HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 304/16920/16.09.2021
Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 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,
- H.S. nr. 86/7332/31.03.2021 privind separarea disciplinei Farmacie Clinică de
disciplina Farmacologie-Farmacoterapie începând cu anul universitar 2021/2022 şi
constituirea disciplinei Farmacie clinică, comunicarea în farmacie, asistența farmaceutică ca
disciplină de sine stătătoare,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
16491/13.09.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11/16479/13.09.2021 privind avizarea de
către Consiliul Facultății de Farmacie a distriburii unor cadre didactice, ca urmare a separării
disciplinelor începând cu anul universitar 2021-2022.
Art. 1. Senatul universitar aprobă distribuirea următoarelor cadre didactice în urma separării
disciplinelor Chimie farmaceutică, Farmacologie-Farmacoterapie, Farmacie clinică, Comunicarea în
farmacie, Asistență farmaceutică, după cum urmează :
Disciplina Chimie farmaceutică:
- Prof. univ. dr. Codruța-Marinela Șoica,
- Conf. univ. dr. Cristina-Maria Trandafirescu,
- Conf. univ. dr. Roxana-Maria Ghiulai,
- Conf. univ. dr. Marius Nicolae Mioc,
- Ș.l. dr. Roxana Racoviceanu,
- Asist. univ. drd. Prodea Loredana Alexandra,
- Asist. univ. drd. Milan Andreea Maria.
Disciplina Farmacologie-Farmacoterapie:
- Conf. univ. dr. Mirela Voicu,
- Ș.l. dr. Maria Suciu,
- Ș.l.dr. Liana Suciu,
- Asist. univ. dr. Maria-Cristiana Mabda.
Disciplina Farmacie clinică, Comunicarea în farmacie, Asistență farmaceutică:
- Conf. univ. dr. Valentina Oana Buda.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
SENATUL UNIVERSITAR
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256490626; Fax: +40256490626
Email: senat@umft.ro
www.umft.ro

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

- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- Persoanele nominalizate la art. 1
- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 305/16920/16.09.2021
Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 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 privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 269/11900/30.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
16491/13.09.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11/16479/13.09.2021 privind avizarea favorabilă de
către Consiliul Facultății de Farmacie a formațiunilor de studiu pentru anul universitar 2021-2022.
Art. 1. Senatul universitar aprobă formațiunile de studiu pentru programele de studii universitare de licență din
cadrul Facultății de Farmacie: Farmacie, Farmacie (în limba franceză) și Asistență de farmacie (la Lugoj),
Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, an universitar 2021-2022, conform Anexei, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Farmacie,
- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 306/16920/16.09.2021

Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 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 privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 269/11900/30.06.2021,
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 16690/15.09.2021
- Procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină, nr. 16605/15.09.202, privind avizarea
favorabilă de către Consiliul Facultății de Medicină a formațiunilor de studiu pentru anul universitar
2021-2022.
Art. 1. Senatul universitar aprobă formațiunile de studiu pentru toate programele de studii universitare de licență
și master, din cadrul Facultății de Medicină, an universitar 2021-2022, conform Anexelor, părți integrante din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină,
- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 307/16920/16.09.2021

Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 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 privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 269/11900/30.06.2021,
- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al facultății de Medicină Dentară, nr.
15829/03.09.2021,
- Procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 14085/27.07.2021 privind
avizarea favorabilă de către Consiliul Facultății de Medicină Dentară a formațiunilor de studiu pentru
anul universitar 2021-2022.
Art. 1. Senatul universitar aprobă formațiunile de studiu pentru programele de studii universitare de licență :
Medicină Dentară, Medicină Dentară (în limba engleză), Tehnică Dentară și Asistență de profilaxie
stomatologică, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorat didactic,
- Decanatul Facultății de Medicină Dentară,
- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA
NR. 308/16920/16.09.2021

Având în vedere:
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 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 privind elaborarea statelor de funcții și de personal didactic în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr.
269/11900/30.06.2021,
- Adresa d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr.
16689/15.09.2021,
- Procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină, nr. 16605/14.09.2021, privind
acordarea avizului Consiliului Facultății de Medicină asupra statelor de funcții, an universitar
2021-2022,
- Adresa d-nei prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină Dentară,
nr.16758/15.09.2021,
- Extras din procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr.
16627/14.09.2021, privind acordarea avizului Consiliului Facultății de Medicină Dentară
asupra statelor de funcții, an universitar 2021-2022,
- Adresele d-nei prof. univ. dr. Codruța-Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr.
16492/13.09.2021 și 16684/15.09.2021,
- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11/16479/13.09.2021, privind acordarea
avizului Consiliului Facultății de Farmacie asupra statelor de funcții, an universitar 2021-2022,
- Procesul Verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 16639/15.09.2021, privind
modificările aduse statului de funcții,
- Adresa d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 16714/15.09.2021,
privind avizarea statelor de funcții transmise de către Consiliile Facultăților de Medicină,
Medicină Dentară, Farmacie.
Art. 1. Senatul universitar aprobă Statele de funcții pentru personalul didactic și de cercetare al
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul universitar 20212022, conform Anexelor părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
- Decanate,
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- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase
Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj. Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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HOTĂRÂREA SENATULUI
UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA
NR. 309/16920/16.09.2021

Având în vedere:
- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara, adoptată prin H.S. nr.75/12188/16.09.2020,
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 141 din 19 august 2020 privind instituirea
unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul comun al M.E. și M.S. nr. 5196/1756/06.09.2021 privind pentru aprobarea măsurilor
de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor
acte normative din domeniul învăţământului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- 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,
- H.S. nr. 231/11900/30.06.2021, privind aprobarea desfășurării activității didactice aferente
anului universitar 2021-2022 în sistem on-site (prezență fizică) pentru toate programele de studii
universitare de licență, master și doctorat, cu respectarea măsurilor de protecție în conformitate cu
legislația în vigoare pentru acea dată (dacă este cazul),
- Avizul favorabil din partea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice din cadrul UMF
,,Victor Babeș” din Timișoara, nr. 96672/19.05.2021,
- Adresa domnului Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, prin care propune ca
Senatul universitar să abiliteze Consiliul de Adminsitrație al Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara pentru stabilirea modalității de desfășurare a anumitor activități
didactice, în anul universitar 2021-2022.
Art. 1. Senatul universitar aprobă ca în cazul incidenței cumulate în ultimele 14 zile a cazurilor în
Timișoara egală sau mai mare de 3/1000 de locuitori, Consiliul de Adminsitrație al Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara să stabilească modalitatea de desfășurare a
anumitor activități didactice, în anul universitar 2021-2022, astfel:
- desfășurarea cursurilor la programele de studii universitare de licență, în regim on-line, după
caz;
- desfășurarea cursurilor la programele de studii universitare de master și doctorat, în regim
on-line.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Cancelaria Rectorului,
- Prorectorate,
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- Decanate,
- Comisiile de specialitate ale Senatului,
- CSUD,
- Școlile doctorale,
- Departamentele facultăților,
- Direcția Generală Administrativă,
- Direcția Secretariat General Universitate,
- Direcția Resurse Umane,
- 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.
Președinte Senat,
Prof. univ. dr. Marius Craina

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai
Întocmit,
Cj.Lioara Bartulov
Șef Birou Senat
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