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Art. 1. În vederea implicării studenților și rezidenților din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș în activitatea didactică și de
cercetare pentru pregătirea și formarea noilor generații de cadre didactice și de cercetători, la
nivelul disciplinelor se instituie următoarele funcții de asistare a activității didactice:
a. Preparator- demonstrator – pentru disciplinele preclinice, care implică activități în care nu
există interacțiune directă cu bolnavul;
b. Intern – pentru disciplinele clinice în care există interacțiune directă cu bolnavul.
Art. 2. Pozițiile vacante sunt anunțate la decanat de fiecare disciplină în perioada 15-30
septembrie. Selecția candidaților este făcută de șeful disciplinei împreună cu membrii colectivului
disciplinei până la data de 15 octombrie și este comunicată decanatului.
Art. 3. Preparatorii/internii vor lucra sub coordonarea directă a unui cadru didactic,
responsabilitatea activității acestora revenind șefului disciplinei. La disciplinele preclinice
preparatorii - demonstratori vor efectua demonstrații practice (disecție, experimente, determinări,
prezentări scurte, etc) iar la disciplinele clinice internii vor efectua prezentări de caz la patul
bolnavului si prezentarea unor tehnici și manopere medicale.
Art. 4. Activitatea preparatorilor/internilor nu substituie activitatea cadrelor didactice, așa cum
este ea prevăzută în statele de funcții.
Art. 5. Criteriile minime de calificare pentru poziția de preparator-demonstrator sunt
următoarele (cumulativ):
a. Anul de studiu în care se află preparatorul-demonstrator să fie superior anului în care se
predă disciplina respectivă;
b. Statutul de student integralist.
Art. 6. Criteriul de calificare pentru poziția de intern o reprezintă statutul de medic rezident de
minim an II în specialitatea corespunzătoare disciplinei de predare sau într-o specialitate înrudită;
Art. 7. Numirea în funcția de preparator – demonstrator sau de intern este valabilă pentru
perioada unui an universitar, cu posibilitate de prelungire, la recomandarea șefului de Disciplină și
cu aprobarea decanului facultății.
Art. 8. Obligațiile studentului preparator – demonstrator și a internului sunt:
a) să îşi desfăşoare activitatea conform orarului şi după tematica propusă de titularul de
curs/disciplină;
b) să participe la activităţile suplimentare cerute de titularul de disciplină (de ex. pregătire
experimente, material didactic, pregătire prezentări de caz);
c) să nu divulge informaţiile sau deciziile luate în cadrul disciplinei, în cazul în care sunt invitaţi să
participe la discuţii;
d) să facă toate eforturile pentru a fi pregătit în domeniul respectiv.
Art. 9. Studenții preparatori – demonstratori sau internii nu au dreptul să examineze studenți
la examene, să acorde note studenților la examene sau verificări sau să participe la redactarea
întrebărilor pentru examene și nici să interfereze in vreun fel cu desfășurarea examenelor, cu
excepția supravegherii, alături de cadrele didactice, a derulării examenului.
Art. 10. Drepturile studentului preparator – demonstrator și a internului:
a) să fie informat corect şi la timp privind activitatea ce îi este repartizată, orarul, tematica de
pregătire, activitatea desfăşurată de studenţii şi de cadrele didactice din cadrul disciplinei;
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b) să fie ajutat cu materiale/date informative, suport personal în desfăşurarea activităţii cerute de
către cadrele didactice ale disciplinei;
c) să participe la activitățile de cercetare ale disciplinei;
d) să aibă acces la resursele tehnice ale disciplinei, în condițiile stabilite de șeful disciplinei;
e) să primească la sfârşitul activităţii sale o referinţă din partea titularului de disciplină şi o dovadă
privind această activitate, care să îl ajute mai târziu în activitatea sa profesională.
Art. 11. Pentru fiecare an universitar în care a desfășurat activități didactice studentul
preparator – demonstrator poate beneficia la acordarea burselor, la competițiile pentru mobilități, la
programul VIFU sau alte competiții organizate de universitate în care clasificarea se face pe baza
unui punctaj care are la bază activitățile profesionale, de un spor de 10% din valoarea punctajului
obținut din criteriile standard luate în calcul cu condiția ca să aibă un statut de preparator activ.
Pentru desfășurarea acestor activități cel puțin 3 ani, preparatorul va putea primi, după absolvire un
spor de 10% la punctajul final calculat la admiterea la doctorat sau la concursul pentru un post de
asistent universitar.
Art. 12. Pentru activitățile didactice desfășurate de intern, acesta va putea primi un spor de
10% la punctajul final, la admiterea la doctorat sau la concursul pentru un post de asistent
universitar, cu condiția ca aceste activități să fi fost desfășurate pe un interval de minim 3 ani.
Art. 13. Perioadele de timp prevăzute la art. 11 și 12 se pot cumula pentru a putea obține
perioada minimă de 3 ani necesară acordării sporului de punctaj.
Art. 14. Pentru activitatea desfășurată preparatorii/internii pot primi credite suplimentare și alte
facilități oferite de legislația în vigoare privind voluntariatul.
Art. 15. Încheierea colaborării cu o disciplină din motive disciplinare anulează drepturile
prevăzute la art. 11-13.
Art. 16. Obligațiile didactice asumate de către preparatori/interni nu îi scutesc pe aceștia de
activitățile didactice și profesionale generale.
Art. 17. Prevederile prezentului regulament se completează cu reglementările specifice
fiecărei discipline care își poate stabili criterii de selecție specifice și numărul maxim de preparatori
sau de interni de care are nevoie, cu condiția ca numărul maxim de preparatori demonstratori de la
o disciplină să nu depășească de trei ori numărul posturilor vacante al disciplinei respective.
Prezentul Regulament a fost aprobat în sedinta Consiliului de Administrație din 14 octombrie 2019 si
intră în vigoare la data de 15 octombrie 2019.
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