HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 1/550/14.01.2021
În temeiul:
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 550/14.01.2021;
- Hotărârea Senatului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nr. 1/223/08.01.2021;
- Hotărârea Senatului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nr. 2/223/08.01.2021;
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
hotărăște:
1. Aprobarea bugetului proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul UMF
Victor Babeș din Timișoara”, în cuantum 1,206,813.74 lei (inclusiv TVA), respectiv indicatorii tehnico-economici
ai proiectului menționat mai sus, aprobat prin Hotărârea Senatului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nr.
1/223/08.01.2021, cu următoarele prevederi:
a) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile, neprevăzute și/sau conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectului, vor fi asigurate din bugetul propriu;
b) Sumele reprezentând operarea şi întreținerea investiției după finalizare, vor fi asigurate din bugetul propriu
pe toata perioada pandemiei;
c) Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, prin demararea
procedurilor de includere în buget, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale;
d) Cheltuielile efectuate cu implementarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare
COVID-19 in cadrul UMF „Victor Babeș” Timișoara”, Cod apel POIM/881/9/1/ sunt suportate integral de
către Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectiv specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei
sanitare COVID-19, Cod apel POIM/881/9/1/, contribuția din bugetul Universității de Medicina si Farmacie
"Victor Babeș" fiind zero;
e) Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se va realiza de către unitatea (echipa) de implementare a
proiectului, desemnată prin Hotărârea Senatului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nr. 2/223/08.01.2021.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, Prorectoratul
didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific, Prorectoratul dezvoltare
academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului,
Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie,
Departamentul Relații Internaționale, 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, Serviciul Financiar - contabil, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”,
Imprimeria universității, DEACE, SSMT, TDSA, LSFT, Compartimentul administrare website și platforme elearning, pentru a fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicarea pe site-ul www.umft.ro, Sindicatul
„Hipocrate” al cadrelor didactice.
Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C.j. Cristian Hinț

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.
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