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       HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

2/16946/24.11.2016 
 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Ordinul M.E.C.Ș. nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul 

de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din 

sistemul național de învățământ superior, 

- Regulamentul privind alegerile pentru funcțiile și structurile de conducere în mandatul 

2016-2020, aprobat prin H.S. nr. 2/13180/20.10.2015, 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, președintele Senatului, de 

menținere a componenței Biroului electoral al Universității, aprobată prin H.S. nr 

2/5976/09.06.2015, respectiv de menținere a componenței secretariatului tehnic din 

cadrul Biroului Electoral al Universității, aprobată prin H.S. nr. 1/16091/14.12.2015, 

- Hotărârea Senatului nr. 1/15358/01.11.2016 prin care Senatul universitar ia act de 

demisia d-nei prof. univ. dr. Carmen Panaitescu din calitatea de membru al Senatului 

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

- Adresa Oficiului juridic nr. 16856/23.11.2016. 

 

Art. 1. În vederea desfășurării alegerilor parțiale, la nivel de universitate, Senatul 

universitar aprobă menținerea componenței Biroului Electoral al Universității, stabilită pentru 

organizarea și desfășurarea referendumului, respectiv pentru alegerile structurilor și funcțiilor de 

conducere din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, astfel:  

Președinte: Prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar  

Membrii:  

 Conf. univ. dr. Adelina Maria Jianu 

 Ș.l. dr. Gheorghe Nodiți  

 Conf. univ. dr. Laura Rusu 

 Ș.l. dr. farm. Elena Dorina Coricovac 

 C.j. dr. Codrina Mihaela Levai  

 Student Adrian Mihai Teodorescu 

 

Art. 2. În vederea desfășurării alegerilor parțiale, la nivel de universitate, Senatul 

universitar aprobă menținerea componenței secretariatului tehnic din cadrul Biroului Electoral al 

Universității, astfel: 

- Ș.l. dr. Alexandra Christa Sima, 

- Asist. univ. dr. Flaviu Raul Bob, 

- Asist. univ. dr. Teodora Ileana Chiță. 

 

Art. 3. În vederea desfășurării alegerilor parțiale, Senatul universitar aprobă descentralizarea 

procesului de votare, prin înființarea la nivelul fiecărui departament a unei Comisii Electorale, alcătuită 

din 3 membri ai Consiliului Departamentului, al cărei președinte este directorul de departament. 

 

Art. 4. Hotărârea se comunică la: 

- Rectorat, 

- Decanate, 
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- Prorectorate, 

-  

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Persoanele nominalizate la art. 1, 

- Persoanele nominalizate la art. 2, 

- Biroul Electoral Central al universității, 

- Departamentele universității, 

- Direcția Generală administrativă, 

- Compartimentul juridic, 

- Direcția Resurse Umane, 

- SSMT, LSFT, TDSA, 

- Departamentul Marketing, Relaţii publice şi Consiliere, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

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

 

 

Preşedinte Senat,               

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu          Secretar şef universitate adjunct,  

                                Jr. Larisa Geamănu 

         

                 

             Vizat juridic 

                      C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/


     P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256204117; fax: (40)256204117 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

3/16946/24.11.2016 
 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Ordinul M.E.C.Ș. nr. 3751/2015 de aprobare a Metodologiei cadru referitoare la procesul 

de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din 

sistemul național de învățământ superior,   

- Regulamentul privind alegerile pentru funcțiile și structurile de conducere în mandatul 

2016-2020, aprobat prin H.S. nr. 2/13180/20.10.2015, 

- Adresa Oficiului juridic al universității, nr. 16856/23.11.2016. 

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă Calendarul privind desfășurarea alegerilor parțiale pentru 

ocuparea locului vacantat în Senatul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, mandat 2016-20120, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate,  

- Comsiile de specialitate ale Senatului, 

- Decanate, 

- Biroul Electoral Central al universității, 

- Departamentele universității, 

- Direcția Generală administrativă, 

- Compartimentul juridic, 

- Direcția Resurse Umane, 

- SSMT, LSFT, TDSA, 

- Departamentul Marketing, Relaţii publice şi Consiliere, pentru a fi adusă la cunoştinţa 

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

 

Preşedinte Senat,               

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu          Secretar şef universitate adjunct,   

                               Jr. Larisa Geamănu  

        

 

                Vizat juridic 

              C. j. dr. Codrina Mihaela Levai 

 

   

 

 

 

 

 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/


     P-ţa Eftimie Murgu nr.2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256204117; fax: (40)256204117 

E-mail: senat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

L.G. 

 

 
C. j. dr. Codrina Mihaela Levai  
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