
REGULAMENT INTERN DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CERCULUI ȘTIINȚIFIC STUDENȚESC 

FARMAPLANT ÎN CADRUL DISCIPLINEI BOTANICA FARMACEUTICA, DSFF,  FACULTATEA DE 

FARMACIE, UMF TÂRGU MUREȘ 

 

I. DISPOZIŢII GENERALE  

 

Art. 1.1 Cercul Științific Studențesc înființat este o unitate de studii şi de cercetare ştiinţifică de 

performanţă în domeniul plantelor medicinale, a cărui denumire este reprezentată prin 

acronimul: FARMAPLANT  

Art. 1.2 FARMAPLANT este organizat ca o unitate de studii și cercetare, din cadrul Disciplinei de 

Botanica farmaceutica, DSFF, Facultatea de Farmacie, UMF Târgu Mureș, având acces la baza 

materială a acesteia şi având sediul pe Str.Gheorghe Marinescu, nr. 38, Târgu Mureș. 

Art. 1.3 FARMAPLANT are în componenţă cadre didactice, doctoranzi şi studenţi ai Facultății de 

Farmacie, cu preocupări de studii şi cercetare ştiinţifică în domeniul plantelor medicinale. 

 

II. MISIUNE ŞI OBIECTIVE  

 

Art. 2.1 Misiunea FARMAPLANT este aceea de a iniţia, dezvolta şi promova cercetarea şi 

proiectele academice în domeniul plantelor medicinale. Principalele obiective sunt următoarele:  

 dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ales, formarea abilităților de cercetare 

științifică a studenților, dezvoltarea gândirii independente și a capacității de lucru în 

echipă a participanților, punându-se accent pe caracterul interdisciplinar. 

 proiectarea studiilor științifice de specialitate şi implementarea proiectelor 

 promovarea rezultatelor ştiinţifice  

 publicarea de studii şi articole ştiinţifice în reviste şi cărţi în limba română şi în limbi de 

circulaţie internaţională  

 perfecţionarea continuă prin schimburi de experienţă cu alte centre similare existente la 

nivel instituțional, naţional şi internaţional  

 organizarea de conferinţe, cursuri de formare continuă şi perfecţionare, seminarii, 

simpozioane 

 asistenţă în pregătirea elaborării lucrărilor științifice și de licenţă  

Art. 2.2 Activităţile principale a căror realizare concură la îndeplinirea misiunii FARMAPLANT sunt 

definite prin următoarele teme de cercetare stabilite anual. 

Art. 2.3. În vederea realizării proiectelor mai sus amintite ne propunem: 

 implicarea studenților Facultății de Farmacie, încurajarea activității de cercetare a 

studenților și a elaborării lucrărilor științifice și de licență 

 implicarea activă în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale pe teme conectate 

obiectivelor prezentate mai sus, cu potenţialul atragerii de fonduri prin proiecte şi granturi 

 colaborări cu alte instituții sau centre de cercetare în vederea realizării obiectivelor propuse 

 

III. ORGANIZAREA  

 

Art. 3.1 FARMAPLANT reprezintă o unitate de cercetare la nivelul Facultății de Farmacie, UMF Târgu 

Mureș  



Art. 3.2. FARMAPLANT are un Coordonator de Cerc si membri. 

Art. 3.3. Pot deveni participanți ai FARMAPLANT studenți ai Facultății de Farmacie, numărul maxim 

fiind de 10 (zece) studenți.  

Art.3.4. Cererea de afiliere la FARMAPLANT va constitui o scrisoare de intenție și un CV în cazul 

fiecărui doritor. Cererile de afiliere se vor depune până în data de 15 noiembrie zilnic între orele 

10.00-12.00 la sediul disciplinei și vor fi trimise în format electronic pe adresa de mail 

corneliu.tanase@umftgm.ro . Cererile se analizează şi se supun aprobării de catre coordonatorul de 

cerc. 

Art.3.5. Fiecare participant acceptat va lua la cunoștință prezentul Regulament sub semnătură. 

Art.3.6. Fiecare participant acceptat va opta pentru una dintre temele de cercetare propuse, iar din 

rezultatele obținute va prezenta o lucrare științifică (TDK, Marisiensis) și va fi coautor la cel puțin o 

lucrare științifică publicată in extenso. 

Art. 3.7. Pierderea calității de membru se poate realiza:  

 la cererea membrilor în cauză;  

 din cauza încălcării codului deontologic în activitatea didactică sau de cercetare 

 în cazul în care membrii FARMAPLANT lipsesc consecutiv de la 3(trei) ședințe de lucru 

Art. 3.8. Ședințele de lucru al FARMAPLANT vor fi programate în ultima zi de vineri a fiecărei luni, 

exceptând zilele de sărbătoare legală sau în cazul de suprapunere cu alte manifestări specifice. 

Convocarea şedinţelor se face de către coordonatorul cercului ştiinţific studenţesc. 

Art. 3.9. Comunicarea cu membrii cercului se va realiza prin afișe, mail-uri, reţele de socializare. 

Art. 3.10. Atribuțiile coordonatorul cercului ştiinţific studenţesc sunt: 

 elaborarea temelor de cercetare 

 selecția studenților membrii FARMAPLANT 

 stabilirea regulamentului/modului de desfăşurare a şedinţelor cercului ştiinţific studenţesc 

 comunicarea în termen către Decanat a temelor de cercetare, a listei studenților membri 

FARMAPLANT și a rapoartelor de activitate. 

 asigurarea condițiilor necesare desfășurării activităților cercului științific  

Art. 3.11. Drepturile şi obligaţiile studentului membru în FARMAPLANT sunt:  

 să beneficieze de procesul de instruire prevăzut în planul de cercetare al FARMAPLANT la 

care a fost admis  

 să utilizeze baza materială a universităţii  

 să îşi îndeplinească obligaţiile care îi revin, în conformitate cu tema/proiectul de cercetare 

 să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia sa în cadrul programului sau al 

activităţilor conexe  

 să cunoască şi să respecte toate normele şi regulamentele care guvernează activitatea 

academică în cadrul universităţii, inclusiv normele de protecţia muncii, etica cercetării 

ştiinţifice, etc 

Coordonator cerc ştiinţific studenţesc FARMAPLANT 

Sef lucrari dr. Corneliu Tanase 

mailto:corneliu.tanase@umftgm.ro

