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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 34/4470/23.02.2022 

 

 

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, 

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

nr. 1709/26.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia de funcționare a Departamentului de suport al 

diseminării rezultatelor cercetării științifice, 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, 

- Prorectoratul pentru cercetare științică, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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, 

                                                                                                                 Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  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. 35/4470/23.02.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

- H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, 

- Solicitarea d-nei director CSUD, prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, nr. 2161/28.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea art. 3. din H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, astfel: 

 ,,Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de muncă cu 

universitatea dar conducătorul de doctorat este din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 

din Timişoara, cu mențiunea că plata/decontul se va face din bugetul Consiliului Studiilor Universitare de 

Doctorat (CSUD), în măsura în care acesta permite. În caz contrar, cererea se adresează și decontează cu 

acordul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.” 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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, 

                                                                                                                         Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 36/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

- H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, 

- Solicitarea d-nei director CSUD, prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, nr. 2160/28.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări privind plata/decontul taxelor de publicare în reviste 

indexate ISI, pentru studenții doctoranzi, conform grilei aprobate prin H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, astfel: 

 a. Decontarea plății articolelor științifice din veniturile proprii ale UMFVBT, pentru studenții doctoranzi care 

nu beneficiază de nici un grant doctoral, cu aviz din partea Prorectorului științific și Directorului CSUD; 

 b. Decontarea plății articolelor științifice din grantul doctoral, pentru studenții doctoranzi bugetați, care 

beneficiază de grant doctoral în cadrul UMFVBT sau de altă natură, cu aviz din partea Directorului CSUD. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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, 

                                                                                                                         Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 37/4470/23.02.2022 
 

Având în vedere: 

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

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

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

- Procedura de Sistem privind cercetarea disciplinară a personalului Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, UMFVBT-PS-DRU/131/2021, aprobată prin H.S. nr. 353/20960/27.10.2021, 

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

187/DFM/1224/18.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea 

faptei sesizate prin adresa nr. 927/14.01.2022, după cum urmează: 

 

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

- Prof. univ. dr. Nicolae Constantin Balica, Prodecan al Facultății de Medicină,  

- C.j. Cristian Ioan Hinț 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Persoanele menționate la art. 1 

- 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, 

                                                                                                                             Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                                Șef Birou Senat   

      Președinte Senat,   Secretar-șef universitate, 

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

   

   

  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. 38/4470/23.02.2022 

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, 

- Extrasul din procesul verbal al Facultății de Farmacie, nr. 37/DFF/1425/20.01.2022, 

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

34/DFF/1424/20.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

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

tarifului către ARACIS, în vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență 

Farmacie (în limba franceză), 5 ani, 300 credite ECTS, Facultatea de Farmacie. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Famacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

 

                                                                                                                       Întocmit, 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 39/4470/23.02.2022 

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, 

- Extrasul din procesul verbal al Facultății de Farmacie, nr. 38/DFF/1425/20.01.2022, 

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

35/DFF/1426/20.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

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

tarifului către ARACIS, în vederea acreditării programului de studii universitare de licență Asistență 

de farmacie (la Lugoj), 3 ani, 180 credite ECTS, Facultatea de Farmacie. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Famacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

 

                                                                                                                       Întocmit, 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                         NR. 40/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul MEC nr. 3955/09.05.2008 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,  

- 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 practicii de specialitate în cadrul Universității de 

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

- Procesul verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11475/22.06.2021, 

- Solicitarea Decanatului Facultății de Farmacie, nr. 57/DFF/2508/01.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă modelul Convențiilor-cadru privind practica de specialitate din cadrul 

Facultății de Farmacie pentru studiile universitare de licență și master (anii terminali), respectiv pentru 

programul de rezidențiat, domeniul Farmacie, conform Anexelor nr. 1-4, părți integrante din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Prorectorat pentru studii postuniversitare și rezidențiat, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD,   

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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, 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  41/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

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

cu modificările și completările ulterioare, 

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

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

293/14339/28.07.2021, 

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

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

- 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. 323/18599/29.09.2021 privind aprobarea Metodologiei privind prelungirea 

contractelor individuale de muncă și de transformare a posturilor de asistent universitar 

perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Directorului Direcției Resurse Umane, nr. 2090/28.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea și republicarea Metodologiei privind prelungirea 

contractelor individuale de muncă și de transformare a posturilor de asistent universitar perioadă 

determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

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, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

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

                                                                                                                           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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  42/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

- H.S. nr. 8/8080/29.05.2019, privind aprobarea Procedurii operaționale: Transformarea posturilor de 

asistent universitar perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată 

- H.S. nr. 41/4470/23.02.2022 privind completarea și republicarea Metodologiei privind prelungirea 

contractelor individuale de muncă și de transformare a posturilor de asistent universitar perioadă 

determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Directorului Direcției Resurse Umane, nr. 2090/28.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă abrogarea Procedurii operaționale privind transformarea posturilor de asistent 

universitar perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată, aprobată prin H.S. nr. 

8/8080/29.05.2019.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Școlile doctorale, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

                                                                                                                               Întocmit, 

                                                                                                                        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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 43/4470/23.02.2022 

 

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, 

- Situația financiară, conform prevederilor legale în vigoare, a datelor din balanțele de verificare 

sintetice și analitice întocmite la data de 31.12.2021 de către Direcția Financiar-contabilă, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

 

Art . 1. Senatul universitar aprobă situația financiară, conform prevederilor legale în vigoare, a datelor 

din balanțele de verificare sintetice și analitice, întocmite la data de 31.12.2021, de către Direcția 

Financiar-contabilă, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar-Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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, 

                                                                                                                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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 44/4470/23.02.2022 

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 și modificată prin H.S. nr. 
383/23381/24.11.2021,  

- 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. Sorin Olariu, Departamentul X- Chirurgie II, Disciplina Chirurgie I, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 1406/20.01.2022 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. Ciprian Duță, Director de Departament X – 

Chirurgie II, nr. 1437R/26.01.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2760/01.02.2022. 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 3418/14.02.2022, 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 domnului prof. univ. dr. Sorin Olariu, 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. Sorin Olariu, 

- 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, 

                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu- Șef Birou Senat  

        Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 45/4470/23.02.2022 

 

 

 

 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. 3682/11.02.2022. 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, pentru următorii 

studenți doctoranzi: 

Domeniul Medicină: 
 

1. Student-doctorand: Țîncu (Gavriliță) Georgiana-Denisa 

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Enache Alexandra 

Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 24 luni 

Motivul: concediu îngrijire copil 
 

2. Student-doctorand: Gruia (Costea) Roxana-Florena 

  Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Jianu Adelina Maria 

  Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 24 luni 

  Motivul: concediu îngrijire copil 

 

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, 

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

                                                                                                                 Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 46/4470/23.02.2022 

 

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 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, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

- 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, 

- Procesul-verbal privind alegerea Directorului de Departament, nr. 3607/10.02.2022, 

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

460/DFM/3875/14.02.2022, 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei prof. univ. dr. Dema Alis-Liliana-Carmen în funcția de 

Director de Departament, Departamentul II: Morfologie microscopică, Facultatea de Medicină 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Biroul Electoral al Universității, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul II: Morfologie microscopică, Director de Departament, 

- D-na prof. univ. dr. Dema Alis-Liliana-Carmen, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 cunoştinţa 

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 47/4470/23.02.2022 

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 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, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

- 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, 

- Procesul-verbal privind alegerea Directorului de Departament nr. 3734/11.02.2022, 

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

461/DFM/3876/14.02.2022, 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei prof. univ. dr. Nussbaum Laura-Alexandra în funcția de 

Director de Departament, Departamentul VIII: Neuroștiințe, Facultatea de Medicină 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Biroul Electoral al Universității, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul VIII: Neuroștiințe, Director de Departament, 

- D-na prof. univ. dr. Nussbaum Laura-Alexandra, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 cunoştinţa 

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 48/4470/23.02.2022 

 

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 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, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

- 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, 

- Procesul-verbal privind alegerea unui membru în Consiliul Departamentului, nr. 3618/10.02.2022, 

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

473/DFM/3976/15.02.2022, 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei conf. univ. dr. Levai Mihaela-Codrina în calitate de membru 

în Consiliul Departamentului, Departamentul II: Morfologie microscopică, Facultatea de Medicină 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Biroul Electoral al Universității, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul II: Morfologie microscopică, Director de Departament, 

- D-na conf. univ. dr. Levai Mihaela-Codrina, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 cunoştinţa 

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 49/4470/23.02.2022 

 

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 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, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

- 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, 

- Procesul-verbal privind alegerea unui membru în Consiliul Departamentului, nr. 3973/11.02.2022, 

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

474/DFM/3977/15.02.2022, 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei prof. univ. dr. Simu Mihaela-Adriana în calitate de membru 

în Consiliul Departamentului, Departamentul VIII: Neuroștiințe, Facultatea de Medicină 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Biroul Electoral al Universității, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul VIII: Neuroștiințe, Director de Departament, 

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

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 cunoştinţa 

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

    NR. 50/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, 

- Ordinul MEN nr.3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri 

fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat 

acreditate, 

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 

61/7332/31.03.2021, 

- Metodologia privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor care 

provin din state terțe (cetățeni care nu provin din uniunea europeană, țările din spațiul economic 

european – SEE și comunitatea elvețiană) la programele de studii în limba română/engleză/franceză, 

anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie – 2021, aprobată prin H.S. nr. 

67/7332/31.03.2021 și modificată prin H.S. nr. 208/ 10121/26.05.2021,  

- H.S. nr. 10/1871/26.01.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de înscriere la 

programele de studii universitare de licență, a cetățenilor non-UE, anul I, până la data de 14.01.2022, 

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, 

sesiunea iulie/septembrie 2022, aprobat prin H.S. nr. 406/24876/15.12.2021, 

- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

167/DSGU/3725/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarea reglementare: 

 ,,În cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, înmatricularea candidaților cetățeni străini (non UE) admiși, 

care au obținut scrisoarea de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, se poate face până 

la finalul primului semestru al anului universitar în curs.” 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Direcția Generală Administrativă, 

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

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                   

                                                                                                                           Întocmit, 

                                                                                                                     Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                     Șef Birou Senat   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

 

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 51/4470/23.02.2022 

 

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 procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor, 

a timbrului sec cu stema României și a ștampilelor fără stema României în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. 121/15705/28.10.2020, 

- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

157/DSGU/3608/10.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă efectuarea unei ștampile de cauciuc, fără stema României, utilizată 

de către Fundația Universității de Medicină și Farmacie Timișoara din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-lui prof. univ. dr. Dinu Vermeșan, Director al Fundației Universității de Medicină și 

Farmacie Timișoara, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                   

                                                                                                                           Întocmit, 

                                                                                                                     Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                     Șef Birou Senat   

       Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR.  52/4470/23.02.2022 

 

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, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

169/DSGU/3770/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă bugetul pentru anul 2022 alocat centrelor metodologice de cercetare 

(CMC) în valoare de 20000 de lei, respectiv centrelor de cercetare avansate (CCA) în valoare de 

100000 de lei.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social –Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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, 

                                                                                                                    Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR.  53/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul M.E. nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, 

- 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. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 3721/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, 

aferent promoţiei anului universitar 2021-2022, 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, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentele Facultăților, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social –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, 

                                                                                                                            Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

 

 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR.  54/4470/23.02.2022 

Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare, 

- Ordinul M.E. nr. 3106/2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, 

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

universitare de masterat, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 3862/14.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de disertație la ciclul 

de studii universitare de master, sesiunea iulie 2022, 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, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

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

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social –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, 

                                                                                                                            Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                            NR. 55/4470/23.02.2022 

 

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 înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor din cadrul Universității 

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

135/8890/28.04.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 234/11900/30.06.2021, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin 

H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

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

științifică, nr. 3667/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă reclasificarea Centrelor de cercetare conform punctajului obținut 

pentru perioada 2016-2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat pentru Cercetare Științifică, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

- 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, 

                                                                                                                  Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                            NR. 56/4470/23.02.2022 

 

 

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 înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor din cadrul Universității 

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

135/8890/28.04.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 234/11900/30.06.2021, 

- 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 Senatului nr. 188/17456/25.11.2020, privind aprobarea Centrele de Cercetare 

Avansată (CCA), din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, 

- Hotărârea Senatului nr. 210/18470/18.12.2020, privind aprobarea Centrelor de cercetare 

metodologice (CMC) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, în funcție de punctajul obținut în urma evaluării de către Comitetul Științific, 

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

științifică, nr. 3667/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modelul de contract pentru finanțarea Centrelor de Cercetare 

Avansată (CCA), respectiv Centrelor Metodologice de Cercetare (CMC) de către Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, din fondul special constituit, din veniturile proprii 

ale universității, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat pentru Cercetarea Științifică, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  
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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, 

                                                                                                                Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                     Șef Birou Senat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 57/4470/23.02.2022 
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 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, modificat, completat și republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

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

- 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, 

- Procedura operațională privind acordarea și revocarea calității de membru al Școlilor Doctorale din 

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

145/8890/28.04.2021, 

- Solicitarea d-lui conf. univ. dr. Pantea Stelian, nr. 2973/03.02.2022 de acordare a calității de membru al 

Școlii Doctorale Medicină-Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, domeniul Medicină, 

- Atestatul de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut în baza Ordinului 

ME. nr. 5917/23.12.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 3343/08.02.2022,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din 

cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, d-

lui conf. univ. dr. Pantea Stelian. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină-Farmacie, 

- Persoana nominalizată la art. 1, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, LSFT, TDSA, 

- 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-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 58/4470/23.02.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

universitare de masterat, 

- Hotărârea Guvernului nr. 385 din 31 martie 2021 privind domeniile şi programele de studii 

universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-

2022, 

- Ordonanța de Urgență nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

- 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, 

- Extrasul din procesul verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 69/3758/11.02.2022, 

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

nr.67/DFF/3757/11.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă intrarea în lichidare a programului de studii universitare de master 

„Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”, începând cu anul universitar 2022-2023. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

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

- 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, 

                                                                                                                         Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR . 59/4470/23.02.2022 

Având în vedere:  

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

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

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

- H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în 

muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, 

- HG nr. 1091/2006 privind cerințe minime de securitate la locul de muncă, 

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

- HG nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

biologici în muncă, 

- 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 ing. Florin Dinu, specialist SSM/SIPP, nr. 3494/09.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate si sănătate în muncă privind activitatea 

studenților din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod IPSSM 10/2022, 

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, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  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 . 60/4470/23.02.2022 

Având în vedere:  

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

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

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

- H.G. nr. 1.425/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în 

muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, 

- HG nr. 1091/2006 privind cerințe minime de securitate la locul de muncă, 

- HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, 

- HG nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

biologici în muncă, 

- 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 ing. Florin Dinu, specialist SSM/SIPP, nr. 3494/09.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate si sănătate în muncă privind activitățile 

desfășurate în laboratoarele din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod 

IPSSM 11/2022, 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, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  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. 61/4470/23.02.2022 

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 și modificată prin H.S. nr. 

383/23381/24.11.2021,  

- 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. Marius Raica, Departamentului II, Facultatea de Medicină, înregistrată 

cu nr. 2657/01.02.2022 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. Alis Liliana Carmen, Director interimar al 

Departamentului II Morfologie microscopică, nr. 2693/08.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/3980/15.02.2022. 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 4111/22.02.2022, 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 domnului prof. univ. dr. Marius Raica, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul II Morfologie microscopică, Director de Departament 

- Dl prof. univ. dr. Marius Raica, 

- 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, 

                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu- Șef Birou Senat  

        Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  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. 62/4470/23.02.2022 
 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MEN nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, 

- Ordinul MEN nr. 3236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi 

şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri 

fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat 

acreditate, 

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 

61/7332/31.03.2021, 

- Metodologia privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor care 

provin din state terțe (cetățeni care nu provin din uniunea europeană, țările din spațiul economic 

european – SEE și comunitatea elvețiană) la programele de studii în limba română/engleză/franceză, 

anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie – 2021, aprobată prin H.S. nr. 

67/7332/31.03.2021 și modificată prin H.S. nr. 208/ 10121/26.05.2021,  

- H.S. nr. 50/4470/23.02.2022, 

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

371/DFM/3302/07.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/3980/15.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă înmatricularea în anul I, an universitar 2021-2022, la programul de 

studii Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină, a candidatului Khayam Khan, Pakistan, 

începând cu data de 15.02.2022. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

http://www.umft.ro/
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- Compartimentul Administrare website și platforme e-learning, pentru a fi adusă la 

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

                                                                                                                        

                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                  Șef Birou Senat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

 

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR.  63/4470/23.02.2022 

Având în vedere: 

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, modificat și completat prin H.S. nr. 61/7332/31.03.2021, 

- Hotărârea Consiliului Facultății de Medicină nr. 9/4398/22.02.2022, 

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

571/DFM/4399/22.02.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, pe promoție, pentru următoarele programe de studii 

universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior în vederea acreditării instituționale (2022 - 2027) a Universității de Medicină 

și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, astfel: 

a) planurile de învățământ de promoție (2022 - 2028), pentru programul de studii Medicină, Facultatea 

de Medicină, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) planurile de învățământ de promoție (2022 - 2028), pentru programul de studii Medicină în limba 

Engleză, Facultatea de Medicină (traducerea planurilor de învățământ de la programul de studii Medicină în 

limba Română), conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;  

c) planurile de învățământ de promoție (2022 - 2028), pentru programul de studii Medicină în limba 

Franceză, Facultatea de Medicină (traducerea planurilor de învățământ de la programul de studii Medicină în 

limba Română), conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- 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, 

                                                                                                                           Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                    Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef 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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