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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 28/30660/13.12.2022 
         

 

În temeiul:  

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

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație, nr. 

30660/13.12.2022. 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Aprobarea licitației valutare a 641.615,30 dolari din taxele din valută, din excedentul anilor precedenți 

existent în banca BCR, deoarece disponibilul din trezorerie nu acoperă necesarul de plăți, iar deficitul de lei trebuie 

acoperit din schimbul valutar. 

Art. 2. Aprobarea plății parțiale reprezentând contravaloarea sumei de 42000 lei, din veniturile proprii ale UMF 

,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru plata indemnizației de hrană, deoarece suma alocată de la buget (3.965.389 

lei), conform contractului instituțional, pe anul 2022, este insuficientă.  

Art. 3. Aprobarea acordării unui ajutor financiar în cuantum brut de 2500 de lei, pentru probleme grave de sănătate, 

din veniturile proprii ale UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform solicitării nr. 30190/08.12.2022. 

Art. 4. Solicitarea stud. Dorian Cristian Handro, Președinte SSMT, nr. 30308/08.12.2022, de aprobare a decontării 

transportului pentru deplasarea unui număr de 3 studenți participanți la Adunarea Generală FASMR, în perioada 

15 – 18 decembrie 2022, Constanța. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, Prorectoratul 

didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul pentru cercetarea științifică, 

Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Prorectoratul Relații 

Internaționale Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de 

Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul de Cercetare și Management al 

Granturilor, Oficiul juridic, Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat, administrare website și platforme e-

learning, Compartimentul protecția datelor personale, Compartimentul de comunicare în media digitală, relații 

publice și în mass-media, Serviciul Marketing, Direcția Generală Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social 

- Administrativă, Direcția Resurse Umane, Direcția Financiar - contabilă, Departamentul Dezvoltare Academică, 

Editura „Victor Babeș”, Imprimeria universității, DEACE, Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară 

(DADC), Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC),  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, Sindicatul „Hipocrate” al cadrelor didactice. 
 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație. Prezentul act are aceeași forță juridică ca și 

documentul original. 
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