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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 134/8890/28.04.2021 

 

 

Având în vedere: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,  

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 

61/7332/31.03.2021, 

- Adresa d-lui prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, Rector al Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, nr. 7007/RUMFT/24.03.2021, 

- H.S. nr. 109/7332/31.03.2021,       

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului pentru studii universitare şi studii 

postuniversitare, nr. 8337/19.04.2021, 

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului, de etică şi deontologie profesională a 

Senatului, nr.8339/19.04.2021,  

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului de evaluare a performanţelor cadrelor didactice 

şi cercetării  ştiinţifice, nr. 8172/15.04.2021, 

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului pentru probleme social administrative şi 

studenţeşti, nr. 8173/15.04.2021, 

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului de evaluare a managementului universitar, nr. 

8171/15.04.2021, 

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului pentru imagine, relaţii internaţionale şi 

parteneriat academic, nr. 8338/19.04.2021, 

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului pentru revizuirea regulamentelor şi  a Cartei 

universitare, nr. 7633/02.04.2021-R,  

- Referatul Comisiei de specialitate a Senatului pentru dezvoltare academică, nr. 

8517/21.04.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează Raportul Rectorului Universității de Medicină si Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, privind starea universității, pe anul 2020, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 
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- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

tuturor celor interesaţi, prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                             Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                Șef Birou Senat     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 

       Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

  Vizat Oficiu juridic, 

     C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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