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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR.  66/7351/30.03.2022 

 

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, 

- 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, aprobat prin H.S. nr. 53/4470/23.02.2022, 

- Metodologia de elaborare și susținere a lucrării de licență în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. 175/17456/25.11.2020, modificată și 

completată prin H.S. nr. 95/7332/31.03.2021, 

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

5454/07.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă republicarea Metodologiei de elaborare și susținere a lucrării de 

licență în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 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,  

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. 67/7351/30.03.2022 

 

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 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, 

- H.S. nr. 56/4470/23.02.2022 privind aprobarea modelului 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, 

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

științifică, nr. 5479/08.03.2022, de aprobare a modificării, completării și republicării 

Regulamentului de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor de cercetare în cadrul 

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

234/11900/30.06.2021, respectiv modificarea modelului  contractului de finanțare, aprobat 

prin H.S. nr. 55/4470/23.02.2022 și introducerea acestuia, ca Anexa nr. 6, la regulamentul 

mai sus menționat, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă republicarea Regulamentului de înființare, recunoaștere și 

funcționare a centrelor de cercetare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

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

 

Art. 2. Se abrogă H.S.  nr. 56/4470/23.02.2022 privind aprobarea modelului 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, 

 

Art. 3. Documentul aprobat la art. 1 poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea 

Reglementări. 

 

Art. 4. 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, 

http://www.umft.ro/
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- 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. 68/7351/30.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul   Ministrului   Educaţiei  Naţionale  şi Cercetării  Știinţifice nr. 5.229 din 17 august 

2020 pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului 

de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau 

de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, 

- 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 Famacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, modificat, completat și republicat 

prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

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

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

modificată prin H.S. nr. 147/8890/28.04.2021 și H.S. nr. 259/11900/30.06.2021, 

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

5511/08.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea art. 15 din Metodologia de finalizare a studiilor 

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

prin introducerea lit. z), astfel:  

        ,,z) avizul Comisiei de Etică a Cercetări științifice a UMFVBT pentru studiile doctorale din cadrul 

programului individual de cercetare științifică” 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale,  

- 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 

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. 69/7351/30.03.2022 

 

 

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 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, republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, 

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

- 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-nei conf. univ. dr. Delia Muntean, nr. 4335/21.02.2022 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. 3145/17.02.2022, 

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

5221/04.03.2022,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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, doamnei conf. univ. dr. Delia Muntean. 

 

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, 

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 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                              NR. 70/7351/30.03.2022 

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 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, republicat prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, modificat și completat prin 

H.S. nr. 53/9754/29.07.2020, 

- 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. Florin George Horhat, nr. 4363/22.02.2022 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. 3144/17.02.2022, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 5220/04.03.2022,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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, 

domnului conf. univ. dr. Florin George Horhat. 

 

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. 71/7351/30.03.2022 

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,  

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 4115/17.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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

doctorat, pentru următorul student doctorand, după cum urmează: 

          Domeniul Medicină 

1. Student-doctorand Bobîlcă (Turi) Vladiana Romina 

Conducător de doctorat Conf. univ. dr. Cozma Dragoș Constantin 

Perioada solicitată 4 luni 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină-Farmacie, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                                           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. 72/7351/30.03.2022 

Având în vedere: 

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

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

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

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

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

- Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților  în cadrul 

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

Timișoara, anul universitar 2021-2022, republicat prin H.S. nr. 285/14339/28.07.2021, modificat și 

completat prin H.S. nr. 334/20960/27.10.2021 și H.S. nr. 31/1871/26.01.2022, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Alis Dema, nr. 23414/24.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr.  

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea art. 110, alin (2) din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență, an universitar 2021-

2022, după cum urmează:  

,,Studentul nu va avea asupra sa telefon/telefoane mobil/e sau alte dispozitive electronice capabile să permită 

comunicarea sau consultarea de date. Telefonul/telefoanele mobile din genți/haine trebuie să fie închise la 

intrarea în sala de examen și să rămână închise pe toată durata examenului.” 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanate, 

- Departamentele facultăților, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                             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 ca 
documentul original 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR . 73/7351/30.03.2022 

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. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, 

- 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, nr. 5203/03.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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

desfășurate în condițiile „lucrului la înălțime”, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, cod IPSSM 12/2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         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 . 74/7351/30.03.2022 

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. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, 

- 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, nr. 5203/03.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate si sănătate în muncă pentru activități în 

săli de cursuri, aule, amfiteatre, arhive și biblioteci, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, cod IPSSM 13/2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         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 . 75/7351/30.03.2022 

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. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, 

- 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, nr. 5203/03.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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

pază, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod IPSSM 15/2022, 

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         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 . 76/7351/30.03.2022 

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. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru 

asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, 

- 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, nr. 5203/03.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

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

îngrijitor/personal curățenie, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

cod IPSSM 16/2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Serviciul intern de prevenire și protecție, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                 Întocmit, 

                                                                                                                         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. 77/7351/30.03.2022 

 

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 conferirea titlurilor și distincțiilor onorifice în cadrul Universității de 

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

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

3998/16.02.2022, 

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

4246/21.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă acordărea titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, d-nei prof. univ. dr. Rodica Pop Bușui, Facultatea de Medicină a 

Universității Michigan, USA, Director pentru cercetare clinică al Universității din Michigan, Președinte al 

American Diabetes Association. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul pentru cercetare științică, 

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

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Persoana nominalizată la art. 1, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Serviciul Marketing, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                  Întocmit, 

                                                                                                                            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. 78/7351/30.03.2022 

 

 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-nei ec. Mihaela Stepan, Contabil șef, nr. 4498/23.02.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 6/5585/08.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- 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 
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                                                         HOTĂRÂREA SENATULUI 

         UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                 NR. 79/7351/30.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S. nr. 320/18599/29.09.2021,  

- Adresa d-lui prof. univ.dr. Bogdan Timar, Decan Facultatea de Medicină, 

nr.938/DFM/6253/16.03.2022, 

- Procesul Verbal încheiat de Comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de șef de lucrări, 

poziția 30, Departamentul VII, Facultatea de Medicină, nr. 5582/08.03.2022, 

- Raportul comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe 

perioadă nedeterminată, după soluționarea contestațiilor, semestrul I, an universitar 2021-2022, avizate 

de Consiliul Facultății de Medicină, conform Hotărârii Consiliului Facultății de Medicină, nr. 

10/6252/16.03.2022, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan Facultatea de Medicină Dentară, nr. 

295/DFMD/6353/17.03.2022, 

- Raportul comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs pe 

perioadă nedeterminată, semestrul I, an universitar 2021-2022, avizate de Consiliul Facultății de 

Medicină Dentară, conform extrasului din procesul-verbal al ședinței nr. 292/DFMD/6350/17.03.2022, 

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

DFF/106/6730/23.03.2022, 

- Raportul comisiei de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe 

perioadă nedeterminată, semestrul I, an universitar 2021-2022, avizat de Consiliul Facultății de 

Farmacie conform extrasului din procesul-verbal al ședinței nr. DFF 106/6730/23.03.2022. 

  

Art. 1. Senatul universitar aprobă  raportul comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la concurs pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Medicină, semestrul I, anul universitar 2021-2022, 

avizate de Consiliul Facultății de Medicină, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Senatul universitar aprobă  raportul comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la concurs pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Medicină Dentară, semestrul I, anul universitar 

2021-2022, avizate de Consiliul Facultății de Medicină Dentară, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

Art. 3. Senatul universitar aprobă  raportul comisiei de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante, 

scoase la concurs pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Farmacie, semestrul I, anul universitar 2021-2022, 

avizate de Consiliul Facultății de Farmacie, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                                           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. 80/7351/30.03.2022 

 

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, 

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

universitare de masterat, 

- 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. 6435/18.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul 

de studii universitare de master în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 

sesiunea septembrie 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

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

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                                           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. 81/7351/30.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

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

completările ulterioare,  

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

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

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

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 6404/18.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind admiterea la studii postdoctorale de cercetare avansată 

în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, 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, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale,  

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                                          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. 82/7351/30.03.2022 

 

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, 

- 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. 

722/DFM/5243R/07.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

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

faptei sesizate prin adresa nr. 5243/04.03.2022 , după cum urmează: 

 

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

- Prof. univ. dr. Andrei Anghel 

- Conf. univ. dr. Codrina Mihaela Levai.  

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/
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                               NR. 83/7351/30.03.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

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

modificările ulterioare, 

- 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 de organizare și funcționare al Facultății de Medicină Dentară, din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024, aprobat 

prin H.S. nr. 261/11900/30.06.2021, 

- Extrasul din Procesul verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 

11365/18.06.2021, 

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

Dentară, nr. 296/DFMD/6354/17.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Facultății de Medicină Dentară, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, mandatul 2020-2024, 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, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină Dentară, 

- Departamentele Facultății de Medicină Dentară,  

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                           NR. 84/7351/30.03.2022 

 

 

 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată și actualizată, 

- O.U.G. nr. 75/75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Contractul colectiv de muncă la Nivel de Grup de Unități din Sectorul de Activitate 

Învățământ Superior, nr. 1241/11.10.2021, 

- 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, 

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

modificat, completat și republicat prin H.S. 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, 

- Solicitarea d-lui Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. 6439/18.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Regulamentul privind alegerea reprezentanților salariaților în 

vederea negocierii și încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universității de Medicină și 

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

 

Art. 2. Se abrogă Metodologia și calendarul procesului electoral privind alegerea reprezentanților 

salariaților în vederea negocierii și încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 2/15122/27.10.2016. 

 

Art. 3. Documentul aprobat la art. 1 poate fi consultat pe site-ul www.umft.ro., secțiunea 

Reglementări. 

 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 
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- Departamentele facultăților,  

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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. 85/7351/30.03.2022 

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

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

- Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii ,,Victor Babeș” din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 141/8890/28.04.2021, 

- Solicitarea d-nei Diana Maria Mihai, consilier editorial, nr. 5604/09.03.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 

6981/28.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Editurii ,,Victor Babeș” din 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, 

- Editura Victor Babeş, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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. 86/7351/30.03.2022 

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. Ioan Sas, Departamentul XII- Obstetrică- Ginecologie, Facultatea de 

Medicină, înregistrată cu nr. 5397/07.03.2022 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. Craina Marius, Director de Departament XII – 

Obstetrică- Ginecologie, nr. 5749/10.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 6801/24.03.2022R, 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. Ioan Sas, 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. Ioan Sas, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 87/7351/30.03.2022 

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-nei prof. univ. dr. Danina Muntean, Director al Centrului de Cercetare 

Translațională și Medicina Sistemelor nr. 6315/17.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Acordul de colaborare între Centrul de Cercetare Translațională și 

Medicina Sistemelor (CerT-MedS), centru de cercetare avansată al UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara (CRTS TM), conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na prof. univ. dr. Danina Muntean, Director al Centrului de Cercetare Translațională și 

Medicina Sistemelor, 

- 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-şef 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. 88/7351/30.03.2022 

Având în vedere: 

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

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

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

- 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 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, 

- H.S. nr. 24/1871/26.01.2022 privind aprobarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de 

licență, master și doctorat în anul universitar 2022-2023, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 6583/21.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă propunerea privind cifra de școlarizare, repartizată pe țări și programe de 

studii, pentru românii de pretutindeni, cu respectarea cifrei totale de școlarizare pentru românii de pretutindeni 

pe facultăți, aprobată prin H.S. nr. 24/1871/26.01.2022, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- CSUD,   

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

-   Școlile Doctorale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social– Administrativă, 

- Direcția Financiar – contabil, 

- Direcția Resurse Umane 

- 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-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.  89/7351/30.03.2022 

 

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. 10/6252/16.03.2022, 

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

937/DFM/6254/16.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ pe promoție (2022-2025), pentru programul 

de studii Nutriție și dietetică, Facultatea 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, conform Anexei, 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                NR. 90/7351/30.03.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara, 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. 1/223/08.01.2021, privind aprobarea accesării din fonduri europene prin Axa Prioritară 

9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, a proiectului 

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul UMF Victor Babeș 

din Timișoara”,  

- H.S. nr. 2/223/08.01.2021, aprobarea echipei de proiect „Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 in cadrul UMF Victor Babeș din Timișoara”, 

- Solicitarea d-lui prof. Filip Fiat, Director de proiect, nr. 6602/22.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/6655/22.03.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă solicitarea d-lui prof. Filip Fiat, Director de proiect, nr. 

6602/22.03.2022 privind: 

- Revizuirea bugetului pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 in cadrul UMF Victor Babeș din Timișoara”, în cuantum 1,206,076.22 lei (inclusiv 

TVA), conform solicitării de clarificări nr. 1/25.02.2022, astfel: 

a) Valoarea totală a proiectului 1,206,076.22 lei cu TVA inclus 

b) Valoarea cheltuielilor eligibile 1,206,076.22 lei cu TVA inclus 

c) Valoarea finanțării nerambursabile 1,206,076.22 lei cu TVA inclus 

 

- Indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 in cadrul UMF Victor Babeș din Timișoara”, aprobat prin Hotărârea 

Senatului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nr. 1/223/08.01.2021, cu investițiile propuse 

prin adresa nr. 6602/22.03.2022; 

 

- Constituirea Unității de implementare a proiectului (UIP), conform solicitărilor de clarificări și 

adresei nr. 6602/22.03.2022 . 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 
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- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

                                                NR. 91/7351/30.03.2022 

 

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 de organizare și funcționare al Comisiei de Etică din cadrul Universității de 

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

165/17456/25.11.2020, 

- Adresa d-nei conf. univ. dr. Daniela Radu, Președintele Comisiei de Etică a UMFVBT, 

nr.5583/08.03.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19/10226/28.05.2021. 

 

Art.1. Senatul universitar ia act de Raportul de activitate al Comisiei de Etică a Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pe anul 2021, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Comisiei de Etică a UMFVBT, 

- 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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR. 92/ 7351/30.03.2022 

 

 

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, 

- Adresa d-lui prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, Rector al Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, nr. 40RUMFT/6907/25.03.2022, 

- Referatele Comisiilor de specialitate ale Senatului, nr. 7254/29.03.2022/R. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează Raportul Rectorului Universității de Medicină si Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, privind starea universității, pe anul 2021, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- 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/
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