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Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea 

autoritatii sau institutiei publice 

 

Regulamente si reglementari interne 

Carta Universitatii 

Plan de Management - Rector 
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Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de 

functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei 

publice 

 

Rector si Prorectori UMFCD 

Senat UMFCD 

Consiliul de Administratie UMFCD 

Consiliul CSUD 

Departamentul de Cercetare 

Comisia de Etica 

Structuri Administrative 

Organigrama 
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Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a 

institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea 

informatiilor publice 

 

Consiliul de Administratie al UMFCD 

 

1. Presedinte Consiliu de Administratie – Rector Acad. Ioanel Sinescu 

 2. Prorector cu probleme de învăţământ universitar de licenţă şi de master Prof. Univ. Dr. Ecaterina Ionescu 

 3. Prorector cu probleme de învăţământ postuniversitar Prof. Univ. Dr. Catalina Poiana 

 4. Prorector cu probleme de cercetare stiinţifică Prof. Univ. Dr. Dragos Vinereanu 

 5. Prorector cu probleme studenţesti Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga 

 6. Prorector pentru cooperare europeană şi internaţională 
Prof. Univ. Dr. Bogdan-Ovidiu 

Popescu 

 7. Prorector  pentru strategie instituţională, evaluare academică şi calitate Prof. Univ. Dr. Dana Galieta Mincă 

 8. Decan Facultatea de Medicină Prof. Univ. Dr. Catalin Cârstoiu 

 9. Decan Facultatea de Medicină Dentară Conf. Univ. dr. Paula Perlea 

 10. Decan Facultatea de Farmacie Prof. Univ. Dr. Doina Drăgănescu 

 11. Decan Facultatea de Moașe și Asistență Medicală Conf. Univ. Dr. Nicoleta Măru 

 12. Director CSUD Prof. Univ. Dr. Dumitru Lupuleasa 

 13. Director General Administrativ Ec. Doina Crișan-Hăbean 

Numele functionatului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Dr. Stefan BUSNATU, 

Directia de Sisteme Informatice si Comunicatii Digitale 
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Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, 

respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-

mail si adresa paginii de Internet 

 

Denumire: Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti 

Adresa: Strada Dionisie Lupu, Nr. 37, Sector 2, Bucuresti 

Telefon: +04.21 318.0709 / +40.21 318.0721 / +40.21 318.0722 

Email: rectorat@umfcd.ro 

Website: www.umfcd.ro 
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Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil 

 

Buget 

Bilant 
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Programele si strategiile proprii 

 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, denumită în 

continuare UMFCD, este o instituţie de învăţământ superior de stat şi de cercetare, cu 

învăţământ medico - farmaceutic, de interes public, cu personalitate juridică, integrată 

sistemului naţional de învăţământ superior, care asigură pregătirea universitară în domeniul 

ştiinţelor medicale şi farmaceutice,. 

 UMF „Carol Davila” Bucureşti este acreditată potrivit legii ca universitate cu grad de 

încredere ridicat,  dispune de autonomie, în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, ale legislaţiei învăţământului şi ale Cartei UMF „Carol Davila”  Bucureşti și 

funcţionează în temeiul Legii nr 1/2011, independent de orice ingerinţe ideologice, politice 

sau religioase.     

 În baza autonomiei, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila"  are dreptul 

de a se autoconduce, autoorganiza şi dezvolta, potrivit necesităţilor proprii şi cu respectarea 

prevederilor legale. 

 Autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea 

proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, 

gestionarea resurselor umane şi materiale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 Misiunea asumată de UMFCD, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 

2011, este de cercetare avansată şi educaţie, precum şi de a genera şi de a transfera 

cunoaştere către societate prin următoarele obiective:  

a. formarea academică şi perfecţionarea resurselor umane calificate şi, respectiv, înalt 

calificate în domeniile medicinei, medicinei dentare şi farmaciei; 

b. tezaurizarea şi difuzarea valorilor stiinţifice, culturale, sociale şi etice în domeniul bio-

medical;  

c. promovarea spiritului şi gândirii critice în rândul specialiştilor şi al populaţiei, în 

domeniul său de activitate;  

d. promovarea şi susţinerea dezvoltării ştiinţifice şi culturale în domeniul bio - medical;  

e. participarea la dezvoltarea universală a stiinţelor bio-medicale;  

http://www.umf.ro/
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f. afirmarea valorilor stiinţifice naţionale în domeniu şi integrarea în activitatea  

europeană şi internaţională;  

g. dezvoltarea constiinţei şi comportamentului de crestere şi promovare a valorilor 

statului de drept în domeniul său de activitate, precum şi a libertăţilor umane şi 

principiilor democraţiei.  

 

 U.M.F. "Carol Davila" îndeplineste obiectivele asumate prin: 

a. formarea de specialisti cu pregătire superioară în domeniul ocrotirii sănătăţii, 

învăţământului şi cercetării stiinţifice, raportat la nivel internaţional;  

b. pregătirea postuniversitară a specialistilor din domeniu la toate nivelurile prin 

programe specifice (rezidenţiat, primariat, cursuri şi stagii de specializare şi 

perfecţionare, mijloace de pregătire continuă s.a.).  

c. cercetare stiinţifică fundamentală şi aplicativă;  

d. pregătirea şi perfecţionarea postuniversitară a specialistilor în domeniul cercetării 

stiinţifice prin mijloace specifice (masterat, doctorat, cursuri de perfecţionare s.a.);  

e. dezvoltarea legăturilor specifice dintre U.M.F. "Carol Davila" şi sistemul naţional de 

sănătate;  

f. contribuţia la acordarea de asistenţă medicală de specialitate şi de inaltă 

performanţă prin membrii comunităţii sale academice, specialisti de inaltă ţinută 

profesională;  

g. promovarea în cadrul comunităţii universitare a unui climat de încredere şi libertate, 

a căror reguli de bază sunt obiectivitatea şi respectul reciproc intre membrii 

Universităţii; 

h. dezvoltarea cooperării cu alte instituţii academice şi de cercetare naţionale şi 

internaţionale. 

Plan strategic 2012-2020 

Plan de Management - Rector 

 

 

http://www.umf.ro/
http://umfcd.ro/despre-umfcd/clasamente-si-rapoarte/asigurarea-calitatii/
http://umfcd.ro/despre-umfcd/biroul-rectorului/plan-management/
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Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau 

gestionate, potrivit legii 

o Decizii adoptate de Consiliul de Administraţie/Senat; 

o Cereri pentru eliberarea unor acte de studii; 

o Cereri pentru eliberarea de adeverinţe din care să rezulte calitatea de angajat sau de 

student al universităţii; 

o Contracte de cercetare; 

o Contracte de închiriere; 

o Contracte de muncă; 

o Contracte de şcolarizare; 

o Contracte privind achiziţiile publice 

o Contracte de sponsorizare 

o Diplome şi certificate de studii; 

o Dispoziţii emise de către conducerea instituţiei; 

o Documentaţii de licitaţie privind închirierile şi achiziţiile publice; 

o Documente financiar-contabile; 

o Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 

o Rapoartele anuale; 

o Regulamente de funcţionare şi organizare; 

o State de funcţiuni; 

o State de personal; 

o Procese verbale de audit. 
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Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei 
publice in situatia in care persoana se considera vatamata in 

privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate 
– inclus in anuntul referitor la informatiile de interes public 

Conform Legii 544/2001 

Art. 21 
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru 
aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui 
vinovat. 
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau 
al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana 
lezata. 
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite 
persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de 
interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui 
vinovat. 
 
*formularul pentru reclamatie administrativa este disponibil pe adresa: http://umfcd.ro/despre-
umfcd/clasamente-si-rapoarte/informatii-publice/ 
 
 
Art. 22 
(1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, 
aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza 
teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. 
Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art.7. 
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public 
solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. 
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului. 
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila. 
(5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de 
taxa de timbru. 

 

 

 

 

Directia de Sisteme Informatice si Comunicatii Digitale 

Decembrie 2016 

http://www.umf.ro/
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