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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 30/31580/21.12.2022 

         

În temeiul:  

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație, nr. 

31580/21.12.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE  

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea încadrării în limite, respectiv a procentului de majorare a salariului de bază (indexare internă), în 

anul 2023, pentru personalul didactic de execuție, conform documentului depus, respectiv modificarea art. 2 din 

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 29/31490/20.12.2022 în acest sens. 

Art. 2. Aprobarea desemnării, dintre membrii Consiliului de Administrație, a coordonatorilor grupurilor de 

lucru/comisiilor pentru elaborarea/actualizarea regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem, precum și a 

altor documente asimilate, până la data de 31.03.2023, conform Anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Acordarea unui aviz de principiu pentru participarea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara la o propunere de proiect în cadrul Programului ERASMUS + (Staff Exchange) și, respectiv, în cadrul 

Programului “Marie Curie”, la solicitarea d-nei director CSUD, prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean. 

Art. 4. 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 

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 Ioan Hinț 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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ANEXĂ la 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 30/31580/21.12.2022 

 

Desemnarea, dintre membrii Consiliului de Administrație, a coordonatorilor grupurilor de 

lucru/comisiilor pentru elaborarea/actualizarea regulamentelor/metodologiilor/procedurilor de sistem, 

precum și a altor documente asimilate, până la data de 31.03.2023 

Nr. 

crt. 

Denumirea regulamentului/metodologiei/procedurii de 

sistem, precum și a altor documente asimilate, în vigoare la 

data prezentei 

Coordonatorul grupului de 

lucru/comisiei de 

elaborare/actualizare a 

reglementărilor 

REGLEMENTĂRI INSTITUȚIONALE  

FACULTĂȚI  

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultății de 

Medicină  

Decanul facultății (cu avizare 

din partea Prorectorului 

Didactic) 

2. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Facultății de 

Medicină Dentară 
Decanul facultății (cu avizare 

din partea Prorectorului 

didactic) 

3. Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de 

Farmacie 
Decanul facultății (cu avizare 

din partea Prorectorului 

didactic) 

4. Regulamentul privind funcţionarea comisiei pentru practica 

studenţilor Facultăţii de Farmacie în cadrul UMFVBT 

Decanul facultății (cu avizare 

din partea Prorectorului 

didactic) 

CERCETARE  

1. Regulamentul de înfiinţare, recunoaştere şi funcţionare a 

centrelor în cadrul UMFVBT  

Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică 

2. Regulamentul activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul 

UMFVBT 

Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică 

3. Metodologie de funcționare a departamentului de suport al 

diseminării rezultatelor cercetării științifice 

Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ROF-Facultatea-de-Medicina-mandat-2020-2024-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ROF-Facultatea-de-Medicina-mandat-2020-2024-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF-FARMACIE-2020-2024-republicare-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF-FARMACIE-2020-2024-republicare-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-Comisie-practica-studenti-Farmacie-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-Comisie-practica-studenti-Farmacie-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Regulament-centre-S-30.03.2022-R3-pt.-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Regulament-centre-S-30.03.2022-R3-pt.-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Regulament-activitate-cercetare-stiintifica-S-12.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Regulament-activitate-cercetare-stiintifica-S-12.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-Dep.suport.disem_.rez_.st_S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-Dep.suport.disem_.rez_.st_S-23.02.2022.pdf
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4. Strategia de cercetare a UMFVBT 2020-2024 Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică și Directorul CSUD 

 POSTUNIVERSITAR  

1. Regulamentul de organizare și funcționare a Prorectoratului 

postuniversitar și rezidențiat 

Prorectorul pentru Studii 

postuniversitare și rezidențiat 

COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

1. Regulamentul propriu de funcționare al COMITETULUI DE 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

 

Directorul General 

Administrativ 

2. IPSSM 09 pentru prevenirea contaminării cu noul virus 

„SARS-CoV-2” 
Directorul General 

Administrativ 

CSUD – CSD  

1. Metodologia privind admiterea la studii postdoctorale de 

cercetare avansată în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

2. Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în 

cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

3. Regulament CEACE al CSUD Directorul CSUD 

4. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

5. Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea 

procesului de susținere a tezelor de doctorat/abilitare în sistem 

on-line, în cadrul UMFVBT 

Directorul CSUD 

6. Regulamentul instituţional de organizare şi funcţionare a 

studiilor universitare de doctorat în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

7. Metodologia privind desemnarea şi alegerea CSUD şi a CSD 

în UMFVBT 
Directorul CSUD 

8. Metodologia privind alegerea directorilor CSD în UMFVBT Directorul CSUD 

9. Regulamentul Școlilor Doctorale din cadrul UMFVBT Directorul CSUD 

10. Metodologia de autoevaluare a activității Școlilor Doctorale 

din cadrul IOSUD în UMFVBT 
Directorul CSUD 

11. Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor doctoranzi 

din cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Strategia-de-cercetare-2020-2024-UMFVBT-S-04.05.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF-postuniversitar-si-rezidentiat-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF-postuniversitar-si-rezidentiat-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF-postuniversitar-si-rezidentiat-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF_AL-COMITETULUI-DE-SECURITATE-SI-SANATATE-IN-MUNCA-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/ROF_AL-COMITETULUI-DE-SECURITATE-SI-SANATATE-IN-MUNCA-S-26.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/IPSSM-_09_-impotriva-contaminarii-cu-virusul-SARS-COV-2-_2021-s-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/IPSSM-_09_-impotriva-contaminarii-cu-virusul-SARS-COV-2-_2021-s-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologia-privind-organizarea-admiterii-la-studii-postdoctorale-S-28.09.2022-rev.-1.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologia-privind-organizarea-admiterii-la-studii-postdoctorale-S-28.09.2022-rev.-1.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Strategie-de-prevenire-si-combatere-a-fenomenului-de-plagiat-in-UMFVBT-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Strategie-de-prevenire-si-combatere-a-fenomenului-de-plagiat-in-UMFVBT-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-CEACE-a-CSUD-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-de-functionare-CSUD-S-04.05.2022-rev.1-02.11.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-de-functionare-CSUD-S-04.05.2022-rev.1-02.11.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-desfasurarea-procesului-de-sustinere-on-line-teze-doctorat-abilitare.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-desfasurarea-procesului-de-sustinere-on-line-teze-doctorat-abilitare.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-desfasurarea-procesului-de-sustinere-on-line-teze-doctorat-abilitare.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-universitare-de-doctorat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulamentul-institutional-de-organizare-si-functionare-a-studiilor-universitare-de-doctorat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologia-alegeri-CSUD-si-CSD-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologia-alegeri-CSUD-si-CSD-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologie-a-Alegerii-Directorului-CSD-S-04.05.2022-rev.1.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulamentul-Scolilor-Doctorale-din-cadrul-UMFVBT-S-04.05.2022-rev.3.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Metodologia-de-autoevaluare-a-activitatii-Scolilor-Doctorale-in-cadrul-UMFVBT.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Metodologia-de-autoevaluare-a-activitatii-Scolilor-Doctorale-in-cadrul-UMFVBT.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Regulament-de-examinare-si-notare-a-studentilor-doctoranzi-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Regulament-de-examinare-si-notare-a-studentilor-doctoranzi-din-cadrul-UMFVBT.pdf
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12. Procedură privind modul de acordare a perioadei de 

întrerupere, prelungire, grație a studiilor doctorale în cadrul 

UMFVBT 

Directorul CSUD 

13. Procedura de elaborare a programelor de studii universitare de 

doctorat și a planului de învățământ în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

14. Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității 

de membru al școlilor doctorale din cadrul IOSUD – 

UMFVBT 

Directorul CSUD 

15. Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de 

doctorat în cadrul UMFVBT 
Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică și Directorul CSUD 

16. Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor 

doctoranzi şi doctoratele în cotutelă în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

17. Procedura pentru aplicarea unor măsuri întreprinse de IOSUD 

– UMFVBT în urma nerespectării eticii academice doctorale în 

cadrul UMFVBT 

Directorul CSUD 

18. Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în 

cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

19. Procedura privind finalizarea studiilor universitare de doctorat 

în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

20. Metodologie privind alegerea studentilor doctoranzi, S 

15.12.2021 
Directorul CSUD 

21. Regulament alegeri studenti doctoranzi reprezentanți, S 

15.12.2021 
Directorul CSUD 

22. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de 

obținere a atestatului de abilitare în cadrul UMFVBT 
Directorul CSUD 

PROCEDURI PCUE  

1. Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului 

de doctor în științe obținute în străinătate de către UMFVBT  
Directorul CSUD 

2. Procedură privind recunoașterea automată a calității de 

conducător de doctorat/abilitării obținute în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate de către 

UMFVBT 

Directorul CSUD 

3. Procedura privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice 

din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ 

superior acreditate din străinătate de către UMFVBT  

Prorectorul didactic 

4. Extras din Procedura operațională Solicitare și eliberare a 

adeverințelor de autenticitate, a documentelor universitare de 
Rectorul 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-privind-modul-de-acordare-a-perioadei-de-intrerupereprelungiregratie-a-studiilor-doctorale.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-privind-modul-de-acordare-a-perioadei-de-intrerupereprelungiregratie-a-studiilor-doctorale.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-privind-modul-de-acordare-a-perioadei-de-intrerupereprelungiregratie-a-studiilor-doctorale.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-de-elaborare-a-programelor-de-studii-universitare-de-doctorat-si-a-planului-de-invatamant.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-de-elaborare-a-programelor-de-studii-universitare-de-doctorat-si-a-planului-de-invatamant.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-operationala-privind-acordarea-si-revocarea-calitatii-de-membru-al-scolilor-doctorale-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-operationala-privind-acordarea-si-revocarea-calitatii-de-membru-al-scolilor-doctorale-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-operationala-privind-acordarea-si-revocarea-calitatii-de-membru-al-scolilor-doctorale-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-de-lucru-antiplagiat-privind-verificarea-lucrarilor-de-doctorat-in-cadrul-UMFVBT.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/06/Procedura-de-lucru-antiplagiat-privind-verificarea-lucrarilor-de-doctorat-in-cadrul-UMFVBT.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Metodologie-privind-mobilitatea-academica%CC%86-a-student%CC%A7ilor-doctoranzi-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Metodologie-privind-mobilitatea-academica%CC%86-a-student%CC%A7ilor-doctoranzi-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-pentru-aplicarea-unor-masuri-pt-nerespectarii-eticii-academice-doctorale-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-pentru-aplicarea-unor-masuri-pt-nerespectarii-eticii-academice-doctorale-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-pentru-aplicarea-unor-masuri-pt-nerespectarii-eticii-academice-doctorale-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-finalizare-studii-doctorat-S-30.03.2022-rev-3-pt.-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-finalizare-studii-doctorat-S-30.03.2022-rev-3-pt.-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/02/Procedura-finalizare-studii-universitare-de-doctorat-S-26.05.2021-S-26.01.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/02/Procedura-finalizare-studii-universitare-de-doctorat-S-26.05.2021-S-26.01.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Metodologie-privind-alegerea-studentilor-doctoranzi-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Metodologie-privind-alegerea-studentilor-doctoranzi-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-alegeri-studenti-studenti-doctoranzi-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-alegeri-studenti-studenti-doctoranzi-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologie-abilitare-S-27.07.2022-S-28.09.2022.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Metodologie-abilitare-S-27.07.2022-S-28.09.2022.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-diplomei-de-doctor-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-diplomei-de-doctor-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Procedura-privind-recunoasterea-automata-a-calitatii-de-conducator-de-doctorat-obtinuta-in-strainatate.doc.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-recunoasterea-automata-de-catre-UMFVBT-a-functiilor-didactice-obtinute-in-strainatate.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-recunoasterea-automata-de-catre-UMFVBT-a-functiilor-didactice-obtinute-in-strainatate.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Procedura-privind-recunoasterea-automata-de-catre-UMFVBT-a-functiilor-didactice-obtinute-in-strainatate.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/extras-din-PO-eliberare-adeverinte-BAS-CA-02.11.2022_PCUe.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/extras-din-PO-eliberare-adeverinte-BAS-CA-02.11.2022_PCUe.pdf
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tip supliment la diplomă/foaie matricolă/anexa cu note și a 

altor acte pentru absolvenți 

DEACE  

1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

departamentului de evaluare şi asigurare a calităţii educaţionale 

în cadrul UMFVBT 

Prorectorul didactic 

2. ROF CEACE Medicină; ROF CEACE Medicină Dentară; ROF 

CEACE Farmacie 
Prorectorul didactic 

CCOC  

1. Regulamentul privind funcţionarea şi organizarea centrului de 

consiliere şi orientare în carieră 
Rectorul 

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ  

1. P.O. privind arhivarea, păstrarea şi utilizarea documentelor din 

arhivă 
Rectorul 

2. Nomenclator arhivistic UMFVBT Rectorul 

EDITURĂ  

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a editurii „VICTOR 

BABEŞ” 

 

Rectorul și Prorectorul pentru 

Studii postuniversitare și 

rezidențiat 

RESURSE UMANE – GENERALITĂŢI  

1. Contractul colectiv de muncă la nivel UMFVBT Directorul general 

administrativ 

2. Procedura de sistem privind programarea şi efectuarea 

concediului 
Directorul general 

administrativ 

3. Procedura de sistem privind cercetarea disciplinară a 

personalului UMFVBT 
Directorul general 

administrativ 

4. P.O. privind constituirea şi actualizarea dosarelor personale ale 

angajaților din cadrul UMFVBT 
Directorul general 

administrativ 

5. P.O. privind acordarea gradaţiei de merit Directorul general 

administrativ 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/extras-din-PO-eliberare-adeverinte-BAS-CA-02.11.2022_PCUe.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/extras-din-PO-eliberare-adeverinte-BAS-CA-02.11.2022_PCUe.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ROF-DEACE-2021-republicare-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ROF-DEACE-2021-republicare-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ROF-DEACE-2021-republicare-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF-CEACE-Medicina-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF-CEACE-Medicina-Dentara-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF-CEACE-Farmacie-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/ROF-CEACE-Farmacie-S-15.12.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/REGULAMENT-DE-FUNCTIONARE-CCOC-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/REGULAMENT-DE-FUNCTIONARE-CCOC-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-arhivarea-pastrarea-si-utilizarea-documentelor-din-arhiva.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-arhivarea-pastrarea-si-utilizarea-documentelor-din-arhiva.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Nomenclator-arhivistic-umfvbt.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/ROF-EDITURA-VB-S-04.05.2022-rev.-2.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/ROF-EDITURA-VB-S-04.05.2022-rev.-2.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/ccm_202019.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PS-EFECTUAREA-CONCEDIULUI-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PS-EFECTUAREA-CONCEDIULUI-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PS-cercetare-disciplinara-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PS-cercetare-disciplinara-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/PO-ACTUALIZAREA-DOSARELOR-DE-PERSONAL_S_29.09.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/PO-ACTUALIZAREA-DOSARELOR-DE-PERSONAL_S_29.09.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/20.po_20-_20acordarea_20gradatiei_20de_20merit-1.pdf
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6. Procedura de recrutare şi selecţie a personalului din sursă 

internă şi/sau externă pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul 

proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile 

Directorul general 

administrativ 

7. Regulamentul privind salarizarea personalului şi înfiinţarea 

posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate 

din fonduri europene 

Directorul general 

administrativ 

8. Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în 

vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă 

la nivelul UMFVBT 

Directorul general 

administrativ 

RESURSE UMANE – DIDACTIC  

1. Metodologie privind prelungirea contractelor individuale de 

muncă de asistent universitar perioadă determinată și 

transformarea posturilor de asistent universitar perioadă 

determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată 

Prorectorul didactic și decanii  

2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare în cariera didactică în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

3. Regulamentul privind conferirea titlurilor şi distincţiilor 

onorifice în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

4. Regulamentul privind elaborarea statelor de funcţii şi de 

personal didactic în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

5. Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice şi de 

cercetare vacante în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

6. Regulamentul privind ocuparea posturilor de asistent 

universitar pe perioadă determinată în cadrul UMFVBT  
Prorectorul didactic și decanii 

7. Metodologia privind evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale individuale ale personalului didactic în cadrul 

UMFVT 

Prorectorul didactic și decanii 

8. Metodologia privind pensionarea/menţinerea calităţii de titular 

în învăţământul universitar şi/sau în cercetare, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani în cadrul UMFVBT  

Senatul universitar 

9. P.O. privind întocmirea fişelor individuale de post Prorectorul didactic și decanii 

10. P.O. privind plata cu ora Prorectorul didactic și decanii 

11. P.O. privind pontajele Prorectorul didactic și decanii 

12. P.O. privind efectuarea deplasările Prorectorul didactic și decanii 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Procedura-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-din-sursa-interna-externa-26.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Procedura-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-din-sursa-interna-externa-26.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Procedura-de-recrutare-si-selectie-a-personalului-din-sursa-interna-externa-26.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-salarizarea-personalului-si-infiintarea-posturilor-in-afara-organigramei_12.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-salarizarea-personalului-si-infiintarea-posturilor-in-afara-organigramei_12.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-salarizarea-personalului-si-infiintarea-posturilor-in-afara-organigramei_12.09.2018.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-alegeri-reprezentantii-salariatilor-S-30.03.2022-CORECTAT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-alegeri-reprezentantii-salariatilor-S-30.03.2022-CORECTAT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Regulament-alegeri-reprezentantii-salariatilor-S-30.03.2022-CORECTAT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologie-prelungire-contract-transformare-post-asist-per-det-nedet-S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologie-prelungire-contract-transformare-post-asist-per-det-nedet-S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologie-prelungire-contract-transformare-post-asist-per-det-nedet-S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Metodologie-prelungire-contract-transformare-post-asist-per-det-nedet-S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/REG-PROMOVARE-CARIERA-DIDACTICA-S-28.09.2022.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/REG-PROMOVARE-CARIERA-DIDACTICA-S-28.09.2022.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Regulament-titluri-onorifice_19.10.2021-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Regulament-titluri-onorifice_19.10.2021-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/08/Regulament-state-de-functii_iulie-2022-S-27.07.2022-R2-cu-ANEXE.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/08/Regulament-state-de-functii_iulie-2022-S-27.07.2022-R2-cu-ANEXE.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-concurs-perioada-nedeterminata-S-28.09.2022-Ed.II-rev-1.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-concurs-perioada-nedeterminata-S-28.09.2022-Ed.II-rev-1.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-concurs-asist-per-determinata-S-28.09.2022-Ed.-II-rev-1.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-concurs-asist-per-determinata-S-28.09.2022-Ed.-II-rev-1.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/metodologie_20evaluare_20performante_20-_20pers._20didactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/metodologie_20evaluare_20performante_20-_20pers._20didactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/metodologie_20evaluare_20performante_20-_20pers._20didactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Metodologie-pensionare-mentinere-titlular-S-19.05.2021-modif-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Metodologie-pensionare-mentinere-titlular-S-19.05.2021-modif-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Metodologie-pensionare-mentinere-titlular-S-19.05.2021-modif-S-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Procedura-operationala-intocmire-Fisa-Postului-Cadre-didactice.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/plata_20cu_20ora.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/po_20-_20pontaj_20personal_20didactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/po_20-_20efectuarea_20deplas_c4_83rilor_20de_20c_c4_83tre_20personalul_20didactic.zip
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13. P.O. privind formarea profesională a personalului didactic Prorectorul didactic și decanii 

RESURSE UMANE – AUXILIAR DIDACTIC ŞI TESA  

1. Metodologia privind evaluarea anuală a performanţelor 

profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Directorul general 

administrativ 

2. Metodologia privind acordarea de salarii diferenţiate 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic 
Directorul general 

administrativ 

3. Regulamentul privind acordarea gradaţiei de merit Directorul general 

administrativ 

4. P.O. privind formarea profesională a personalului didactic 

auxiliar și nedidactic 
Directorul general 

administrativ 

5. P.O. privind menținerea calității de salariat după data 

îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a 

stagiului minim de cotizare pentru pensionarea personalului 

didactic auxiliar și nedidactic 

Directorul general 

administrativ 

6. P.O. privind întocmirea fişelor individuale de post Directorul general 

administrativ 

7. P.O. privind pontajele Directorul general 

administrativ 

8. P.O privind efectuarea deplasarilor Directorul general 

administrativ 

9. Regulament privind promovarea în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

cadrul UMFVBT 

Directorul general 

administrativ 

REGLEMENTĂRI STUDENȚI  

METODOLOGII  

1. Metodologia de examinare și notare a studenților în cadrul 

UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

2. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului 

didactic on-line/hibrid/on-site în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/METODOLOGIA-EVALUAREA-PERFORMANTELOR-DA-si-ND-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/METODOLOGIA-EVALUAREA-PERFORMANTELOR-DA-si-ND-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/METODOLOGIA-EVALUAREA-PERFORMANTELOR-DA-si-ND-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Metodologie-salarii-diferentiate-DA-si-ND-09.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Metodologie-salarii-diferentiate-DA-si-ND-09.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/gradatie_20de_20merit_20didactic_20auxiliar-1.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-Formare-profesionala-DA-si-ND-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-Formare-profesionala-DA-si-ND-S-27.10.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-mentinere-in-activitate-DAND_final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-mentinere-in-activitate-DAND_final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-mentinere-in-activitate-DAND_final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/PO-mentinere-in-activitate-DAND_final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/PO-FISA-POSTULUI-DA-S-28.10.2020.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/po_20-_20pontaj_20personal_20didactic_20auxiliar_20si_20nedidactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/po_20-_20efectuarea_20deplas_c4_83rilor_20de_20c_c4_83tre_20personalul_20didactic_20auxiliar_20_c8_99i_20nedidactic.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-promovarea-in-grade-sau-trepte-profesionale-imediat-superioare-a-personalului-HS-24.02.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-promovarea-in-grade-sau-trepte-profesionale-imediat-superioare-a-personalului-HS-24.02.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/11/Regulament-privind-promovarea-in-grade-sau-trepte-profesionale-imediat-superioare-a-personalului-HS-24.02.2021.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Metodologia-de-examinare-si-notare-in-UMFVBT-si-anexa-S-29.06.2022-R3.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Metodologia-de-examinare-si-notare-in-UMFVBT-si-anexa-S-29.06.2022-R3.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Metodologie-proces-didactic-online-hibrid-onsite-S-27.01.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Metodologie-proces-didactic-online-hibrid-onsite-S-27.01.2021.pdf
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3. Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de 

examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem 

on-line în cadrul UMFVBT 

Prorectorul didactic și decanii 

4. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea on-line a 

examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi master în 

cadrul UMFVBT 

Prorectorul didactic și decanii 

5. Metodologia privind stimularea studenților cu rezultate 

profesionale excepționale și de sprijinire a studenților cu 

dificultăți de învățare și probleme sociale în cadrul UMFVBT 

Prorectorul didactic și decanii 

REGULAMENTE  

1. Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului Prorectorul didactic 

2. Criterii și standarde de performanță pentru reclasificarea anuală 

a studenților din cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic 

3. Regulamentul de acordare a burselor în cadrul UMFVBT Prorectorul pentru probleme 

social-administrative 

4. Regulamentul privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte 

taxe în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic 

5. Regulamentul privind aplicarea sistemului european de credite 

transferabile (ECTS) în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic 

6. Regulament privind mobilitatea academică a studenților, pentru 

ciclul licență și master, în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

7. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii 

profesionale a studenţilor în cadrul studiilor universitare de 

licenţă 

Prorectorul didactic și decanii 

ADMITERE  

1. Regulament 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  

Prorectorul didactic 

2. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de 

admitere la ciclul de studii universitare de master în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara  

Prorectorul didactic și decanii 

3. Regulamentul de organizare a admiterii în ciclul de studii 

universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara  

Directorul CSUD 

LICENŢĂ  

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/09/Metodologie-examinare-on-line_HS_28.07.21.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/09/Metodologie-examinare-on-line_HS_28.07.21.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/09/Metodologie-examinare-on-line_HS_28.07.21.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologia-de-sustinere-a-examenului-de-licenta_disertatie_on-line-S-12.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologia-de-sustinere-a-examenului-de-licenta_disertatie_on-line-S-12.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologia-de-sustinere-a-examenului-de-licenta_disertatie_on-line-S-12.05.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologie-prvind-stimularea-studentilor-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologie-prvind-stimularea-studentilor-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Metodologie-prvind-stimularea-studentilor-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-in-UMFVBT_2020_FINAL-21.07.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Criterii-si-standarde-de-performanta-pentru-reclasificarea-studentilor-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Criterii-si-standarde-de-performanta-pentru-reclasificarea-studentilor-din-cadrul-UMFVBT.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/REGULAMENT-BURSE-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-taxe-2021-S-30.06.2021_modif-s-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/12/Regulament-taxe-2021-S-30.06.2021_modif-s-24.11.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Regulament-credite-transferabile-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/05/Regulament-credite-transferabile-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/08/Regulament-privind-mobilitatea-academica-a-studentilor-in-cadrul-UMFVBT-S-27.07.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/08/Regulament-privind-mobilitatea-academica-a-studentilor-in-cadrul-UMFVBT-S-27.07.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Regulament-activit.-prof.-studenti_2022-2023-S-29.06.2022-final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Regulament-activit.-prof.-studenti_2022-2023-S-29.06.2022-final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Regulament-activit.-prof.-studenti_2022-2023-S-29.06.2022-final.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMENT-ADMITERE-2022-S-15.12.2021-rev.-1-S-25.05.2022-nemarcat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMENT-ADMITERE-2022-S-15.12.2021-rev.-1-S-25.05.2022-nemarcat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMENT-ADMITERE-2022-S-15.12.2021-rev.-1-S-25.05.2022-nemarcat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/06/REGULAMENT-ADMITERE-2022-S-15.12.2021-rev.-1-S-25.05.2022-nemarcat.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-admitere-master-2022-2023-S-30.03.2022-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-admitere-master-2022-2023-S-30.03.2022-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-admitere-master-2022-2023-S-30.03.2022-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/04/Metodologia-admitere-master-2022-2023-S-30.03.2022-site.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/07/Regulament-admitere-la-studii-universitare-de-doctorat-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/07/Regulament-admitere-la-studii-universitare-de-doctorat-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/07/Regulament-admitere-la-studii-universitare-de-doctorat-S-29.06.2022.pdf
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1. Metodologia de elaborare și susținere a lucrării de licență în 

cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic 

2. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

licenţă în cadrul UMFVBT 
Prorectorul didactic 

3. Procedura de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de 

licență în cadrul UMFVBT 
Prorectorul pentru Cercetarea 

științifică și Directorul CSUD 

PROCEDURI  

1. P.O. privind elaborarea, avizarea şi difuzarea orarelor 

la UMFVBT 
Prorectorul didactic și decanii 

2. P.O. privind înmatricularea studenţilor şi completarea 

registrului matricol în cadrul UMFVBT 
Rectorul 

MASTERAT  

1. Regulament privind organizarea și desfășurarea activității 

profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de 

master 

Prorectorul didactic și decanii 

2. Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de 

disertaţie la ciclul de studii universitare de master  
Prorectorul didactic și decanii 

DOCTORAT  

1. Pachet de informații referitoare la competiția de proiecte de 

cercetare doctorală a UMFVBT 
Directorul CSUD 

2. Standardele de elaborare a tezei de doctorat în cadrul 

UMFVBT 
Directorul CSUD 

3. Macheta de redactare a tezei de doctorat în cadrul UMFVBT Directorul CSUD 

PROCEDURI ŞI REGULAMENTE ERASMUS+  

1. Regulament Staff Erasmus outbound Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

2. PO Erasmus studenti outbound Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

3. Regulament Staff Erasmus inbound Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament-licenta-2021-2022_S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulament-licenta-2021-2022_S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-antiplagiat-lucrari-de-licenta-S-24.02.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-antiplagiat-lucrari-de-licenta-S-24.02.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/35.-Procedura-operationala-orare-S-16.09.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/35.-Procedura-operationala-orare-S-16.09.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Inmatricularea-si-completarea-registrului-matricol-S-25.11.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Inmatricularea-si-completarea-registrului-matricol-S-25.11.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-activitate-profesionale-studenti-studii-universitare-de-master-2022-2023-S-28.09.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-activitate-profesionale-studenti-studii-universitare-de-master-2022-2023-S-28.09.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/Regulament-activitate-profesionale-studenti-studii-universitare-de-master-2022-2023-S-28.09.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-disertatie-2022_S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-disertatie-2022_S-23.02.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proiecte-de-Cercetare-Doctorala_pachet-informatii_20.09.2021-S-29.09.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Proiecte-de-Cercetare-Doctorala_pachet-informatii_20.09.2021-S-29.09.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Standarde-de-elaborare-a-tezei-de-doctorat-in-cadrul-UMFVBT.doc-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Standarde-de-elaborare-a-tezei-de-doctorat-in-cadrul-UMFVBT.doc-S-27.10.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/11/Macheta-de-redactare-a-tezei-de-doctorat-in-cadrul-UMFVBT-S-27.10.2021.docx
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-Staff-Erasmus-outbound-S-31.03.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-Erasmus-studenti-outbound-S-31.03.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-Staff-Erasmus-inbound-S-31.03.2021.pdf
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4. PO Erasmus studenti_inbound Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

5. Regulament recunoaștere academică Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

6. Regulament alocare fonduri Erasmus+ Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

INTERNAŢIONAL  

1. Metodologia privind mobilitatea academică pentru cetățenii din 

țările terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituții de 

învățământ superior recunoscute în Ucraina, pentru anul 

universitar 2022-2023 

Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

2. Metodologia privind acordarea burselor de studiu de către 

Ministerul Educaţiei, pentru cetăţenii din Ucraina în cadrul 

UMFVBT 

Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

3. Metodologia privind acordarea burselor de studiu de către 

Ministerul Educaţiei, pentru cetăţeni din state terţe, cu rezultate 

academice și științifice deosebite (cu excepția românilor de 

pretutindeni, a cetățenilor români cu domiciliul stabil în 

străinatate și/sau a cetățenilor cu dublă cetățenie, română și a 

altui stat) în cadrul UMFVBT 

Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

4. Metodologia pentru înscriere la studii de specializare 

(rezidențiat cu taxă) a cetățenilor străini (Non – UE)  
Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

5. Regulamente și proceduri ERASMUS Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

6. Planul strategic al Prorectoratului Relații Internaționale al 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara 

Prorectorul pentru Relații 

internaționale 

VADA  

1. Regulament de desfăşurare a programului „Voluntariat în 

activitatea de dezvoltare academică” (VADA) 

 Cerere de înscriere în programul VADA 

 Contract de voluntariat 

 Certificat de voluntariat 

 Certificat de competenţe 

Prorectorul didactic 

REGLEMENTĂRI CĂMINE  

1. Regulamentul de cămin privind organizarea şi funcţionarea 

cazărilor la UMFVBT 
Prorectorul pentru Probleme 

social-administrative 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-Erasmus-studenti_inbound-S-31.03.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-recunoastere-academica-S-31.03.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-alocare-fonduri-Erasmus-S-31.03.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-mobilitatea-academica-studenti-straini-Ucraina-site_HS-10.03.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-mobilitatea-academica-studenti-straini-Ucraina-site_HS-10.03.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-mobilitatea-academica-studenti-straini-Ucraina-site_HS-10.03.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/03/Metodologie-mobilitatea-academica-studenti-straini-Ucraina-site_HS-10.03.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-Ucraina-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-Ucraina-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-Ucraina-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/09/Meto-burse-ME-straini-non-UE-pentru-rezultate-deosebite-S-29.06.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologia-de-primire-la-studii-a-medicilor-extracomunitari-S-31.03.2021-S-29.09.2021-S-26.01.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologia-de-primire-la-studii-a-medicilor-extracomunitari-S-31.03.2021-S-29.09.2021-S-26.01.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/REGULAMENTE-SI-PROCEDURI-ERASMUS-CR.zip
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-VADA-2021-R1-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/10/Regulament-VADA-2021-R1-S-28.04.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/anexa_20nr._202_20-_20cererea_20de_20_c3_aenscriere_20student_20vada-1.docx
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/anexa_203_20-_20model_20contract_20de_20voluntariat-1.docx
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/anexa_20nr._2010_20_20-certificatul_20vada_20-_20model-2.doc
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/anexa_20nr._2011_20_20-_20anexa_20la_20certificatul_20vada_20-_20model-1.doc
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/REGULAMENT-CAMINE-2022-S-04.05.2022.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/10/REGULAMENT-CAMINE-2022-S-04.05.2022.pdf
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2. Criterii de precazare  

Contract de închiriere  

Contract de închiriere vară 

Prorectorul pentru Probleme 

social-administrative 

ACTE STUDII  

1. P.O. privind completarea şi eliberarea actelor de studii în 

cadrul UMFVBT 
Rectorul 

2. Regulamentul privind gestionarea, completarea şi eliberarea 

actelor de studii şi a documentelor universitare 
Rectorul 

PRACTICA DE SPECIALITATE  

1. Regulamentul privind desfăşurarea practicii de specialitate în 

cadrul UMFVBT 
Decanii 

 

 

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 Ioan Hinț 

http://www.umft.ro/
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Criterii-de-precazare-pentru-anul-universitar-2022-2023.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Contract-de-inchiriere-2022-2023.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2022/05/Contract-de-inchiriere-2022-vara.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-completare-si-eliberare-acte-studii-27.01.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/PO-completare-si-eliberare-acte-studii-27.01.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-acte-studii-S-29.07.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/04/Regulament-acte-studii-S-29.07.2020.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-practica-de-vara%CC%86-S-30.06.2021.pdf
https://www.umft.ro/wp-content/uploads/2021/07/Regulament-practica-de-vara%CC%86-S-30.06.2021.pdf

