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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 333/20960/27.10.2021 

 

 
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,  

- Ordinul nr. 3.955 din 9 mai 2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de 

practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind 

efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, 

- 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 și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 260/11900/30.06.2021,  

- Structura anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență în cadrul Universității de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 75/7332/31.03.2021, 

- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 18378/RUMFT/28.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea perioadei de efectuare a practicii de vară din structura anului 

universitar 2021 - 2022 pentru studii universitare de licență, din intervalul 11.07.2022 – 05.08.2022 în 

intervalul 11.07.2022 – 15.09.2022, cu respectarea celorlalte prevederi ale contractului referitoare la numărul 

de zile și de ore de practică, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- 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 Boșcu 

                                                                                                   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. 334/20960/27.10.2021 

 
 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu completările și modificările ulterioare;  

- Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului;  

- Ordinul MECS nr. 3223/2012 privind Metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în 

străinătate,  

- Ordinul MEN nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a 

studenţilor,  

- Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017 privind Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor 

străini, începând în anul școlar/universitar 2017-2018, cu modificări și completări ulterioare,  

- H.G. nr. 403/2021 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii 

universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, 

- Ordinul M.E.C. nr. 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în 

sistemul de învăţământ superior, 

- 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 organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților  în cadrul 

studiilor universitare de licență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, anul universitar 2021-2022, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 

285/14339/28.07.2021, 

- Solicitarea d-nei dr. Daniela Aurora Tănase, Secretar șef universitate, nr. 18461/DSGU/29.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021. 

 

Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă completarea art. 164, alin (2) din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, anul universitar 2021-2022, după cum 

urmează:  

 

,, Art. 164. 
(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare utilizate secvențial, până la atingerea 

primei departajări sunt, în următoarea ordine: 
1. Nota/media notelor obținute la materia cu numărul cel mai mare de credite, din anul universitar anterior; 
2. Nota/media notelor obținute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine descrescătoare, din 

anul universitar anterior; 
3.  Media aritmetică a mediilor ponderate aferente anilor universitari anteriori. 
4. Media obținută la concursul de admitere la UMFVBT”.                   

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

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 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală 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 Boșcu 

                                                                                                                            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.  335/20960/27.10.2021 

 

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, 

- 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, 

- Regulamentului 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 Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. 

6/6022/27.05.2020, 

- Metodologia de evaluare a proiectelor pentru obținerea grantului doctoral, pentru anul 

universitar 2021-2022, respectiv calendarul de desfășurare al competiției pentru obținerea grantului 

doctoral, an universitar 2021-2022, aprobată prin H.S. nr. 41/4291/24.02.2021, 

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

18045/04.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă, completarea Cap. III, art. 8 din Metodologia de evaluare a 

proiectelor pentru obținerea grantului doctoral programul GD 2021 Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 41/4291/24.02.2021  după cum 

urmează: 

 
,, Art. 8 - Evaluarea proiectului va fi efectuată independent de către doi evaluatori, între ale căror 

punctaje se va face media, dacă diferența este mai mică sau egală cu 10 puncte. Dacă diferența de 

punctaj dintre primii doi evaluatori este mai mare de 10 puncte, proiectul va fi evaluat de un al treilea 

evaluator, iar punctajul final va fi media dintre cele trei punctaje acordate. Punctajul aferent 

activității doctorandului implică și calitatea publicațiilor.” 

      

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile Doctorale, 

http://www.umft.ro/
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- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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 Boșcu 

                                                                                                                   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.  336/20960/27.10.2021 

 

 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

- 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, 

- Regulamentului 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 Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. 

6/6022/27.05.2020, 

- Metodologia de evaluare a proiectelor pentru obținerea grantului doctoral, pentru anul 

universitar 2021-2022, respectiv calendarul de desfășurare al competiției pentru obținerea grantului 

doctoral, an universitar 2021-2022, aprobată prin H.S. nr. 41/4291/24.02.2021, completată prin H.S. 

nr. 335/20960/27.10.2021, 

- H.S. nr. 195/ 10.121/26.05.2021 privind modificarea cifrei de școlarizare pentru studiile 

universitare de doctorat în anul universitar 2021-2022, 

- Adresa Ministerului Educației nr. 538/GP/30.09.2021 privind aprobarea suplimentării cifrei 

de școlarizare alocate pe criterii statistice Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, pentru admiterea în anul  universitar 2021-2022, 

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

18924/01.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă, distribuirea celor 5 (cinci) locuri fără bursă/granturi pentru studiile 

universitare de doctorat finanțate de la bugetul de stat, pe baza competiției de granturi doctorale, 

alocate suplimentar, după cum urmează: 

-   Domeniul Medicină – 4 locuri; 

-   Domeniul Medicină Dentară – 1 loc. 

      

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile Doctorale, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

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 Boșcu-  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. 337/20960/27.10.2021  

 

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,  

- 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. 195/ 10.121/26.05.2021 modificarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare 

de master în anul universitar 2021-2022, 

- Adresa Ministerului Educației nr.  539/GP/30.09.2021 privind aprobarea suplimentării cifrei 

de școlarizare alocate pe criterii statistice Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, pentru admiterea în anul  universitar 2021-2022, 

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

19043/04.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021, 

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

19796/12.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă distribuirea celor 20 de locuri/granturi pentru studii universitare de 

master, alocate suplimentar, următoarelor programe de studii universitare de master, pentru anul 

universitar 2021-2022, astfel: 

 

Domeniul Medicină: 

-   Programul de studiu Nutriție clinică și comunitară – 3 locuri, 

-   Programul de studiu Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare – 3 locuri; 

-   Programul de studiu Recuperarea afecțiunilor neurologice – 3 locuri; 

-   Programul de studiu Managementul serviciilor sociale și de sănătate – 3 locuri; 

-   Programul de studiu Responsabilitatea juridică a personalului medical - 2 locuri; 

-   Programul de studiu Management educațional sanitar - 2 locuri; 

-   Programul de studiu Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului 

medical - 1 loc; 

 

Domeniul Farmacie : 

             -  Programul de studiu Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic – 3 locuri. 

 

http://www.umft.ro/
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Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

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

- 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. 338/20960/27.10.2021  
 

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. 3/5189/29.04.2020 privind validarea componenței Comisiei de Etică desemnată să 

funcționeze la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, 

- Solicitarea d-nei conf. univ. dr. Daniela Radu, Președinte al Comisiei de Etică a Universităţii de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, nr. 18348/28.09.2021, privind  desemnarea a doi membrii, 

ca urmare a faptului că studenta Lieb Katharina a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, iar studentul Hudac Andrei Rareș a absolvit Facultatea de 

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

- Propunerea Decanatului Facultății de Medicină și a SSMT, nr. 19178/05.10.2021, 

- Propunerea Decanatului Facultății de Medicină Dentară și a TDSA, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021. 

 

Art. 1 Senatul universitar validează alegerea următorilor studenți  în calitate de membri ai Comisiei de Etică a 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024, 

astfel : 

         - Giuchici Silvia- student anul VI, Facultatea de Medicină; 

         - Darius Buliga- student anul V, Facultatea de Medicină Dentară; 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Conf. univ. dr. Daniela Radu, Președinte al Comisiei de Etică  

- 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 Boșcu 

                                                                                                                           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. 339/20960/27.10.2021 
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,  

- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în 

cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021, 

- 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. Simu Mihaela Adriana, Departamentul VIII Neuroștiințe, Disciplina 

Neurologie, Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 15107/23.08.2021, de aprobare a menținerii 

calității de titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, 

- Referatul justificativ întocmit de către dl prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, 

nr. 15992/06.09.2021, 

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

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 16800R/18.10.2021, transmise de Comisia de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor 

minimale obligatorii, 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, a d-nei prof. univ. dr. Simu Mihaela Adriana, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na prof. univ. dr. Simu Mihaela Adriana, 

- 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 Boșcu- 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. 340/20960/27.10.2021 

 

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,  

- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în 

cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021, 

- 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. Adalbert Schiller, Departamentul VII- Medicină Internă II, Disciplina 

Nefrologie, Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 17081/17.09.2021, de aprobare a menținerii 

calității de titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, 

- Referatul justificativ întocmit de către d-na. conf. univ. dr. Viviana Ivan, Director Departament VII- 

Medicină Internă II, nr. 18890/01.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 19636R/18.10.2021, transmise de Comisia de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor 

minimale obligatorii, 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, a d-nului prof. univ. dr. Adalbert Schiller, pentru un an calendaristic. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl prof. univ. dr. Adalbert Schiller, 

- 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 Boșcu- 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. 341/20960/27.10.2021 

 

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,  

- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în 

cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021, 

- 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. Horia Pleș, Departamentul VIII Neuroștiințe, Disciplina Neurochirurgie, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 18076/24.09.2021, de aprobare a menținerii calității de 

titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, 

- Referatul justificativ întocmit de către d-na prof. univ. dr. Simu Mihaela Adriana, Director Departament 

VIII, Neuroștiințe, nr. 118225/30.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 19637R/18.10.2021, transmise de Comisia de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor 

minimale obligatorii, 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, a d-nului prof. univ. dr. Horia Pleș, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl prof. univ. dr. Horia Pleș, 

- 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 Boșcu- 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. 342/20960/27.10.2021 

 

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,  

- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în 

cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021, 

- 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. Iosif Marincu, Departamentul XIII, Disciplina Boli Infecțioase I, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. nr. 18217/27.09.2021, de aprobare a menținerii calității de 

titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, 

- Referatul justificativ întocmit de către d-nul conf. univ. dr. Fira-Mlădinescu Ovidiu, Director 

Departament XIII- Boli Infecțioase, nr. 18224/05.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 27/19248/05.10.2021, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1 nr. 19638R/18.10.2021, transmise de Comisia de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor 

minimale obligatorii, 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, a d-nului prof. univ. dr. Iosif Marincu, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl prof. univ. dr. Iosif Marincu, 

- 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 Boșcu- 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. 343/20960/27.10.2021 

 

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 completările ulterioare, 

- Ordinul Ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului  nr. 5.559/2011, pentru 

aprobarea normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic 

din învățământ, forma consolidată, 

- 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, 

- Procedura operațională privind programarea și efectuarea concediului, modificată, 

completată și republicată prin H.S. 116/15705/28.10.2020, completată prin H.S. nr. 

106/7332/31.03.2021,       

- Solicitarea d-lui  Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 19625/11.10.2021, 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă un număr de 40 de zile de concediu de odihnă de care vor beneficia 

cadrele didactice ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în anul 

calendaristic 2022, în perioada vacanțelor universitare și cu respectarea calendarului de activități 

specifice de învățământ ale universității, după cum urmează: 

 

- 14.02.2022 - 20.02.2022- 5 zile lucrătoare, 

- 25.07.2022 - 31.07.2022- 5 zile lucrătoare, 

- 01.08.2022 - 31.08.2022- 22 zile lucrătoare, 

- 01.09.2022 - 02.09.2022- 2 zile lucrătoare, 

- 22.12.2022 - 31.12.2022 – 6 zile lucrătoare. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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 

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

                                                     
                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                           Cj. Lioara Boșcu- 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. 344/20960/27.10.2021 

 

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 Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- Regulamentului electoral privind constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul 

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

265/11900/30.06.2021, 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie nr.15/18822/01.10.2021, 

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

18948/01.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei conf. univ. dr. Mirela Voicu în calitate de Șef de Disciplină 

la Disciplina Farmacologie-Farmaciterapie, Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină si 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2021-2024. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na conf. univ. dr. Mirela Voicu, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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 Boșcu                                                                                                                                                    

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 345/20960/27.10.2021 

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 Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 120/8890/28.04.2021, 

- Regulamentului electoral privind constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul 

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

265/11900/30.06.2021, 

- 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, 

- Hotărârea Consiliului Facultății de Farmacie nr.15/18822/01.10.2021, 

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

18948/01.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei conf. univ. dr. Valentina Oana Buda în calitate de Șef de 

Disciplină la Disciplina Farmacie Clinică, Comunicare în Farmacie, Asistență Farmaceutică, Facultatea de 

Farmacie din cadrul Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de 

mandat 2021-2024. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na conf. univ. dr. Valentina Oana Buda, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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 Boșcu 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 346/20960/27.10.2021 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul 

de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de 

învăţământ superior, 

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

- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea structurilor și funcțiilor de conducere ale 

Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 

265/11900/30.06.2021, 

- 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, 

- Vacantarea unui loc în Senatul universitar, având în vedere faptul că dl. prof. univ. dr. Octavian Marius 

Crețu deține funcția de rector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Procesul-verbal al ședinței Biroului Electoral al Universității, nr. 20626/18.10.2021,  

- Adresa d-lui prof. univ. dr. Edward Șeclăman, Președintele Biroului Electoral al Universității, nr. 

20262/18.10.2021. 

 

Art. 1 Senatul universitar validează alegerea domnului prof. univ. dr. Ovidiu Alexandru Mederle, în calitate de 

membru al Senatului Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de 

mandat 2020-2024. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic,  

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl. prof. univ. dr. Ovidiu Alexandru Mederle, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: 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 Boșcu 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 347/20960/27.10.2021 

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, 

- Hotărârea Guvernului nr. 403 din 31 martie 2021privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi 

al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru 

anul universitar 2021-2022, 

- Hotărârea Guvernului nr. 883 din 19 august 2021 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea 

Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de 

studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, 

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

19272/05.10.2021, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 19668/11.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă creșterea numărului de locuri pentru programul de studii Medicină (în limba 

franceză) din cadrul Facultății de Medicină, de la 40 de locuri la 80 de locuri. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- 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 Boșcu 

                                                                                                                               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.  348/20960/27.10.2021 
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, 

- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 202/18470/18.12.2020 și completată 

prin H.S. nr. 259/11900/30.06.2021,  

- Standardele de elaborare a tezei de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobate prin H.S. nr. 203/18470/18.12.2020, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 20068/15.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

 Art.1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Standardelor de elaborare a tezei de doctorat 

în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Prezentele Standarde pot fi consultate 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, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- 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 cunoştinţa 

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

 

 

                                                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                                        Cj. Lioara Boșcu 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  349/20960/27.10.2021 

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, 

- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 202/18470/18.12.2020 și completată prin 

H.S. nr. 259/11900/30.06.2021,  

- Macheta de redactare a tezei de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 204/18470/18.12.2020, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 20069/15.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

 Art.1. (1) Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Machetei de redactare a tezei de doctorat în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

(2) Prezenta Machetă 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, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- 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 cunoştinţa 

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

 

                                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                                        Cj. Lioara Boșcu 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  350/20960/27.10.2021 

 

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, 

- Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 202/18470/18.12.2020 și completată prin 

H.S. nr. 259/11900/30.06.2021,  

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 20064/15.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

 Art.1. (1) Senatul universitar aprobă prelungirea termenului de depunere a tezelor de doctorat în curs de 

finalizare, cu două luni, pentru doctoranzii care îndeplinesc criteriile contractuale (au publicațiile necesare), fără 

obligația de a achita taxa de școlarizare, până la data de 01.12.2021. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină – Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar Contabilă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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 Boșcu 

                                                                                                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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 351/20960/27.10.2021  

 

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, 

- Hotărârea de Guvern nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariatilor 

din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitatile bugetare, 

republicată, completată și modificată, 

- Ordinul nr. 4.050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de 

îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat, 

- 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, 

- Contractul Colectiv de Muncă al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, 

- Procedura operațională Programarea și efectuarea concediului, aprobată prin H.S. nr. 

116/15705/28.10.2020, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director DRU, nr. DRU – 1027/17974/23.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art.1. (1)Senatul universitar aprobă Procedura de sistem privind Programarea și efectuarea 

concediului, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art 2. Se abrogă Procedura operațională Programarea și efectuarea concediului, aprobată prin H.S. 

nr. 116/15705/28.10.2020. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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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. 

 

                                                                   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/


  
 
 
 
                              

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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  352/20960/27.10.2021 

 

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, 

- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, 

- 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, 

- Contractul Colectiv de Muncă al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director DRU, nr. DRU – 1036/18211/27.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art.1. (1)Senatul universitar aprobă Procedura de sistem privind Formarea profesională a personalului 

didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Oficiul juridic, 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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- 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.  353/20960/27.10.2021 

 

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 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), 

- Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 

- 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, 

- Contractul Colectiv de Muncă al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director DRU, nr. DRU – 1077/19090/04.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art.1. (1)Senatul universitar aprobă Procedura de sistem privind Cercetarea disciplinară a personalului 

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

din prezenta hotărâre. 

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

Art 2. Se abrogă Regulamentul privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, 

aprobat prin H.S. nr. 9/14160/28.09.2017, modificat și completat prin H.S. nr. 18/966/23.01.2019. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

http://www.umft.ro/
/eurolegis/ro/index/act/61544#A0
/eurolegis/ro/index/act/61544#A0
/eurolegis/ro/index/act/61026#A0
/eurolegis/ro/index/act/61544#A0
/eurolegis/ro/index/act/61544#A0
/eurolegis/ro/index/act/61026#A0
http://www.umft.ro/
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- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Comisia de monitorizare SCIM, 

- 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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 354/20960/27.10.2021 

 

 

 

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, 

- Contractul Colectiv de Muncă al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, 

- 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 evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului didactic auxiliar și nedidactic, aprobată prin H.S. nr. 117/15705/28.10.2020, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director DRU, nr. DRU – 1102/19548/08.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

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

evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și 

nedidactic, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Art. 2. Se abrogă Metodologia privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului didactic auxiliar și nedidactic, aprobată prin H.S. nr. 117/15705/28.10.2020. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- 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,  

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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- 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.  355/20960/27.10.2021 

Având în vedere: 

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

- Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, 

- Legea nr. 153/2007 privind arhivarea documentelor în formă elecronică, 

- Ordinul nr. 4.156 din 27 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul 

actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior, 

- Ordinul nr. 3067/2020 din 20 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de 

instituţiile de învăţământ superior din România, 

- Hotărârea nr. 899 din 22 august 2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de 

specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, actualizată, 

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

- 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 de organizare și funcționare al Secretariatului General al Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 102/13495/30.09.2020, 

- Solicitarea d-nei dr. Daniela Aurora Tănase, Secretar șef universitate, nr. 

19822/DSGU/13.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

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

organizare și funcționare a Direcției Secretariat General Universitate din 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. Se abrogă Regulamentul de organizare și funcționare al Secretariatului General al Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 102/13495/30.09.2020. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Oficiul juridic, 

http://www.umft.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225525
http://www.umft.ro/
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- 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. 356/20960/27.10.2021 

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,  

- Metodologia privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul universitar și/sau în 

cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 172/9819/19.05.2021, 

- 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 Romulus-Zorin, Departamentul VII- Medicină Internă II, 

Disciplina Nefrologie Medicină Internă: Diabet Nutriție, Boli Metabolice și Reumatologie Sistemică, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 19696/11.10.2021, de aprobare a menținerii calității de 

titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, 

- Referatul justificativ întocmit de către d-na. conf. univ. dr. Viviana Ivan, Director Departament VII- 

Medicină Internă II, nr. 20043/15.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 20439R/22.10.2021, transmise de Comisia de evaluare a 

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice a Senatului, privind îndeplinirea standardelor 

minimale obligatorii, 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă menținerea calității de titular în învățământul universitar, după împlinirea 

vârstei de 65 de ani, a d-nului prof. univ. dr. Timar Romulus-Zorin, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl prof. univ. dr. Timar Romulus-Zorin, 

- 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 Boșcu- 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. 357/20960/27.10.2021 

 

 

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 conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 99/13495/30.09.2020, 

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

16475/13.09.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 28/20360/19.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea titlului de Visiting Professor d-lui Priv. Doz. Dr. Med. 

Stephen Seeliger, de la KJF Clinic Sankt Elisabeth Neuburg an der Donau. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul pentru cercetare științică, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Serviciul Marketing, 

- 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 Boșcu- 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. 358/20960/27.10.2021 
 

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 conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 99/13495/30.09.2020, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Oancea Cristian, Prorector pentru Cercetare Științifică , nr. 

20449/20.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.  29/20820/26.10.2021. 

 

Art. 1. (1)Senatul universitar aprobă, Regulamentul privind conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice 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. Se abrogă Regulamentul privind conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 99/13495/30.09.2020. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Prorectoratul pentru cercetare științică, 

- Prorectoratul Relații Internaționale, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Serviciul Marketing, 

- 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 Boșcu- 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. 359/20960/27.10.2021 

 
 

 

 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. 20676/22.10.2021. 

 

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

pentru: 

    1.Student-doctorand: Contra Andrada Patricia 

    Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Popescu Simona Alina 

    Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 24 luni 

    Motivul: concediu îngrijire copil 

 

    2. Student-doctorand: Chisăliță Ionela Iasmina 

    Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Craina Marius Lucian 

    Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 15 luni 

    Motivul: concediu îngrijire copil 

 

    3.Student-doctorand: Novaconi Ramona Cristina 

    Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Șișu Eugen Nicolae Vintilă 

    Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 12 luni 

    Motivul: concediu îngrijire copil 

 

    4.Student-doctorand: Ionițescu Marius Iulius Aurel 

    Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Vermeșan Dinu Valeriu 

http://www.umft.ro/
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    Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 12 luni 

    Motivul: motive medicale 

 

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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 360/20960/27.10.2021 

 

 

 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. 20677/22.10.2021.  

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă aprobă prelungirea studiilor universitare de doctorat, cu o perioadă 

de 12 luni, pentru următorii studenți  doctoranzi: 

 

          Domeniul Medicină 

         1. Student-doctorand Rogobete Alexandru Florin 

         Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Săndesc Dorel 

 

         Domeniul Farmacie 

         1. Student-doctorand Ghițu Alexandra Mălina 

         Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Danciu Corina 

 

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, 

http://www.umft.ro/
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- 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. 361/20960/27.10.2021 

 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. 20678/22.10.2021, 

- Hotărârea Consiliului de Administrție, nr. 29/20820/26.10.2021. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea perioadei de grație în vederea finalizării și susținerii tezei 

de doctorat, pentru următorii studenți doctoranzi, după cum urmează: 

1.Student-doctorand Gobjila Carolina 

Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Anastasiu Doru Mihai 

Perioada solicitată 12 luni 

 

                        2.Student-doctorand Marin Aurel 

Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Poenaru Marioara 

Perioada solicitată 12 luni 

 

                        3.Student-doctorand Pescaru Monica 

Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Ioniță Hortensia 

Perioada solicitată 12 luni 

 

                        4.Student-doctorand Cochera Flavia Viorica 

Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Perioada solicitată 24 luni 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 
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- 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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