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                                                          HOTĂRÂREA SENATULUI 

         UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR. 303/16116/08.09.2021 

Având în vedere: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Prevederile H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, cu modificările și 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, 

- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 4/17694/28.11.2018 și 

modificat prin H.S. nr. 13/10597/03.07.2019,  

- Normele de aplicare ale Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, aprobate prin H.S. nr. 215/18470/18.12.2020, 

- Adresele d-lui prof. univ.dr. Bogdan Timar, Decan Facultatea de Medicină, nr. 16028/ 06.09.2021 și 

nr.16029/ 06.09.2021, 

- Rapoartele comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe 

perioadă determinată și perioadă nedeterminată, semestrul II, an universitar 2020-2021, avizate de 

Consiliul Facultății de Medicină, conform procesului-verbal al ședinței nr. 16010/06.09.2021,  

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan Facultatea de Medicină Dentară, 

nr.16025/06.09.2021, 

- Rapoartele comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe 

perioadă determinată și perioadă nedeterminată, semestrul II, an universitar 2020-2021, avizate de 

Consiliul Facultății de Medicină Dentară, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței nr. 

16024/06.09.2021, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Codruța-Marinela Șoica, Decan Facultatea de Farmacie, nr. 

15619/02.09.2021, 

- Raportul comisiei de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe 

perioadă nedeterminată, semestrul II, an universitar 2020-2021, avizat de Consiliul Facultății de 

Farmacie conform extrasului din procesul-verbal al ședinței nr. 15573/02.09.2021 și a Hotărârii 

Consililui Facultății de Farmacie, nr. 8/15573/02.09.2021.  

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă  rapoartele comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice 

vacante, scoase la concurs pe perioadă nedeterminată și perioadă determinată la Facultatea de Medicină, 

semestrul II, anul universitar 2020-2021, avizate de Consiliul Facultății de Medicină, conform Anexei nr. 1, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Senatul universitar aprobă  rapoartele comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice 

vacante, scoase la concurs pe perioadă nedeterminată și perioadă determinată la Facultatea de Medicină Dentară, 

semestrul II, anul universitar 2020-2021, avizate de Consiliul Facultății de Medicină Dentară, conform Anexei 

nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Senatul universitar aprobă  raportul comisiei de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la concurs pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Farmacie, semestrul II, anul universitar 2020-

2021, avizate de Consiliul Facultății de Farmacie, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

http://www.umft.ro/
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- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința 

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

 

                                                                   Întocmit, 

                                                                                           Cj. Lioara Bartulov 

                                                                                    Șef Birou Senat 

 

           Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

 

                     Vizat Oficiu juridic, 

              C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/

















