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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 121/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Anghel Andrei, Departamentul IV Biochimie și Farmacologie, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 8818/14.04.2022 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. Timar Bogdan, Decan al Facultății de Medicină, 

nr. 1442/DFM/8916/27.04.2022/R, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/9880/03.05.2022. 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 10165R/19.05.2022, 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. Anghel Andrei, 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 IV Biochimie și Farmacologie, Director de Departament 

- Dl prof. univ. dr. Anghel Andrei, 

- 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. 122/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Solicitarea d-na prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marilena, Departamentul II, Facultatea de 

Medicină Dentară, înregistrată cu nr. 9153/19.04.2022, 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. Silviu Brad, Director al Departamentului II 

Medicină Dentară, nr. 9204/29.04.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/9880/03.05.2022, 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 10166R/19.05.2022 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 doamnei prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marilena, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină Dentară, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul II Medicină Dentară, Director de Departament,  

- D-na prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marilena, 

- 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. 123/11263/25.05.2022 

 
 

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, 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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. 9993/05.05.2022.  

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă întreruperea studiilor universitare de doctorat, Domeniul Farmacie, pentru:  

                 Student-doctorand: Roșca Oana-Janina 

                 Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Șoica Codruța Marinela 

                 Perioada solicitată pentru întreruperea studiilor: 5 luni 

                 Motivul: stagiu în străinătate 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină-Farmacie, 

- Persoana nominalizată la art.1, 

- 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. 124/11263/25.05.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, 

- 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, 

- Ordinul MEN nr.3900/2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de 

pretutindeni în învăţământul preuniversitar de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor 

de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul 

şcolar 2017-2018 şi a Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior 

de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv fără 

plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă începând cu anul universitar 2017-2018, 

- 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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. 

617/DSG/992/13.05.2022/R, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări referitoare la actele depuse de către 

candidații UE, non UE și români de pretutindeni, în vederea înmatriculării, începând cu anul 2022-

2023, după cum urmează: 

 ,, În vederea înmatriculării, candidaţii UE, non UE și românii de pretutindeni, admiși pe locuri 

finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la data stabilită prin 

regulamentul de admitere, diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de 

bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul facultăţii/ secretariatul Prorectoratului Relații 

internaționale.  

   Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să 

depună, în original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii/departamentului, până cel 

târziu în ultima zi stabilită pentru înscrierea în anul universitar, dar nu mai târziu de 30 de zile 

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 

calendaristice de la începerea anului universitar, sub sancțiunea pierderii locului finanţat de la 

bugetul de stat, obținut prin reclasificare.  

   La înmatriculare, candidaţii străini (non UE) vor prezenta documentele de studii şi de identitate din 

dosarul de candidatură în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu 

viza valabilă în scop «studii». În cazuri excepţionale, stabilite la nivel naţional sau ca urmare a unor 

decizii la nivelul universității înmatricularea se poate realiza în baza documentelor autentificate 

transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să fie depuse în condiţiile prezenţei fizice 

a candidatului pe teritoriul României.” 

 

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,  

- 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. 125/11263/25.05.2022 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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, 

- Adresa M.E. nr. 10363/16.05.2022,  

- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 655/DSGU/11052/23.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă completarea și modificarea Regulamentului 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, 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, 

- Dl. prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Președintele Biroului Central de Coordonare al 

concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență,  

- D-na prof. univ.dr. Marilena Motoc, Președintele Comisiei Centrale de admitere, 

- 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 126/11263/25.05.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 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, republicat prin H.S. nr. 

93/9981/04.05.2022, 

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

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

- Adresa Ministerului Educației, nr. 10363/16.05.2022, înregistrată în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, cu nr. 10809/17.05.2022, 

- Adresa Ministerului Educației, nr. DGRIAE-1002/18.05.2022, înregistrată în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara cu nr. 10933/19.05.2022, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 11100/23.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de 

licență, în anul universitar 2022-2023, cu respectarea numărului de locuri/granturilor de studii, 

conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Senatul universitar aprobă repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de 

master, în anul universitar 2022-2023, cu respectarea numărului de locuri/granturilor de studii, 

conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Senatul universitar aprobă repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de 

doctorat, în anul universitar 2022-2023, cu respectarea numărului de locuri/granturilor de studii, 

conform Anexei 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. 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, 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 127/11263/25.05.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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, 

- H.S. nr. 88/7351/30.03.2022 privind cifra de școlarizare, repartizată pe țări și programe de studii, pentru 

românii de pretutindeni, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 11090/23.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea distribuirii pe țări a cifrei de școlarizare alocată candidaților 

români de pretutindeni, an universitar 2022-2023, ciclul studii universitare de licență, 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 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR.  128/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 10801/16.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Regulamentului 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, 

- D-na prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, Președintele Comisiei centrală licență, 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 129/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

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

10944/19.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă structura anului universitar 2022-2023 pentru studiile universitare 

de master în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, conform 

Anexei, parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social – Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

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

- Biroul Acte de studii, 

- 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. 130/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

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

10585/12.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă structura anului universitar 2022-2023 pentru studiile universitare 

de doctorat, domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, în cadrul Universității de Medicină 

şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social – Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Biroul Acte de studii, 

- 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. 131/11263/25.05.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

- Hotărârea Guvernului 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 10674/13.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modelul Protocolului de colaborare între universități pentru studiile 

universitare de doctorat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului,  

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină - Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                   

                                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                                            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.  132/11263/25.05.2022 

 

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, republicat prin H.S. nr. 

93/9981/04.05.2022, 

- Procesul Verbal al Consiliului Facultății de Medicină nr.14111/DFM/8775/13.04.2022, 

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

1647/DFM/10268/09.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, promoția 2022-2025, pentru programul de 

studii universitare de licență Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Facultatea de Medicină, în forma 

agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în vederea 

acreditării instituționale a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (2022-

2027), 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 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR.  133/11263/25.05.2022 

 

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, republicat prin H.S. nr. 

93/9981/04.05.2022, 

- Procesul Verbal al Consiliului Facultății de Medicină nr.14111/DFM/8775/13.04.2022, 

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

1648/DFM/10267/09.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă planurile de învățământ, promoția 2022-2026, pentru programele de 

studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, Asistență Medicală Generală (Lugoj), 

Asistență Medicală Generală (Deva), Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în vederea acreditării instituționale a 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (2022-2027), 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 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 134/11263/25.05.2022 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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. 406/24876/15.12.2021, modificat și completat prin 

H.S. nr. 125/11263/25.05.2022, 

- Componența Comisiei Centrale de admitere a universității pentru organizarea concursului de 

admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea 

iulie/septembrie 2022, aprobată prin H.S. nr. 2/1871/26.01.2022, 

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

DFF/143/10556/12.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea componenței Comisiei Centrale de admitere a 

universității pentru organizarea concursului de admitere în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2022, prin înlocuirea d-nei conf. 

univ. dr. Elena Dorina Coricovac cu d-na d-na prof. univ. dr. Lavinia Vlaia. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

-   Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Dl. prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Președintele Biroului Central de Coordonare al 

concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență,  

- D-na prof. univ.dr. Marilena Motoc, Președintele Comisiei Centrale de admitere, 

-   Direcția Generală Administrativă, 

-   Direcția Resurse Umane, 

-   Direcția Secretariat General Universitate, 

-   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-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. 135/11263/25.05.2022 

Având în vedere: 

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

- Ordinul ME nr. 3102/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi 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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii 

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

republicat prin H.S. nr. 126/15705/28.10.2020, 

- Extrasul din Procesului verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. DFF/1461/10559/12.05.2022, 

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

DFF/145/10558/12.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă înființarea Programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie 

(Deva), în cadrul Facultății de Farmacie. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- DEACE, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară, 

- Direcția Resurse Umane, 

-   Direcția Secretariat General Universitate, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

 

                                                                                                                                   Întocmit, 

                                                                                                                             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. 136/11263/25.05.2022 

 

 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Extrasul din Procesului verbal al Consiliului Facultății de Farmacie, nr. DFF/1481/10561/12.05.2022, 

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

DFF/147/10560/12.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă încheierea Acordului de colaborare între Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Facultatea de Farmacie și S.C. EUROPE C&C S.R.L., în vederea 

realizării unor schimburi de experiență între studenții facultății (ciclul licență, master, doctorat) și/sau cadrele 

didactice și specialiștii angajați ai societății, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Farmacie, 

- 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 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.  137/11263/25.05.2022 

 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de specialitate a Senatului, pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, aprobat prin H.S.  nr. 124/15705/28.10.2020, 

completat și modificat prin H.S. nr. 249/11900/30.06.2021, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean, Președinte al Comisiei Senatului 

pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, nr. 10748/16.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea art. 6 și 7 din Regulamentul de 

organizare și funcționare al Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare, 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, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

 

                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                                 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. 138/11263/25.05.2022 

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 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 alegeri și funcționare a studenților reprezentanți în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 121/8890/28.04.2021, 

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

Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Procesul-verbal al ședinței Biroului Electoral Central Studențesc (BECS), nr. 10115/06.05.2022, 

- Vacantarea unui loc în Consiliul de Administrație, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1 Senatul universitar aprobă alegerea d-lui Handro Dorian - student în anul V la Facultatea de Medicină, 

în calitate de reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru un mandat de un an calendaristic. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

  - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl. Handro Dorian, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

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

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

 

 

                                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                                       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. 139/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, Departament V, Medicină Internă I, 

Facultatea de Medicină, înregistrată cu nr. 4268/02.05.2022, 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. Elena-Ana Păuncu, Director Departament V, 

Medicină Internă I, nr. 9588/09.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 11163R/25.05.2022, 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 doamnei prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departament V, Medicină Internă I, Director de Departament,  

- D-na prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, 

- 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. 140/11263/25.05.2022 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Alexandra Enache, Departament VIII, Neuroștiințe, Facultatea de 

Medicină, înregistrată cu nr. 10209/09.05.2022, 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. Laura Nussbaum, Director Departament VIII, 

Neuroștiințe, nr. 10209R/12.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

- Referatul de evaluare și Anexa 2.1, nr. 11164R/25.05.2022, 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 doamnei prof. univ. dr. Alexandra Enache, pentru un an calendaristic. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

             - Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departament VIII, Neuroștiințe, Director de Departament,  

- D-na prof. univ. dr. Alexandra Enache, 

- 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. 141/11263/25.05.2022 
 

 

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, 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, republicat prin H.S. nr. 

93/9981/04.05.2022, 

- 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. 

11128/24.05.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/11160/24.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă scutirea de la plata taxei de școlarizare a studenților doctoranzi care, 

începând cu data de 01.10.2022, se vor afla în prelungirea studiilor universitare de doctorat, respectiv 

grație, și care se angajează să demareze procedura de depunere a tezei de doctorat până la data de 

01.12.2022, în vederea finalizării acesteia prin susținere în ședință publică, prin completarea de către 

studentul doctorand a formularului tip Declarație – Angajament, avizat de conducătorul de doctorat, 

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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. 
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                                                                                                                      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. 142/11263/25.05.2022 

 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

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

performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice, nr. 11124/24.05.2022.  

 

 

Art. 1 Senatul universitar validează noua componență a Comisiei de specialitate a Senatului de 

evaluare a performanțelor cadrelor didactice și cercetării științifice, după cum urmează  : 

Președinte : prof. univ. dr. Luca Constantin Tudor  

Membrii: prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu 

               prof. univ. dr. Tudor Ovidiu Rareș Olariu 

               prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu  

               studentă Gruin Silvia, anul II, Facultatea de Medicină 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de Specialitate ale Senatului, 

- Persoanelor nominalizate la art 1., 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția General Administrativă, 

- Oficiul juridic, 

- Organizațiile studențești: SSMT, TDSA, LSFT, 

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

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

                                                                                                                  

                                                                                                                      Întocmit, 

                                                                                                                 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. 143/11263/25.05.2022 

 

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, republicat prin H.S. nr. 93/9981/04.05.2022, 

- 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,  

- Procesul - verbal al Consiliului Facultății de Medicină, nr. 1875/DFM/11250/25.05.2022, 

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

1876/DFM/11251/25.05.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența nominală a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor 

pentru postul didactic vacant scos la concurs în sesiunea aprilie-iulie 2022, 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, 

- 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/

