetătorului postdoctorand un Atestat 

de studii postdoctorale.  

 

Art. 31. Obligațiile mentorului: 

- asigură îndrumarea științifică, profesională și deontologică a fiecărui cercetător 

postdoctorand; 

- stimulează progresul cercetătorului postdoctorand în cercetarea pe care acesta o realizează 

- se implică direct în realizarea procedurilor interne de organizare și buna desfășurare a 

programului instituţional de pregătire postdoctorală din UMFVBT; 

- contribuie la promovarea, pe plan naţional şi internaţional, a proiectelor de cercetare 

postdoctorală coordonate, stimulând astfel creşterea vizibilităţii comunităţii academice; 
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- consiliază, monitorizează, verifică şi validează ştiinţific modul în care se desfăşoară 

programul individual al cercetătorilor postdoctoranzi; 

- aprobă forma finală a raportului de cercetare propus de postdoctorand; 

- asigură îndrumarea cercetării pe parcursul programului individual de studiu din domeniul 

tematic de cercetare, identificarea corpus-ului bibliografic şi a instrumentarului metodologic 

de cercetare, calendarul activităţii individuale de cercetare etc.);  

- verificarea progreselor în cercetare înregistrate de către postdoctoranzii coordonaţi;  

- consiliază cercetătorii postdoctoranzi în vederea realizării indicatorilor specifici de 

performanţă;  

- verifică şi avizează rapoartele științifice de activitate și progres ale postdoctoranzilor, în 

conformitate cu programul individual de cercetare elaborat; 

- supervizează ştiinţific articolele postdoctoranzilor în vederea publicării acestora, precum şi 

comunicările ştiinţifice care urmează a fi susţinute în cadrul conferinţelor naţionale sau 

internaţionale; 

- monitorizează activitatea fiecărui cercetător postdoctorand pentru a evita apariția conflictelor 

de interese.  

CAPITOLUL IX 

DISPOZIŢII FINALE  

 

Art. 32. Calitatea de cercetător postdoctorand se menţine pe toată durata studiilor, cu condiţia 

îndeplinirii tuturor cerinţelor şi prevederilor contractuale, CSUD având obligaţia urmăririi îndeplinirii 

acestor cerinţe.  

Art. 33. Neîndeplinirea activităţilor cuprinse în proiectul de cercetare acceptat duce la pierderea 

calităţii de cercetător postdoctorand şi a sprijinului financiar în cazul în care este bursier.  

Art. 34. Documentele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin concurs se 

restituie necondiţionat, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, în programul de lucru cu publicul, 

fără perceperea unor taxe. 

Art. 35. Prezentul regulament a fost aprobat de CSUD in Ședința din data de 18.03.2022. 

Art. 36. Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat 

prezenta Metodologie în şedinţa din data de 30.03.2022, modificată în data de 28.09.2022, dată la care 

intră în vigoare.  

         
                         Director CSUD,                                                          RECTOR, 

 

Prof. Univ. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN            Prof. Univ. Dr. Octavian Marius CREŢU 

                                                                

                               Vizat oficiul juridic, 

    C.j. Dr. Mihaela Codrina LEVAI 
 
 

 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://pdf/Doctorat/cap6.pdf
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Anexa 1 

 

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE 

pentru concursul de admitere – Studii postdoctorale de cercetare avansată 

 

Sesiunea_________________ 

 

 

Domeniul_________________________________________________________ 

Mentor / Tutore____________________________________________________ 

Media anilor de studiu la licență  

 

DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUI CU CETĂȚENIE ROMÂNĂ / 

STRĂINĂ 

Nume 

(din certificatul de naștere) 

 

Numele de familie 

actual 

(după căsătorie sau modificare 

conform actului doveditor) 

 

Prenumele  

Inițiala tatălui/mamei  

CNP              
 

Data nașterii         
 

Locul nașterii Țara Județul Localitate 

   
 

Sexul Masculin        Feminin  
 

Stare civilă Căsătorit/ă  Necăsătorit/ă  Divortat/ă  
 

Stare socială specială Orfan  Provenit din case 

de copii 

 Provenit din 

familie 

monoparentală 

 

 

Cetățenia  

Etnia  

Domiciliul stabil 

Țară/Județ/Localitate 
   

 

Adresă 

 

 



 
 
 
 

                               

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat 
    

P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, 

cod 300041, România 

Tel: (40)256204250,int 1422 

Email: doctorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

9 
 

Actul de identitate Seria Număr Eliberat de: Data 

eliberării 

Perioada 

de 

valabilitate 

     
 

Alte date personale ale 

candidatului  

Telefon Email 

  
 

Candidat care se 

încadrează în categoria 

pesoanelor cu 

dizabilități 

(Se bifează numai de 

persoanele aflate în această 

categorie, pe bază de 

documente) 

 
 

 

DATE PRIVIND STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

Denumirea instituției 

de învățământ superior 

(Universitatea) 

 

Domeniul  

Țara  

Localitatea  

Județul  

Titlul obținut  

Forma de învățământ Cu frecvență  Fără frecvență  
 

Forma de finanțare Buget  Cu taxă  
 

Perioada studiilor de 

doctorat 

 

Anul absolvirii  

Nr. Ordin MEN titlu 

doctor 

 

Data obținerii titlului 

de doctor 

 

Tipul de diplomă Seria Numărul Emisă de Anul 

emiterii 

Diplomă de 

doctor 

 

 

   

Diplomă 

echivalentă 
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Limbi străine 

cunoscute 

 

 

Am fost/nu am mai fost cercetător 

postdoctoral (se precizează în clar instituția) 

Forma de finanțare 

  

Locul de muncă Funcția 

  

Telefon: 

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta să fie prelucrate de 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, ca operator de date cu 

caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Declar pe propria răspundere că datele furnizate în această fișă sunt conforme cu realitatea și 

că am luat la cunoștință de precizările de mai sus. 

 

Data:___________                                                               Semnătura candidatului 

                           ___________________ 
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Anexa 2 

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

 

 

 

 

DOSAR COMPETIŢIE 
STUDII POSTDOCTORALE DE CERCETARE 

AVANSATĂ 

 

 

ACRONIM: _____________ 

 
 
 

T I M I Ş O A R A    
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PROIECT DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
fontul Arial 11, spaţiere – la un rând  

 

Titlul proiectului de cercetare postdoctorală:  

 

 

 

Cuvinte cheie: (5 termeni) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

 Rezumat 

(maxim 250 cuvinte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele proiectului de cercetare postdoctorală: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapizarea cercetării și activitățile de cercetare din cadrul proiectului 
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Enumeraţi etapele şi activităţile pe care intentionaţi să le desfăsuraţi pe parcursul studiilor postdoctorale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planul de diseminare a rezultatelor cercetării postdoctorale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemente ale activității de cercetare științifică anterioară ale candidatului în cadrul studiilor doctorale 
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Anexa 3 

 

 

GRILA DE EVALUARE sumează 100 de puncte şi este compusă din trei capitole şi 14 

subcapitole:  

I – Descrierea proiectului din punct de vedere ştiinţific (60 puncte). 

1. Actualitatea temei de cercetare (10 puncte). 

2. Claritatea scopului şi obiectivelor propuse (10 puncte) 

3. Etapizarea cercetării (10 puncte) 

4. Gradul de noutate şi complexitate a soluţiilor propuse (10 puncte). 

5. Modul de prezentare al stadiului actual al cunoaşterii în domeniu (10 puncte). 

6. Relevanţa celor 5 titluri bibliografice din domeniu din care se elaborează postdoctoratul (5 

puncte).  

7. Potenţialele contribuţii pe care proiectul le poate aduce la dezvoltarea domeniului de 

cercetare (5 puncte). 

II – Relevanţa proiectului (titlu, cuvinte cheie şi conţinut) (20 puncte). 

1. Claritatea titlului și cuvintelor cheie, corelarea lor cu tematica de studiu propusă (5 puncte).  

2. Relevanța rezumatului  pentru studiul prezentat (5 puncte). 

3.Încadrarea proiectului în Strategia de Cercetare a UMF “Victor Babeş” din Timişoara, (5 

puncte). 

4. Disponibilitatea suportului tehnic şi/ sau financiar pentru realizarea proiectului (5 puncte). 

III – Performanţele individuale ştiinţifice ale aplicantului (20 puncte). În cadrul fiecărei 

categorii (1,2,3 se punctează un singur criteriu şi anume cel care realizează punctajul cel mai 

mare) 

1. Publicaţii ale aplicantului în reviste cotate şi indexate ISI Web of Knowledge în domeniul de 

cercetare propus de aplicant (12 puncte autor principal, 6 puncte co-autor). 

2. Publicaţii ale aplicantului în reviste cotate şi indexate BDI în domeniul de cercetare propus 

de aplicant (6 puncte autor principal, 3 puncte co-autor). 

3. Premii obţinute la manifestări ştiinţifice (naţionale şi internaţionale), obţinute printr-un 

proces de selecţie (2 puncte autor principal, 1 punct co-autor). 

 

 


