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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  310/18599/29.09.2021 

 

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,  

- Legea 53/2003-Codul Muncii, republicată cu modificările și completarile ulterioare, 

- Legea-cadru nr. 153 /2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

- Legea nr. 16 /1996 privind arhivelor naţionale, republicată, formă consolidată, 

- Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 

urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative 

şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, formă consolidată, 

- Hotărârea Guvenului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 169/17456/25.11.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 

293/14339/28.07.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- 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. 119/15705/28.10.2020 privind aprobarea Procedurii operaționale privind constituirea 

și actualizarea dosarelor personale ale angajaților din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,  

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 13645/21.07.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/16360/09.09.2021. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă completarea și modificarea Procedurii operaționale privind 

constituirea și actualizarea dosarelor personale ale angajaților Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

-          La punctul 8.4. se adaugă o literă nouă, lit. u), cu următorul conținut: ,,u) Notă de 

informare privind obligația de aderare la un fond de pensii administrat privat”; 

-          La pct. 10 se adaugă o nouă Anexă, Anexa nr. 16 - Notă privind obligația de aderare la 

un fond de pensii administrat privat; 

-          Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 se modifică, după cum urmează: ,, la litera M, pct. 4, 

după lit. c se introduce o nouă litera c^1, cu următorul conținut: ,, c^1) să informeze angajatul 

cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat”. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 
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- Prorectorat didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 311/18599/29.09.2021 

 

 
Având în vedere: 

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

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, actualizată, 

- 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, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 16159/07.09.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr. 17329/20.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/16360/09.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. (1)Senatul universitar aprobă pachetul de informații referitoare la competiția de proiecte de cercetare 

doctorală, care se va desfășura în perioada 15.09.2021 – 21.11.2021, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(2) Pachetul de informații poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat pentru Cercetare Științifică, 

- CSUD, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Școala Doctorală Medicină-Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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/
http://www.umft.ro/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 312/18599/29.09.2021 
 Având în vedere: 

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

- Legea nr. 49 din 14 martie 2013 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 288/2004 privind 

organizarea studiilor universitare, 

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, actualizată, 

- 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 instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat 

în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

modificat și completat prin H.S. nr. 53/9754/29.07.2020, 

- Procedura operațională privind modul de acordare a perioadei de întrerupere, prelungire, grație pentru 

studiile univeristare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 148/8890/28.04.2021,  

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr.14979/16.08.2021.  

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă prelungirea studiilor universitare de doctorat, domeniul Medicină Dentară, 

cu o perioadă de 24 luni, pentru următorul student doctorand: 

 

            1.Student-doctorand Gergely Ildiko 

Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Porojan Liliana 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 313/18599/29.09.2021 
 

Având în vedere: 

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

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, actualizată, 

- 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 instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat 

în cadrul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) - Universitatea de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

completat și modificat prin H.S. nr. 53/9754/29.07.2020, 

- Procedura operațională privind modul de acordare a perioadei de întrerupere, prelungire, grație pentru 

studiile univeristare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 148/8890/28.04.2021,  

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD nr. 17341/20.09.2021. 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, domeniul Medicină, cu o 

perioadă de 6 luni, pentru următorul student doctorand :   

    Student-doctorand: Ionică Loredana Nicoleta 

    Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Petrescu Lucian 

    Motivul: urmarea unui stagiu de pregătire  în Franța 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 314/18599/29.09.2021 

 

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, 

- H.S. nr. 12/4579/25.03.2020 privind validarea componenţei comisiei permanente, de specialitate a 

Senatului, de evaluare a performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice, 

- Solicitarea d-lui conf. univ. dr. Constantin Tudor Luca, Președinte al Comisie de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice, nr.17714/22.09.2021 de modificare a componenței 

acestei comisii, prin înlocuirea unui membru, ca urmare a faptului că studentul Endre Mate a absolvit Facultatea 

de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

 

 

Art. 1 Senatul universitar, validează noua componență a Comisie de specialitate a Senatului, de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice, după cum urmează  : 

Președinte :  conf. univ. dr. Luca Constantin Tudor  

Membri:   prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu 

prof. univ. dr. Tudor Ovidiu Rareș Olariu 

prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu  

student Buciu Victor Bogdan, anul VI, Facultatea de Medicină 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Persoanelor nominalizate la art 1., 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția General Administrativă, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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/
http://www.umft.ro/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 315/18599/29.09.2021 

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,  

- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor profesionale, 

- Ordonanța de Urgență nr.99/2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul 

învățământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

- Ordinul comun nr.5196/1756/2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții 

de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

- 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, 

- Hotărârea Senatului nr.309/16920/16.09.2021, privind abilitarea 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,  

- Recomandarea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș”din Timișoara, nr. 17355/20.09.2021,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări privind desfășurarea activității didactice 

în anul universitar 2021-2022, începând cu data de 22.09.2021: 

 

a) cursurile la programele de licență ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara să se  desfășoare on-line sau on-site, conform deciziei șefului de disciplină și a 

titularului de curs, cu respectarea măsurilor de protecție prevăzute de lege. 

b) cursurile la programele de masterat și doctorat să se deruleze exclusive on-line. 

c) lucrările practice și stagiile la programele de licență să se deruleze doar în format fizic, on-site, 

cu respectarea prevederilor OUG nr.99/2021 și a Directivei 2005/36/CE. 

d) în situația derulării procesului didactic, în format fizic, se vor respecta următoarele reguli de 

protecție la nivel individual: distanțare fizică, purtarea măștii de uz medical în spații închise și 

spălarea/dezinfectarea mâinilor. 

e) în cazul în care studenții care prezintă o creștere a temperaturii corporale de peste 37,3 oC, 

simtome de răceală sau specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2, aceștia se vor prezenta la 

Centrul de testare PCR al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

unde vor beneficia de testare gratuită, al cărui rezultat NEGATIV va permite reluarea activității 

universitare. 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la: 

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

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 316/18599/29.09.2021 

Având în vedere: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 404 din 29 martie 2006 privind organizarea şi desfăşurarea 

studiilor universitare de masterat, 

- 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, 

- Solicitarea d-nei ș.l. dr. Simona Popescu, Prodecan al Facultății de Medicină, nr. 

14351/28.07.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art.1. (1)Senatul universitar aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității 

profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de master în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentul  Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- D-na Alina Hoancă, secretar studii universitare de master, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 317/18599/29.09.2021 

Având în vedere: 

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii și școlarizare a 

cetățenilor străini, începând cu anul școlar/universitar 2017-2018, 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, 

- Metodologia de înscriere la studii de specializare (rezidențiat cu taxă) a cetățenilor străini non UE, 

în anul universitar 2021-2022, aprobată prin H.S. nr. 92/7332/31.03.2021,  

- Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 246/11900/.30.06.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 

16615/14.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea punctului XII.6 din Metodologia de primire la studii și 

școlarizare a cetățenilor străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de 

stat și particular acreditate, în anul universitar 2021-2022, privind actualizarea cuantumului taxei de studii de 

specializare (rezidențiat cu taxă, în an-7500 de euro). 

(2) Prezenta Metodologie poate fi consultată pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorat didactic, 

- Prorectorat Relații Internaționale, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 318/18599/29.09.2021 
 

 

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, 

- Metodologia de examinare și notare a studenţilor în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie 

,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr.  283/14339/28.07.2021, 

- Solicitarea colectivului studenților reprezentanți din Senatul și Consiliul de Administrație al 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, nr. 16139/07.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021,  

- Procesul Verbal al Ședinței de Senat, nr. 18599/29.09.2021. 

 

Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă completarea art. 17, alin (1) din Metodologia de examinare și notare a 

studenților în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, cu un nou alineat, 

după cum urmează: 

 

 ,, Întrebările folosite în cadrul sesiunii de reconsiderare a notei vor fi diferite în proporție de minimum 

50%  față de cele utilizate în cadrul sesiunii ordinare și sesiunii de restanțe”.  

„ Întrebările folosite în cadrul sesiunii de restanțe vor fi diferite în proporție de  100%  față de cele utilizate în 

cadrul sesiunii ordinare.” 

 

(2) Prezenta Metodologie poate fi consultată pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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 
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http://www.umft.ro/


 
 
  
 
                              

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 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 319/18599/29.09.2021 
 

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, 

- Metodologia de examinare și notare a studenţilor în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie 

,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr.  283/14339/28.07.2021, 

- Solicitarea colectivului studenților reprezentanți din Senatul și Consiliul de Administrație al 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, nr. 16139/07.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021,  

- Procesul Verbal al Ședinței de Senat, nr. 18599/29.09.2021. 

 

Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă completarea art. 77, alin (3) din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea activităților profesionale ale studenților în cadrul studiilor universitare de licență, an universitar 

2021-2022, cu un nou alineat, după cum urmează: 

 

 ,, Întrebările folosite în cadrul sesiunii de reconsiderare a notei vor fi diferite în proporție de minimum 

50%  față de cele utilizate în cadrul sesiunii ordinare și sesiunii de restanțe”.  

„ Întrebările folosite în cadrul sesiunii de restanțe vor fi diferite în proporție de  100%  față de cele utilizate în 

cadrul sesiunii ordinare.” 

 

(2) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 320/18599/29.09.2021  

 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 319/8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările 

și completările ulterioare, 

- Ordonanța de Urgență nr. 96/8.12.2016 privind modificarea și completarea unor acte normative 

din domeniul educației, cercetării, formării profesionale și sănătății, 

- Hotărârea Guvernului nr. 457/4.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs 

pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în învățământul superior, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul Ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/20.12.2016 privind 

aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice 

din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de 

conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, 

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

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 169/17456/25.11.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 

293/14339/28.07.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- 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, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, nr. 17075/17.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art.1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2022-2023. 

(3) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

http://www.umft.ro/
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- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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. 

 

                                                                   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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 321/18599/29.09.2021  

 

Având în vedere: 

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

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în învățământul superior. 

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

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 169/17456/25.11.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 

293/14339/28.07.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- 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 ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată din 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 

nr. 15/2191/22.02.2018, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, nr. 17075/17.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art.1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului privind 

ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2022-2023. 

(3) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 
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- 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. 

 

                                                                   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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 322/18599/29.09.2021  

 

Având în vedere: 

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

- Hotărârea Guvernului nr. 902/ 9.11.2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul 

superior Carta UMF „Victor Babeș” din Timișoara,  

- Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.129/2016 privind aprobarea 

standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 

învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calităţii de conducător 

de doctorat şi a atestatului de abilitare, 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 169/17456/25.11.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 

293/14339/28.07.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- 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 organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera 

didactică, în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara aprobat prin 

H.S. nr. 5/17694/28.11.2018, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, nr. 17075/17.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art.1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea, completarea și republicarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul universitar 2022-2023. 

(3) Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 
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- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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. 

 

                                                                   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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  323/18599/29.09.2021 

Având în vedere: 

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

- Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat 

prin H.S. nr. 169/17456/25.11.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 293/14339/28.07.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- 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, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, nr. 17075/17.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art.1. (1) Senatul universitar aprobă Metodologia privind prelungirea contractelor individuale de muncă și de 

transformare a posturilor de asistent universitar perioadă determinată în asistent universitar perioadă 

nedeterminată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta Metodologie intră în vigoare începând cu anul universitar 2022-2023. 

(3) Prezenta Metodologie poate fi consultată pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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. 

 

                                                                   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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 324/18599/29.09.2021 

 

 

Având în vedere:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare și desfășurare 

a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

- Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021, la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 

245/11900/30.06.2021, 

- 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 Ministerului Educației, nr. 17594/21.09.2021, privind acordul redistribuirii locurilor 

destinate candidaților absolvenți de licee din mediul rural, respectiv a candidaților rromi rămase 

vacante, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Timar Bogdan, Decan al Facultății de Medicină, 

nr.17324/20.09.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină 

Dentară, nr. 17381/20.09.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța- Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, 

nr. 16932/16.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă redistribuirea locurilor bugetate (granturi de studii) pentru studii 

universitare de licență, repartizate distinct pe următoarele categorii: statistic, absolvenților cu diploma 

de bacalaureat proveniți de la licee situate în mediul rural, candidaților de etnie rromă și candidaților 

proveniți din sistemul de protecție socială și rămase neocupate în urma concursului de admitere, 

sesiunea 2021, astfel: 
 

Facultatea de Medicină 

-   1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Medicină se redistribuie locurilor repartizate statistic la 

programul de studii Medicină; 

- 3 (trei) locuri bugetate repartizate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială 

rămase neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală se redistribuie locurilor 

repartizate statistic la programul de studii Medicină; 
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-  2 (două) locuri bugetate repartizate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială 

rămase neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală (Lugoj) se redistribuie 

locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

-  7 locuri bugetate repartizate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee 

situate în mediul rural rămase neocupate la programul de studii Medicină se redistribuie 

locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

- 2 locuri bugetate repartizate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate 

în mediul rural rămase neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală se 

redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

- 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate 

în mediul rural rămas neocupat la programul de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

- 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate 

în mediul rural rămas neocupat la programul de studii Nutriție și dietetică se redistribuie 

locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

- 6 (șase) locuri bugetate repartizate statistic rămase neocupate la programul de studii Farmacie 

se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină; 

 

Facultatea de Medicină Dentară 

- 1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Medicină Dentară se redistribuie locurilor repartizate statistic 

la programul de studii Medicină Dentară; 

- 7 (șapte) locuri bugetate repartizate statistic rămase neocupate la programul de studii Asistență 

de Profilaxie Stomatologică se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii 

Medicină Dentară; 

-  1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Farmacie se redistribuie locurilor repartizate statistic la 

programul de studii Medicină Dentară; 

-  1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate 

în mediul rural rămas neocupat la programul de studii Asistență de Farmacie (la Lugoj) se 

redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină Dentară; 

-  1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate 

în mediul rural rămas neocupat la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia 

produsului cosmetic se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii 

Medicină Dentară; 

-  1 (un) loc bugetat repartizat tinerilor de etnie rromă rămas neocupat la programul de studii 

Farmacie se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină Dentară; 

 

Facultatea de Farmacie (2 locuri bugetate): 

-    2 (două) locuri bugetate repartizat statistic rămase neocupate la programul de studii Asistență 

de Farmacie (la Lugoj) se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii 

Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic; 
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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. 

 

                                                                                                                             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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 325/18599/29.09.2021 

 

 

Având în vedere:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare și desfășurare 

a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, cu modificările și 

completările ulterioare, 

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

- Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență, pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021, la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 

245/11900/30.06.2021, 

- Regulamentului privind cuantumul taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 246/11900/30.06.2021, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Timar Bogdan, Decan al Facultății de Medicină, 

nr.17324/20.09.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină 

Dentară, nr. 17381/20.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă redistribuirea locurilor cu taxă pentru studii universitare de licență 

și rămase neocupate în urma concursului de admitere, sesiunea 2021, astfel: 
 

Facultatea de Medicină 

-   20 (douăzeci) locuri cu taxă repartizate candidaților non UE rămase neocupate la programul 

de studii Medicină se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină; 

-  1 (un) loc cu taxă rămas neocupat la programul de studii Asistență medicală generală se 

redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină; 

-   9 (nouă) locuri cu taxă rămase neocupate la programul de studii Balneofiziokinetoterapie și 

recuperare se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină. 

Facultatea de Medicină Dentară 
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- 3 (trei) locuri cu taxă repartizate candidaților non UE rămase neocupate la programul de studii 

Medicină Dentară se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină 

Dentară; 

- 4 (patru) locuri cu taxă rămase neocupate la programul de studii Asistență de Profilaxie 

Stomatologică se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină 

Dentară; 

 

Facultatea de Farmacie: 

- 6 (șase) locuri cu taxă repartizate candidaților UE rămase neocupate la programul de studii 

Farmacie (în limba franceză) se redistribuie locurilor cu taxă repartizate candidaților non UE 

la programul de studii Farmacie (în limba franceză);  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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. 

 

                                                                                                                             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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 326/18599/29.09.2021 
 

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, 

- Metodologia  privind organizarea și   desfășurarea procesului de examinare a studenților/ 

masteranzilor/ doctoranzilor în sistem on-line, aferent semestrului II al anului universitar 2019-2020 în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara aprobată prin H.S. nr. 1/5351/07.05.2020, 

modificată, completată și republicată prin H.S. nr. 191/18470/18.12.2020, 

- Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de examinare a 

studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem on-line, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 284/14339/28.07.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină Dentară și 

a d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 17147/17.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă echivalarea/recunoașterea practicii de vară anuală pentru anul universitar 

2019-2020 cu activitatea practică efectuată de către studenți în anul universitar 2020-2021, sub îndrumarea 

cadrelor didactice din timpul semestrului, echivalare/recunoaștere necesară pentru elaborarea catalogului notare, 

aferent disciplinei Practica de vară. 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 327/18599/29.09.2021 

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, 

- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11/16479/13.09.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr. 

16931/16.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă demararea procedurii de depunere a dosarului, respectiv a plății 

tarifului către ARACIS pentru programul de studii universitare de master ,,Cosmetologie și 

dermofarmacie”, domeniul Farmacie, 2 ani, 120 credite ECTS. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Famacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na Alina Hoancă, secretar studii universitare de master, 

- DEACE, 

- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- 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 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

                     Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR . 328/18599/29.09.2021 

 

Având în vedere:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 privind organizarea activităților de prevenire și 

protecție, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui Florin Dinu, specialist SSM, nr. 16884/16.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. (1)Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă - IPSSM 

06/2021 – pentru lucrări la instalațiile electrice în exploatare, în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentele Instrucțiuni pot fi consultate pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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. 

 

                                                                                                                             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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR. 329/18599/29.09.2021 

Având în vedere:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 privind organizarea activităților de prevenire și 

protecție, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui Florin Dinu, specialist SSM, nr. 16884/16.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

 

Art.1. (1) Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă - IPSSM 

07/2021 – privind autorizarea internă a electricienilor, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentele Instrucțiuni pot fi consultate pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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. 

 

                                                                                                                             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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR . 330/18599/29.09.2021 

Având în vedere:  

- Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 privind organizarea activităților de prevenire și 

protecție, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui Florin Dinu, specialist SSM, nr. 16884/16.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă - IPSSM 

08/2021 – privind utilizarea energiei electrice în medii normale, în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentele Instrucțiuni pot fi consultate pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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. 

 

                                                                                                                             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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 331/18599/29.09.2021 

 

 

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, 

- Proiectul pentru dezvoltarea instituțională CNFIS-FDI-2021-0552, cu titlul: Dezvoltarea unei 

platforme structurate de consultanță, intervenție și consigliere profesională a studenților în 

vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii abandonului universitar, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, nr. 

17080/20.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 25/17655/21.09.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul de atribuire a tabletelor electronice, studenților 

români înscriși la studii universitare de licență, de scurtă și lungă durată, din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara PROIECT CNFIS-FDI-2021-0552, conform 

Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Senatul universitar aprobă  Modelul de contract de comodat perioadă determinată, prin care 

comodantul împrumută comodatarului în mod gratuit tablete electronice APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 

32GB, Wi conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Senatul universitar aprobă   Modelul de proces verbal de predare - primire Tableta APPLE 

iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Regulamentul, Modelul de contract și Modelul de Proces Verbal  de predare-primire, pot fi 

consultate pe site-ul www.umft.ro., secțiunea Reglementări. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanat Facultatea de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

http://www.umft.ro/
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- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                      NR.  332/18599/29.09.2021 

 

 

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, 

- H.S  nr. 27/7135/24.06.2020 privind aprobarea modelului, respectiv clauzele cuprinse în actul 

adițional 2 la contractele de finanțare de proiect de cercetare științifică, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică 

nr. 18081/24.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18245/27.09.2021. 

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea art.5, alin (2) al Contractului de finanțare de proiect de 

cercetare științifică pentru Cercetare doctorală, Cercetare post-doctorală și Cercetători experimentați 

în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, astfel: 

„Alin.(2) Directorul de proiect are obligația de a depune la Departamentul de Cercetare și 

Management al Granturilor un raport de activitate științifică în perioada 1-15 decembrie a fiecărui 

an calendaristic de desfășurare a proiectului, însoțit de documentele justificative aferente (raport 

tehnic al activității științifice, publicații, articole în format print, etc). Raportul va fi avizat de către 

Consiliul Științific subordonat Rectoratului UMFVBT.” 

Art. 2. Senatul universitar aprobă modelul  Actului Adițional nr.5, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

http://www.umft.ro/
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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 

 

 

         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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