Cod: UMFST-REG-49 Ediția 02
Nr. anexe: 01
Pagina: 1 din 8

Documente de referinţă:
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Carta Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe
Regulamentul de organizare ş funcţionare a Consiliului de administraţe a Universităţii de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie din Târgu Mureş

REGULAMENTUL DE CONFERIRE A
TITLURILOR ONORIFICE, A DISTINCȚIILOR ȘI
DIPLOMELOR DE ONOARE
Regulation of Conferring honors, degrees, diplomas, awards, medals

Cod regulament: UMFST-REG-49
Ediţia 02
Întocmit:
Verificat:
Aprobat:

Prof. dr. Leonard Azamfirei, rector
Conf. dr. Camil Vari, prorector științific
Consiliul de Administraţie
Senat

Data intrării în vigoare:
Data retragerii:

Data: 16. dec. 2019
Data: 16. dec. 2019
Data: 29. ian. 2020

30. ian. 2020

Cod: UMFST-REG-49 Ediția 02
Nr. anexe: 01
Pagina: 2 din 8

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul regulament stabilește modul de acordare a titlurilor, distincţiilor, diplomelor şi
medaliilor, după caz, unor personalităţi de către şi în numele Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie din Târgu Mureş.
Art.

2.

Activitatea

stabilită

în

prezentul

regulament

are

drept

scop

recunoaşterea/recompensarea excelenţei în domeniul ştiinţific, didactic sau în cadrul comunităţii
academice, prin conferirea de titluri, distincţii, diplome sau medalii.

Capitolul II. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa (DHC) al
Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu
Mureş
Art. 3. Conform art. 2, paragraful (2) al Cartei Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie din Târgu Mureş, aceasta „promovează un sistem de învăţământ bazat pe respectarea
standardelor naţionale şi internaţionale, fiind abilitată să acorde titlul de [....], doctor honoris causa”.
Art. 4. Titlul de doctor honoris causa se acordă de către Senatul universităţii, la propunerea
Consilului de administraţie, unor personalităţi marcante pe plan naţional şi internaţional, care au
influenţat în mod hotărâtor evoluţia cunoaşterii pe plan mondial şi care au sprijinit Universitatea de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureş prin contacte directe, prin colaborări/formare
de echipe de cercetare şi/sau prin iniţierea de relaţii instituţionale cu universităţi/institute partenere.
Art. 5. În funcție de domeniul de activitate, titlul de DHC poate fi:
a.

Doctor Honoris Causa Scientarum – Dhc. Sc. - pentru domenii ale științei

b.

Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum – Dhc. B. P – acordat personalităților din

afara comunității academice, pentru contribuții la binele societății.
Art. 6. Decernarea titlului de Doctor honoris causa are loc în cadrul unei şedinţe a Senatului
universităţii, convocată special în acest scop.
Art. 7. Pentru a menţine caracterul elitist al titlului DHC, UMFST G.E. Palade Tg. Mureș va
acorda un număr de maximum 2 titluri de DHC Scientarum într-un an calendaristic.
Art. 8. Titlul de Doctor Honoris Causa nu se poate acorda membrilor comunității academice
din cadrul UMFST G.E. Palade Tg. Mureș.
Art. 9. Cu ocazia decernării titlului de DHC va fi elaborat prin grija Prorectoratului științific, un
Volum onorific care va cuprinde: Cuvântul rectorului, Hotărârea Senatului, Laudatio, Rezumatul
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conferinței onorifice, datele biografice și CV-ul candidatului. Macheta volumului va fi realizată de
Compartimentul PR care va realiza și afișul evenimentului și va promova evenimentul prin invitații,
comunicate de presă.
Art. 10. Ceremonia de acordare a titlului de DHC se desfășoară conform Anexei 01.

Capitolul III. Conferirea Medaliei de Onoare a Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” și a
Medaliei „Tiberiu Maros”
Art. 11. Medalia de Onoare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
”George Emil Palade” din Târgu Mureş reprezintă semnul de recunoaștere supremă a meritelor
deosebite pe care o persoană le are în plan național sau internațional și se acordă, la propunerea
rectorului, unor personalități academice, științifice, culturale sau unor personalități publice care au
contribuit în mod special la dezvoltarea domeniului în care activează sau care au sprijinit în mod
semnificativ dezvoltarea Universității.
Art. 12. Medalia de Onoare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie‚
„George Emil Palade” se acordă foștilor rectori ai universității împreună cu titlul și diploma de rector
emeritus.
Art. 13. Medalia de Onoare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie‚
„George Emil Palade” poate fi acordată și unor instituții care au contribuit de-a lungul timpului la
creșterea prestigiului UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.
Art. 14. Medalia „Tiberiu Maros” se acordă pentru perfomanță deosebită în cercetarea
fundamentală.
Art. 15. Medalia de Onoare a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie‚
„George Emil Palade” și Medalia „Tiberiu Maros” se pot acorda fiecare dintre ele, prin decizia Senatului,
unei singure persoane / an calendaristic.
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Capitolul IV. Conferirea titlului de Profesor emerit al Universităţii
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
din Târgu Mureş
Art. 16. Titlul onorific de profesor emerit pentru excelenţă profesională se poate acorda
cadrelor didactice şi de cercetare care au atins vârsta de pensionare şi care au făcut dovada unui
standard înalt privind activitatea didactică şi de cercetare de-a lungul carierei academice.
Art. 17. Criteriile de performanţă profesională (conform art. 289 alin. 3 din Legea Educației
Naționale 1/2011) care stau la baza acordării titlului de profesor emerit se stabilesc de Senatul
Universităţii.
Art. 18. Titlul onorific de profesor emerit pentru excelenţă profesională se acordă pe viață, în
cadru festiv, de către rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureş.
Art. 19. Titlul de Profesor emerit nu implică în mod obligatoriu stabilirea unei relații
contractuale cu UMFST.

Capitolul V. Conferirea titlului de rector emeritus al Universităţii
de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
din Târgu Mureş
Art. 20. Titlul onorific de Rector emeritus și diploma de rector emeritus se acordă foștilor
rectori ai universității.
Art. 21. Titlul se acordă de către rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş, foștilor rectori, cu ocazia primei ocazii a Zilelor
Universității de după terminarea mandatului sau în alt cadru festiv.
Art. 22. Rectorii emeriți sunt invitați de onoare ai oricărei manifestări desfășurate sub egida
UMFST G.E. Palade Tg.Mureș.
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Capitolul VI. Conferirea Diplomei de excelenţă în cercetarea
ştiinţifică
Art. 23. Anual, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureş premiază excelenţa în cercetarea ştiinţifică, prin acordarea unui premiu, al
cărui cuantum este stabilit de Consiliul de Administraţie.
Art. 24. Premiul se acorda cadrului didactic titular din universitate care a obținut în anul
calendaristic în curs factorul de impact cumulat cel mai ridicat din pozitia de prim autor al unor articole
ştiinţifice publicate in extenso (NU şi coautor, autor corespondent, ultim autor).
Art. 25. Pentru realizări cu totul deosebite, cu impact semnificativ asupra cunoaşterii şi care
se bucură de o largă recunoaştere internaţională, Consiliul de Administraţie al universităţii poate conferi
diplomă de excelenţă cadrului/cadrelor didactice sau unui colectiv, în semn de recunoaştere a
excelenţei pentru performanţele profesionale. Diploma de excelenţă este însoţită de o recompensă
materială, al cărui cuantum este stabilit de Consiliul de Administraţie.

Capitolul VII. Conferirea Diplomei de onoare a Universităţii de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureş
Art. 26. La propunerea prorectorului responsabil cu activitatea ştiinţifică, problemele
studenţeşti şi orientarea profesională, rectorul universităţii acordă diplome de onoare pentru omagierea
personalităţilor universităţii cu ocazia zilelor de naştere sau a retragerii din activitate.
Art. 27. Diploma de onoare se acordă cadrelor didactice pensionate la împlinirea unei vârste
rotunde (70, 80, 90 de ani) sau la retragerea din activitate, cât și absolvenților – șefi de promoție de la
fiecare program de studiu din cadrul universității și primilor clasați la examenul național de rezidențiat.
Art. 28. Diploma de onoare poate fi acordată la propunerea Consiliului de Administraţie şi
unor absolvenți ai universității noastre și unor personalităţi din mediul academic, de la alte universităţi
din ţară sau străinatate sau din structurile administrative (alte universități, primărie, prefectură,
ministere, ambasade) care au contribuit în mod decisiv la crearea unor legături instituţionale cu
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş.
Art. 29. Diploma de onoare va fi acordată și personalităților științifice care susțin în cadrul
Zilelor UMFST G.E. Palade Tg.Mureș, prelegerile George Simu Memorial Lecture și Miskolczi Dezső
Memorial Lecture.
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Capitolul VII. Conferirea Plachetei aniversare în numele
Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George
Emil Palade” din Târgu Mureş
Art. 30. Cu ocazia unor evenimente festive (aniversarea fondării unor instituţii partenere din
ţară sau străinate) rectorul poate conferi diplome sau plachete aniversare în numele universităţii la
propunerea Consiliului de Administraţie.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale
Art. 31. Pentru titlurile și distincțiile menționate se emite Decizie de Rector. Decizia este
transmisă în scris printr-o scrisoare oficială, candidatului. Corespondența cu persoanele nominalizate a
primi premii sau distincții se face prin intermediul secretariatului general al UMFST G.E. Palade
Tg.Mureș. Desfășurarea festivității se face după obținerea acordului scris de acceptare din partea
candidatului.
Art. 32. Titlul de DHC și Medalia de onoare a UMFST G.E.Palade Tg.Mureș nu pot fi acordate
în absență. Acordarea post mortem a distincțiilor se poate face doar în situația în care decesul
candidatului a survenit între momentul acceptării candidaturii și data organizării ceremoniei de
decernare.
Art. 33. Oricare dintre titlurile sau medaliile acordate pot fi retrase de către universitatea în
situația în care persoană onorată desfășoară activități ulterioare incompatibile cu funcția sau poziția sa
sau activități carer aduc deservicii imaginii și prestigiului universității. Retragerea titlului este inițiată de
către consiliul de administrație sau de către senat.
Art. 34. Secretariatul general al Universității menține un registru special cu toate titlurile,
diplomele și medaliile acordate de către universitate.
Art. 35. Compartimentul de PR realizează machetele pentru fiecare dintre diplomele și
materialele specifice (medalii, plachete).
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Senatul Universităţii de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din
Târgu Mureş a aprobat prezentul regulament în data de 29. ian. 2020 și intră în vigoare în data de 30.
ian. 2020.

Anexe:
Anexa 01: Ceremonia de desfășurare a festivității de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa
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Anexa 01
Ceremonia de desfășurare a festivității de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa

1. La sosirea în universitate, persoana nominalizată este întâmpinată de persoana care a făcut
nominalizarea şi este condusă spre Cabinetul Rectorului unde se află reunit Prezidiul
ceremoniei de decernare şi alte personalităţi invitate să ia parte la ceremonie.
2. Persoana care a făcut nominalizarea îi face cunoscut conţinutul ceremonialului de acordare a
titlului DHC.
3. Cu 5 minute înainte de ora stabilită pentru începerea ceremoniei, întregul grup se deplasează
spre locul de desfășurare a ceremoniei.
4. Membrii conducerii UMFST G.E. Palade Tg.Mureș în afara persoanei nominalizate, vor purta
ţinuta de ceremonie (togă, tocă) a UMFST G.E. Palade Tg.Mureș. Intrarea conducerii se va
face pe acordurile imnului Gaudeamus Igitur.
5. Cu asistenţa în picioare, va fi intonat Imnul naţional al viitorului laureat, dacă persoana
respectivă este de altă naționalitate.
6. După încheierea imnurilor, președintele Senatului va deschide ședința festivă.
7. Cuvântul Rectorului
8. Persoana desemnată va da citire textului Laudatio, cu încadrarea în maximum 10 minute.
9. După conferinţa de Laudatio, Preşedintele Senatului invită audienţa să se ridice, dă citire
hotărârii Senatului de conferire a titlului de DHC şi invită o persoana din afara Prezidiului să dea
citire diplomei în limba latină.
10. După citirea diplomei, secretarul sef al senatului oferă candidatului toga și toca și apoi,
președintele Senatului înmânează diploma.
11. Noul DHC va fi felicitat de Rector.
12. Preşedintele Senatului invită audienţa să se aşeze şi pe noul Doctor Honoris Causa să susţină
conferinţa onorifică. Aceasta nu poate depăşi 20 de minute.
13. Președintele senatului mulţumeşte noului DHC pentru discursul susţinut şi declară încheierea
ceremoniei cu intonarea imnului Gaudeamus Igitur.
14. Moment foto oficial.

