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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 286/30880/14.12.2022 

 

 

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 Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 28393/21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă încheierea Acordului de înfrățire și cooperare între Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

,,Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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 

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

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 287/30880/14.12.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECTS nr. 3223/2012 pentru aprobarea Metodologiei de recunoaştere a perioadelor 

de studii efectuate în străinătate, 

- Ordinul MEN, nr. 5140/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică 

a studenţilor, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul MEN nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european 

de credite transferabile, 

- 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 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 activității profesionale a studenților în 

cadrul studiilor universitare de licență, începând cu anul universitar 2022-2023, aprobat prin H.S. nr. 

149/14151/29.06.2022, 

- Regulamentul privind mobilitatea academică a studenților, pentru ciclul licență și master, în 

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

188/16608/27.07.2022, 

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

27796/17.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data 

de 21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind mobilitatea 

academică a studenților, pentru ciclul licență și master, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

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

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

Reglementări. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- CSUD, 

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

- Școlile doctorale, 

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

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă,  

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- 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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 288/30880/14.12.2022 

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. 

93/9981/04.05.2022, 

- 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. 

67/7351/30.03.2022, 

- Solicitările d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică, nr. 

26562/08.11.2022, 28363/21.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data de 

21.11.2022, 

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

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea 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. 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 pentru Cercetare Științifică, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                    Întocmit, 

                                                                                                                              Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                        Șef Birou Senat 

      Președinte Senat,  Secretar-șef universitate, 

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

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 289/30880/14.12.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, 

- Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 

din fonduri publice, 

- 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 Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. DRU – 

1623/27387/15.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data 

de 21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă republicarea Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante/ 

temporar vacante corespunzător funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și 

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

 

Art. 2. Se abrogă Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 53/4291/24.02.2021. 

 

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, 

- Departamentele facultăților, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

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


 
 
    
 
                              

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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 290/30880/14.12.2022 

 

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

prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 53/9754/29.07.2020, 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat 

în cadrul UMFVBT, aprobat prin H.S. nr. 5/5189/29.04.2020, completat și modificat prin H.S. nr. 

115/9981/04.05.2022 și H.S. nr. 265/25815/02.11.2022, 

- Metodologia privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de 

Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 198/18470/18.12.2020 modificată și completată prin H.S. 

nr. 168/9452/12.05.2021, 

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

27121/11.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data 

21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea art. 14 din Metodologia privind 

desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii universitare de doctorat și a Consiliului Școlii 

Doctorale în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

,, Art. 14. Consiliul Școlii Doctorale este condus de către Directorul Școlii Doctorale, care este ales 

de către membrii CSD și numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii 

Doctorale, fiind membru de drept în Consiliul Școlii doctorale”. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului,  

- Prorectoratul didactic, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Școala Doctorală Medicină - Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

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

- Direcția Resurse Umane 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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. 291/30880/14.12.2022 

 

 

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

prin H.S. nr. 6/6022/27.05.2020, modificat și completat prin H.S. nr. 53/9754/29.07.2020, 

- Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat 

în cadrul UMFVBT, aprobat prin H.S. nr. 5/5189/29.04.2020, completat și modificat prin H.S. nr. 

115/9981/04.05.2022 și H.S. nr. 265/25815/02.11.2022, 

- Regulamentul Școlilor doctorale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 146/8890/28.04.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 

412/24876/15.12.2021, completat prin H.S. nr. 114/9981/04.05.2022,  

- Metodologia de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Director al Consiliului Școlii 

Doctorale (CSD) în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobată prin H.S. nr. 167/9452/12.05.2021 și completată prin H.S. nr. 97/ 9981/04.05.2022, 

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

26136/04.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data 

21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea art. 3, art. 5, art. 6 din Metodologia de 

desfășurare a alegerilor pentru funcția de Director al Consiliului Școlii doctorale (CSD) în 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:  

 

,, Art. 3. Consiliul Şcolii Doctorale este condus de către Directorul Şcolii Doctorale, care este ales 

prin vot ca membru al Consiliul Şcolii Doctorale de către membrii Școlii Doctorale, fiind conducător 

de doctorat dintre conducătorii de doctorat. Ulterior alegerii ca membru, Directorul Şcolii Doctorale 

este ales prin vot în CSD și este numit de către CSUD. 

 

Art. 5. Se consideră câştigător candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi depășind 50% 

plus unu din numărul de voturi exprimate în turul I. Procesul de votare este valabil dacă cel puțin 

50% plus unu din voturile membrilor Consiliului Școlii Doctorale sunt valide. Pentru turul II sau până 

http://www.umft.ro/
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la definitivare (dacă necesită alt tur prin egalitate de voturi) câștigătorul este candidatul care a obținut 

cel mai mare număr de voturi.  

 

Art. 6. Mandatul Directorului CSD este de 5 ani din momentul finalizării procedurii de votare și 

validare in Consiliul de Administrație și Senatul Universității. În cazul vacantării locului din motive 

legale se organizează alegeri parțiale după aceeași procedură, care vor continua cu candidatura 

până la finalizarea mandatului inițial în care s-a regăsit locul vacant.” 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului,  

- Prorectoratul didactic, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 292/30880/14.12.2022 

 

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, 

- Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de 

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

246/11900/30.06.2021, modificat prin H.S. nr. 393/23381/24.11.2021 

- 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. 28001/18.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea Regulamentului privind cuantumul 

taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, astfel:  

,,Studenții doctoranzi aflați în perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, respectiv 

grație, care au achitat prima tranșă a taxei de școlarizare, sunt scutiți de la plata tranșei a doua, în 

situația în care data depunerii oficiale a tezei de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale este 

anterioară începerii semestrul II”. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului,  

- Prorectoratul didactic, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină - Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 
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- 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-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. 293/30880/14.12.2022 

 

 

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, 

- Adresa d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, nr. 28254/21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă posibilitatea ca studenții doctoranzi să recupereze absențele la cursurile și 

lucrările practice din anul I, prin participarea în regim on-line. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului,  

- Prorectoratul didactic, 

- CSUD, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 294/30880/14.12.2022 

 

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. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 28328/21.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă alocarea unui număr de locuri cu plata taxei în valută la programele de studii 

cu predare în limba română, pentru cetățenii din România, UE, SEE, CH, inclus în cifra totală de școlarizare pe 

anul universitar 2023-2024, cu mențiunea că acești candidați vor susține concurs de admitere în aceleași condiții 

cu candidații cetățeni din România, UE, SEE, CH, care se înscriu la programele de studii în limbile 

engleză/franceză, prevăzute în regulamentul de admitere, astfel:  

- Programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină – 5 locuri,  

- Programul de studii Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară – 2 locuri. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic,  

- Prorectorat Relații Internaționale,  

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – contabilitate, 

- 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 295/30880/14.12.2022 

 

 

 

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-lui prof. univ. dr. Mihai Gafencu, Coordonator Instituțional Erasmus+, nr. 27653/16.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/28540/22.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă nominalizarea următoarelor cadre didactice, în calitate de coordonatori de 

specialitate Erasmus+, responsabili cu verificarea și aprobarea contractelor de studii și plasament ale studenților, 

după cum urmează:   

- Prof. univ. dr. Cătălin Marian, Prodecan al Facultății de Medicină, 

- Conf. univ. dr. Emanuela Crăciunescu, Prodecan al Facultății de Medicină Dentară,  

- Conf. univ. dr. Cristina Trandafirescu, Prodecan al Facultății de Farmacie. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorat didactic,  

- Prorectorat Relații Internaționale,  

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – contabilitate, 

- 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 296/30880/14.12.2022 

 

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, 

- H.S. nr. 57/9754/29.07.2020 privind aprobarea Procedurii operaționale privind acoperirea normelor, 

ocuparea și salarizarea posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante, prin plata cu ora, 
- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 28905/24.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/29950/06.12.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea tarifelor orare pentru activitatea didactică în regim plata 

cu ora, începând cu semestrul II al anului universitar 2022-2023, 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 – contabilitate, 

- 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 BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

NR. 297/30880/14.12.2022 

 

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/MAE/MRP nr. 3900/A10/2.046/C/129/2017 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, 

- Ordinul MEN nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la 

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

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

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

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

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

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

29470/29.11.2022, 

- Avizul Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare, din data 

de 05.12.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/29950/06.12.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă 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 2023, 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, 
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- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR.  298/30880/14.12.2022 

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. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 

29471/29.11.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/29950/06.12.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă demararea procedurilor pentru validarea și înscrierea în RNCIS și 

plata tarifului pentru validarea și înregistrarea în RNCIS, respectiv demararea procedurilor pentru 

evaluarea periodică ARACIS și plata tarifului de evaluare, pentru programul de studii universitare de 

licență Asistență medicală generală din cadrul Facultății de Medicină a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină Dentară, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curiculară, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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

 

                                                                                                                       Întocmit, 

                                                                                                                Jr. Lioara Boșcu 

                                                                                                                    Șef Birou Senat   

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                     Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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 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. 299/30880/14.12.2022 

 

 

Având în vedere: 

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

- Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, 

- 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 Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, nr. DRU – 

1676/29439/29.11.2022, 

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

06.12.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/29950/06.12.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea și completarea următoarelor regulamente și 

metodologii, cu aplicare în sesiunea următoare de concurs, prin introducerea în text și anexe, a 

obligației candidaților de a depune la dosar certificatul de integritate comportamentală din care să 

reiasă că nu s-au comisinfracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și 

funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 

candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, după cum urmează:  

 

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

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

-  Regulamentul pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

- Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică în 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

- Metodologia privind prelungirea contractelor individuale de muncă de asistent universitar perioadă 

determinată și transformarea posturilor de asistent universitar perioadă determinată în asistent 

universitar perioadă nedeterminată în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara.  

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 
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- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Social Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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/


 
 
    
 
                              

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 BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 300/30880/14.12.2022 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul 

de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de 

învăţământ superior, 

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

- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul 

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

265/11900/30.06.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

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

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

- Procesul-Verbal al ședinței Departamentului II: Morfologie microscopică, Disciplina Biologie 

Celulară și Moleculară, nr. 25278/31.10.2022, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 2529/DFM/28796/24.11.2022, 

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

2530/DFM/29376/29.11.2022. 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei conf. univ. dr. Popescu Roxana în calitate de Șef de 

Disciplină la Disciplina Biologie Celulară și Moleculară din cadrul Departamentului II: Morfologie 

microscopică, Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na conf. univ. dr. Popescu Roxana, 

- Departamentul II: Morfologie microscopică, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 301/30880/14.12.2022 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul 

de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de 

învăţământ superior, 

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

- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul 

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

265/11900/30.06.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

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

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

- Procesul-Verbal al ședinței Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie, nr. 27700/16.11.2022, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 2529/DFM/28796/24.11.2022, 

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

2531/DFM/29375/29.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-nei prof. univ. dr. Motoc Marilena în calitate de Director de 

Departament - Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie, Facultatea de Medicină din cadrul Universității 

de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-na prof. univ. dr. Motoc Marilena, 

- Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

NR. 302/30880/14.12.2022 

Având în vedere: 

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

- Ordinul MECȘ nr. 3.751 din 29 aprilie 2015 de aprobare a metodologiei-cadru referitoare la procesul 

de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de 

învăţământ superior, 

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

- Regulamentul electoral privind constituirea și alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul 

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

265/11900/30.06.2021, modificat și completat prin H.S. nr. 384/23381/24.11.2021, 

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

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

- Procesul-Verbal al ședinței Departamentului IV: Biochimie și Farmacologie, nr. 27701/16.11.2022, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină nr. 2529/DFM/28796/24.11.2022, 

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

2532/DFM/29374/29.11.2022. 

 

Art. 1. Senatul universitar validează alegerea d-lui prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer în calitate de membru 

al Consiliului Departamentului IV: Biochimie și Farmacologie, Facultatea de Medicină din cadrul Universității 

de Medicină si Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Dl. prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer, 

- Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Financiar – Contabilă, 

- 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 
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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

  NR.  303/30880/14.12.2022 

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-lui prof. univ. dr. Marius Craina, Președintele Senatului, nr. 30472/12.12.2022. 

 

Art.1. Senatul universitar aprobă calendarul ședințelor ordinare ale Senatului Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, pentru anul calendaristic 2023, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Cancelaria Rectorului, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școala Doctorală Medicină - Farmacie, 

- Școala Doctorală Medicină Dentară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Secretariat General Universitate, 

- Direcția Financiar-Contabilă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

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 
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