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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  72/9926/03.08.2020 

 

 
Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Solicitarea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 9732/29.07.2020,  

- Rezultatul referendumului organizat în perioada 24.07.2020 – 28.07.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/9828/30.07.2020.  

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă schimbarea logo-ului (siglei) Universității de Medicină și 

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

 

  Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Departamentele facultăților, 

- Compartimentele și serviciile universității,  

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 
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http://www.umft.ro/
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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 și documentul original.  

L.L.G. 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                          NR.  73/9926/03.08.2020 
 

 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 9733/29.07.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 19527/18.11.2019 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/9828/30.07.2020.  
 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări privind regimul ștampilelor din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel:  

 retragerea din uz a ștampilei rotunde cu denumirea universităţii, nr. 3, repartizată secretarului 

șef universitate, conform Hotărârii Consiliului de Administrație din 18.11.2019; 

 repartizarea ștampilei rotunde cu denumirea universităţii, nr. 2, de la Departamentul de 

Cercetare și Management al Granturilor la Secretarul șef de universitate; 

 repartizarea ștampilei rotunde cu denumirea universităţii, nr. 1, de la Registratura universității 

la Rectoratul universității; 

 repartizarea sigiliului cu stema României a universității, care se aplică pe actele de studii și pe 

documentele de evidență școlară, de la Biroul Acte studii la Secretarul șef de universitate. 
 

Art. 2. De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziție contrară se abrogă.  
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Biroul Acte studii, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor 

- 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. 
 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

 

Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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

L.L.G. 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                         NR.  74/9926/03.08.2020 

 
 

Având în vedere: 

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

- Carta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara, 

- Propunerea d-lui Rector, nr. 9634/28.07.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 20/9828/30.07.2020.  

 

 

  Art. 1. Senatul universitar aprobă Acordul de colaborare între Primăria Municipiului Reșița și 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,  privind lansarea programelor de 

studii universitare de licență Asistență Medicală Generală (Facultatea de Medicină) și Asistență de 

Profilaxie Stomatologică (Facultatea de Medicină Dentară) în municipiul Reșița, conform Anexei, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

    Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectoratul didactic, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Decanatul Facultății de Medicină Dentară, 

- Departamentul de evaluare si asigurare a calitatii educationale (DEACE), 

- Compartimentul de acreditare și dezvoltare curriculară, 

- Oficiul juridic, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- 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. 

 

 

 

Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

Prof. univ. dr. Marius Craina  Dr. Daniela-Aurora Tănase 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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