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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                     NR. 64/ 5760/10.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul comun al Ministerului educaţiei şi Ministerului sănătăţii nr. 3343/707/08.03.2022, 

privind abrogarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 

5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

- 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, 

- Nota Ministerului Educației nr. 71/DGIU/08.03.2022, înregistrată la UMF ,,Victor Babeș” 

din Timișoara cu nr. 5560/08.03.2022, 

- Adresa domnului Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

284/DSGU/5637/09.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 5/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă ca, începând cu data de 09.03.2022, toate activitățile didactice să se 

desfășoare cu prezență fizică, pentru toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și 

rezidențiat, cu o perioadă de tranziție de la sistemul online/hibrid la activități cu prezență fizică, 

stabilită între 09.03.2022 – 14.03.2022, cu obligativitatea recuperării activităților didactice până la 

sfârșitul semestrului al II-lea, an universitar 2021- 2022. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

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

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă,  

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

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, 

                                                                                                                     Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                        Șef Birou Senat   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Jr. Miriam Cătană 

   

   

                     Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                     NR. 65/ 5760/10.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul Ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.223/2012 pentru 

aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, 

- Ordinul Ministerului educației naționale nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de 

primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, 

- Ordinul Ministerului educaţiei naționale, nr. 5.140 din 11 septembrie 2019 pentru aprobarea 

Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor, 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, 

- Adresa Ministerului educației nr. DGRIAE – 474/CMJ/03.03.2022, înregistrată la 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara cu nr. 5225/04.03.2022, 

- Adresa domnului Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

285/DSGU/5638/09.03.2022, 

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

5695/09.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind mobilitatea academică pentru cetățenii din 

țările terțe ale Uniunii Europene, care provin din instituții de învățământ superior recunoscute în 

Ucraina, pentru anul universitar  2022-2023, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

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

Art. 2. Documentul aprobat la art. 1 poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea 

Reglementări. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

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

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă,  

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

http://www.umft.ro/
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 
cadocumentul original 

 

- 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, 

                                                                                                                  Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                     Șef Birou Senat   
 

 

 

 

 

 

 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Jr. Miriam Cătană 

   

   

                     Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/

