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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 21/9967/04.08.2020 

         

În temeiul: 

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

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

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 9967/04.08.2020. 

 

Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara hotărăște: 

 

1. Reînființarea, în cadrul disciplinei de Biochimie, a laboratorului de Biologie Moleculară al 

UMFVBT, cu sediul la demisolul Corpului de Clădire Farmacie, strada Medicinei, nr. 1, în vederea 

acreditării acestuia  de către Direcția de Sănătate  Publică.   

2. Aprobarea acordării de salarii diferențiate  cu o creștere salarială de 30% din veniturile proprii 

ale universității, începând cu data de 01 septembrie 2020 pentru persoanele nominalizate în calitate 

de consilieri ai rectorului. 

3. Aprobarea solicitării d-lui prof.univ.dr. Marius Raica, privind preluarea de către Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a Asociației Științifice INOVAMED TIM.   

Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea procedurii operaționale de recunoaștere automată de către Universitatea de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe, 

obținute  în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.  Se înaintează Senatului 

universitar. 

5. Aprobarea procedurii operaționale privind recunoașterea automată de către Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara  a funcțiilor didactice din învățământul 

universitar obținute în instituții de învățământ superior acreditate din străinătate. Se înaintează 

Senatului universitar. 

6. Aprobarea procedurii operaționale privind recunoașterea automată de către Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a calității de conducător de doctorat/abilitării, 

obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. Se înaintează Senatului 

universitar. 

 

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

Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific, 

Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director 

CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, 

Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul Relații Internaționale, 

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, 
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Serviciul Marketing, Direcția Generală Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social - 

Administrativă, Direcția Resurse Umane, Serviciul Financiar - contabil, Departamentul Dezvoltare 

Academică, Editura „Victor Babeș”, Imprimeria universității, DEACE, 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.    

                               Rector,   

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu    Secretar-șef universitate, 

    Dr. Daniela-Aurora Tănase 
   

 

 

         Vizat Oficiu juridic, 

           C.j. Cristian Hinț 
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