
 
 
 
 
                              

SENATUL UNIVERSITAR 
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256490626; Fax: +40256490626 

Email: senat@umft.ro 

  
www.umft.ro 
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documentul original. 
 

                                                                 HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                           NR. 75/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 

2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Adresa Ministerul Educației și Cercetării nr. 32940/18.98.2020; 

- Procesul verbal nr.11072/03.09.2020 al Comisiei permanente a Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a 

Cartei universitare. 

 

Art. 1. Senatul universitar adoptă Carta universitară a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, cu modificările și completările solicitate de către Ministerul Educației și Cercetării, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre, sub rezerva obținerii avizului de legalitate din partea Ministerului Educației și 

Cercetării.  

Art. 2. Senatul universitar adopta Codul de Etică și Deontologie profesională al Universității„Victor Babeș” 

din Timișoara, cu modificările și completările solicitate de către Ministerul Educației și Cercetării, parte integrantă din 

Carta Universitară a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

  Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Ministerul Educației și Cercetării, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- CSUD,  

- 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, 

                                                                                                                              Cj.Lioara Bartulov  

                                                                                                                       Șef Cabinet Președinte Senat      

          Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

  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. 76/12188/16.09.2020 

 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul MEC nr.4022/2008, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNRED 

și a metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor , certificatelor li titlurilor științifice cu 

modificările și completările ulterioare 

- Ordinul MEC 3482/2016,  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

- Ordinul MEC 5923/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor 

şi a titlului de doctor în ştiinţe sau întrun domeniu profesional, obţinute în străinătate 

- O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice 

centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative 

- H.G. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara; 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în 

mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii universitare de doctorat 

în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (IOSUD-UMFVBT), 

aprobat prin H.S. nr. H.S. NR. 53/9754/29.07.2020 

- Adresa M.E.C.- CNERD, nr. 10047/05.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/9967/04.08.2020. 

 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Procedura operațională 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, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

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

                                                                                                           Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                  Șef Cabinet Președinte Senat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

 

Vizat Oficiu juridic, 
   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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PROCEDURĂ  

PRIVIND RECUNOAȘTEREA DIPLOMEI DE 

DOCTOR ȘI A TITLULUI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE 

OBȚINUTE ÎN STRĂINĂTATE DE CĂTRE 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat: Director CSUD 

Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 
31.07.2020 

 

Vizat Oficiul juridic 03.08.2020  

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare 

04.08.2020  

Data intrării în vigoare: 16.09.2020  

Data retragerii:   
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CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 
 

Art. 1. Prezenta procedură reglementează modalitatea prin care se efectuează recunoaşterea de către 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare 

UMFVBT) a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate.  
 

Art. 2. Procedura este fundamentată pe baza următoarelor documente: Art. 158 alin. (6), art. 162 alin. 

(1), art. 168-169 şi art. 216 alin (2) lit. f) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4022/2008 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNRED şi a metodologiei de 

recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi 

completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.3482/2016 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a 

Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, cu modificările ulterioare; Ordinul Ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3158/2012 privind aprobarea Listei universităţilor de 

prestigiu din alte state, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Hotarârea Guvernului nr. 44/2016 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările 

şi completările ulterioare; Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 

5923/2016; Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

(IOSUD-UMFVBT). 
 

Art. 3. Instituţiile acreditate de învăţământ superior, conform normelor legale, în sistemul naţional de 

cercetare-dezvoltare recunosc diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe, obţinute la:  

 a) Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru  

al  Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;  

 b) Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista 

 universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale 

şi  Cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic;  

 c) Instituţii acreditate de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei 

 convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau 

 interuniversitar.  

 

Art. 4. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) recunoaşte diploma 

de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute la instituţii acreditate 

de învăţământ superior sau de cercetare-dezvoltare din străinătate, altele decât cele prevăzute la Art. 

3.  
 

Art. 5. Prevederile prezentei metodologii se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state 

terţe.  
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CAPITOLUL II:  EVALUAREA DOSARULUI DE RECUNOAȘTERE 
 

Art. 6. În vederea recunoaşterii diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinute în străinătate, 

solicitantul depune dosarul de recunoaştere în format letric la Registratura UMFVBT (în atenția 

secretariatului IOSUD - UMFVBT), care cuprinde următoarele documente:  

- cerere de recunoaştere (Anexa 1);  

- act de identitate – copie, şi dovada schimbării numelui - copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);  

- diploma de doctor, copie şi traducere legalizată; 

- copie după dovada achitării taxei. 

Totodată recunoașterile se pot solicita și on-line prin platforma Punctul de Contact Unic electronic 

(PCUe), situație în care actele necesare vor fi transmise în format scanat prin platforma PCUe și se va 

notifica secretariatul IOSUD-UMFVBT la adresa doctorat@umft.ro. 
 

Art. 7. Actele de studii supuse recunoaşterii sunt autentificate cu Apostila de la Haga pentru statele care 

sunt părţi ale convenţiei privind Apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii sunt 

supralegalizate sau însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de 

provenienţă. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat 

internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.  

În situaţia în care IOSUD-UMFVBT sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor 

de studii, acesta sesizează organele abilitate.  

 

Art. 8. Pentru analiza dosarelor, UMFVBT va percepe o taxă de procesare al cărui cuantum va fi stabilit 

anual în Regulamentul de taxe, aprobat de către către Senatul universitar, care va include și taxele 

poștale pentru corespondența cu solicitantul (dacă va fi cazul). 

 

 

CAPITOLUL III: EVALUAREA DOSARULUI DE ECHIVALARE 
 

Art. 9. Dosarul se evaluează de către o Comisie de Recunoaștere și Echivalare a doctoratelor susţinute în 

străinătate numită de directorul CSUD. Comisia de de Recunoaștere și Echivalare a doctoratelor susţinute 

în străinătate va fi compusă din 7 membri după cum urmează: directorul CSUD, doi membri CSUD, 

directorul RUNOS, șef Birou Relații Internaționale, un jurist și secretarul șef al universității.  

 

Art. 10. Durata de soluţionare de către IOSUD-UMFVBT a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la 

data depunerii/transmiterii la UMFVBT a dosarului complet.  

 

Art. 11. Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere se emite, în urma pronunțării soluției finale, de către 

conducerea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

 
Art. 12. Contestațiile cu privire la nerecunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de 

către IOSUD - UMFVBT se vor depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea deciziei, la 

Registratura UMFVBT sau se vor transmite pe e-mail la adresa doctorat@umft.ro.  

http://www.umft.ro/
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Art. 13. Răspunsul la contestație se va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare, prin orice mijloace, de 

către conducerea IOSUD - UMFVBT.  

 

Art. 14. Universitatea consultă, dacă este cazul, CNRED şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

 

CAPITOLUL IV: DISPOZIȚII FINALE 
 

Art. 15. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către IOSUD – 

UMFVictor Babeș Timișoara în conformitate cu prezenta procedură este valabilă şi produce efecte 

juridice numai la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  
 

Art. 16. Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe de către CNRED din cadrul 

Ministerului Educației Naționale este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României. 

 

 

 

                                                                                                           RECTOR, 

                                                                                 Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
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ANEXA nr. 1  

 

 

 

CERERE 
 

Către  

 

Conducerea IOSUD – UMF „Victor Babeș” din Timișoara  

 

 
Numele şi prenumele: ______________________ 

Telefon _________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

Prin prezenta, solicit recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe, diplomă eliberată 

de către____________ ___________________________________ 

în domeniul____________________ 

în scopul ______________________ 

 

 

Declar pe propria răspundere că documentele incluse în dosar corespund realităţii.  

 

 

 

 

 

Data __________________       Semnătura solicitantului____________ 

 

 

 

 

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

          UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                  NR. 77/12188/16.09.2020 

 
Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din 

România; 

- Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare cu 

modificările și completările ulterioare; 

- OUG 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul 5922/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile 

de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de 

învăţământ universitar acreditate din străinătateCarta UMF ,,Victor Babeş" din Timişoara; 

-   Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în 

mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

-  Adresa MEC-CNERD, nr. 10047/05.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/9967/04.08.2020.  

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Procedura operațională 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, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Prorectorate, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Oficiul juridic, 

- 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. 

 

 

                                                                                                                                           Întocmit 

                                                                                                                                  Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                Șef Cabinet Președinte Senat 

       Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

   C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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PROCEDURĂ  

PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A 

FUNCȚIILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

UNIVERSITAR OBȚINUTE ÎN INSTITUȚII DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ACREDITATE DIN 

STRĂINĂTATE DE CĂTRE UNIVERSITATEA DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN 

TIMIȘOARA 

 

 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat: Prorector didactic 

Prof. univ. dr. Daniel Lighezan 
31.07.2020  

Vizat Oficiul juridic 03.08.2020  

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

04.08.2020  

Data intrării în vigoare: 16.09.2020  

Data retragerii:   

http://www.umft.ro/


 
 

 
                          

 

Cod  Regulament: UMFVBT-PO-PD/68/2020 

Anexă la H.S. nr. 77/12188/16.09.2020 
Aprobat prin H.C.A. nr. 21/9967/04.08.2020 

 

 
PRORECTORAT DIDACTIC 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256220479; Fax: +40256490626 

Email: prorectoratdidactic@umft.ro 

  
www.umft.ro       

2 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Prezenta procedură are drept scop stabilirea modalității de recunoaștere automată la nivelul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare 

UMFVBT) a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituțiile de învățământ 

universitar acreditate din străinătate. 

 

Art. 2. Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții 

de învățământ universitar acreditate din străinătate se realizează în baza Legii Educației Naționale nr 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare, Legii privind buna conduită în cercetarea științifică 

nr. 206/2004 cu completările ulterioare, Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și 

calificărilor pentru profesiile reglementate din România, O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea 

calității educației, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016 privind aprobarea Metodologiei privind recunoașterea 

automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul 

universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate. 

  

Art. 3. UMFVBT este o instituție acreditată de învățământ superior conform legislației în vigoare și, 

în această calitate, recunoaște automat funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în 

instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului 

Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state incluse în 

prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5825/2016 şi actualizată periodic. 

 

Art. 4. Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state 

terțe, care dețin funcții didactice din învățământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ 

superior acreditate din străinătate.  

 

Art. 5. Funcțiile didactice obținute la alte instituții de învățământ universitar acreditate decât cele 

menționate la Art. 3. se recunosc numai în baza unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, 

încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar. 

 

Art. 6. Ocuparea unui post didactic în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform 

normelor legale în vigoare. Recunoașterea unei funcții didactice conform prevederilor prezentei 

proceduri nu este echivalentă cu ocuparea unui post didactic și de cercetare în cadrul UMFVBT, pentru 

acest scop fiind valabile prevederile Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare în cadrul UMFVBT cu respectarea legislației din domeniu.  
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CAPITOLUL II: ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DOSARELOR DE 

RECUNOAȘTERE ÎN CADRUL UMFVBT 

Art. 7. Recunoașterea automată de către UMFVBT a funcțiilor didactice obținute în instituții de 

învățământ universitar acreditate, conform prevederilor prezentei proceduri, se realizează în baza 

depunerii/transmiterii unui dosar de recunoaștere de către solicitant. 

 

Art. 8. Solicitantul recunoașterii automate a unei funcții didactice obținute în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate transmite/depune (direct sau prin intermediar mandatat) la 

Registratura UMFVBT în atenția secretariatului Prorectoratului didactic un dosar care cuprinde:  

- act de identitate – copie și dovada schimbării numelui – copie și traduceri legalizate (dacă este cazul);  

- date privind domiciliul actual, nr. de telefon și adresa de e-mail a solicitantului (procesarea datelor 

cu caracter personal se va face cu respectarea legislației în vigoare); 

- cererea de recunoaştere (Anexa 1); 

- diploma de doctor, copie legalizată, dacă actul de studii este obţinut în România și copie și traducere 

legalizată, dacă acesta este obținut la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar 

menţionate la Art. 3; 

- atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor emis de către Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (CNRED), copie legalizată, pentru diplomele de doctor emise în alte state 

decât cele menționate la Art. 3; 

- dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile menționate la Art. 3 și 5, copie și traducerea 

legalizată; 

- CV Europass în lb. română sau engleză, semnat de către solicitant, care să conțină informații privind 

funcția/-iile didactice ocupate anterior (după caz); 

- lista completă a lucrărilor științifice; 

- recomandare din partea conducerii unei instituţii acreditate de învaţământ universitar din străinătate; 

- copie după dovada achitării taxei. 

 

Art. 9. Dovada funcției didactice este autentificată după cum urmează: 

- prin aplicarea apostilei de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de la 

Haga; 

- prin supralegalizare sau prezentarea adeverinței de autenticiate emisă de către autoritățile competente 

din țara de proveniență; 

Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la 

care România este parte sau pe bază de reciprocitate.   

 
Art. 10. Solicitantul depune dosarul în format fizic la Registratura UMFVBT (în atenția 
secretariatului Prorectoratului didactic), personal sau prin reprezentant cu împuternicire legală, în cazul 
solicitării recunoașterii în format letric. Recunoașterea funcției didactice se poate solicita și on-line 
prin platforma Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), situație în care actele necesare vor fi 
transmise în format scanat prin platforma PCUe și se va notifica secretariatul Prorectoratului didactic 
la adresa prorectoratdidactic@umft.ro.  
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Art. 11. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, Prorectorul didactic numește o 

Comisie de Recunoaștere și Echivalare, alcătuită din 7 membri după cum urmează: Prorectorul 

didactic, Decanul facultății pentru care se solicită recunoașterea funcției didactice, un cadru didactic 

titular cu funcție didactică cel puțin egală cu cea a solicitantului, directorul RUNOS, șef Birou Relații 

Internaționale, un jurist și secretarul șef al universității (Anexa 2). Membrii Comisiei trebuie să nu fi 

avut relații de colaborare cu solicitantul. 

 

Art. 12. Comisia de Recunoaștere și Echivalare verifică dosarul solicitantului și, în cazul în care 

constată neclarități, solicită și alte documente, persoanei în cauză, prin corespondență electronică /prin 

poștă/sau prin platforma Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), solicitantul fiind obligat ca în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare, să depună/transmită documentele solicitate. În caz contrar, 

Comisia va respinge cererea de recunoaștere.  

 

Art. 13. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului complet, Comisia de Recunoaștere  

și Echivalare va elabora un Raport de evaluare care conține soluția de recunoaștere sau nerecunoaștere 

a funcției didactice (Anexa 3). 

 

Art. 14. Comisia de Recunoaștere și Echivalare poate consulta, dacă este cazul, Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) situație în care termenele precizate în prezenta 

procedură se pot prelungi iar solicitantul va fi informat telefonic sau prin e-mail asupra acestui fapt. 

 

Art. 15. În situația în care Comisia de Recunoaștere și Echivalare a dosarului sesizează existența unor 

neconcordanțe între un document original și traducerea legalizată, documentul va fi respins.  

 

Art. 16. Raportul Comisiei de Recunoaștere și Echivalare se înaintează spre avizare Consiliului de 

Administrație.  

 

Art. 17. În baza avizului Consiliului de Administrație, Rectorul UMFVBT va emite decizia de 

recunoaștere sau nerecunoaștere a funcției didactice obținute în străinătate, decizie care va fi 

comunicată solicitantului. 

 

Art. 18. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către solicitant a deciziei de nerecunoaștere 

funcției didactice obținute în străinătate în cadrul UMFVBT, acesta va putea depune contestație la 

Registratura UMFVBT (în atenția Prorectorului didactic) sau pe e-mail la adresa 

prorectoratdidactic@umft.ro.  

 

Art. 19. Contestația va fi rezolvată de către o Comisie de soluționare a contestației care este numită 

prin decizie a Rectorului UMFVBT, la propunerea Prorectorului didactic. Comisia este alcătuită din 3 

persoane, având funcția didactică cel puțin egală cu cea a solicitantului și care nu au făcut parte din 

Comisia de evaluare a dosarului. 
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Art. 20. Decizia Comisiei de soluționare a contestației este definitivă și se va comunica solicitantului 

de către Prorectorul didactic, prin orice mijloace, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

înregistrarea/primirea contestației. 

 

Art. 21. Pentru analiza dosarelor, UMFVBT va percepe o taxă de procesare al cărui cuantum va fi 

stabilit anual în Regulamentul de taxe, aprobat de către către Senatul universitar, care va include și 

taxele poștale pentru corespondența cu solicitantul (dacă va fi cazul). 

 

Art. 22. Decizia de recunoaștere neridicată se păstrează în arhiva UMFVBT pe termen nelimitat.  

 

Art. 23. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UMFVBT eliberează, 

la cerere, un duplicat al acesteia în baza unei cereri scrise, depuse la secretariatul Prorectoratului 

didactic, în atenția Prorectorului didactic împreună cu următoarele documente: cererea de eliberare a 

duplicatului, copia actului de identitate și declarația notarială cu privire la încadrarea în una din 

situațiile menționate (pierdere, distrugere, deteriorare). 

 

CAPITOLUL III: DISPOZIȚII FINALE 

Art. 24. Recunoașterea de către UMFVBT a funcției didactice obținute în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate, conform prezentei proceduri, este valabilă și produce efecte 

juridice doar la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

Art. 25. Recunoaşterea funcției didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din 

străinătate de către CNRED din cadrul Ministerului Educației Naționale este valabilă şi produce efecte 

juridice pe întreg teritoriul României. 

 

   

                            RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
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Anexa 1 

 

 

 

C E R E R E 
 

Către  

 

Prorectoratul didactic – UMF „Victor Babeș” din Timișoara  
 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata,.............................................................................................................................., 

domiciliat/ă în ..............................., legitimat/ă cu ..............., serie .............., nr. ..................., telefon 

....................., e-mail ......................................., solicit prin prezenta recunoașterea funcției didactice de 

.................................................obținută în străinătate, la instituția de învățământ superior acreditată 

........................................................................................................................................................................ 

 

Solicit recunoașterea funcției didactice..................................................... , în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, în 

scopul............................................................................................................................................................... 

 

 

Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în dosar corespund realităţii.  

 

 

Data,                                                                                                           Semnătura, 
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Anexa 2 

 

DECIZIA 

Nr. ............ din ................ 

 

În conformitate cu Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5922/2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ 

superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate și a Procedurii operaționale privind recunoașterea automată a 

funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar 

acreditate din străinătate de către UMFVBT, 

 

Prorectorul didactic al UMF „Victor Babeș” din Timişoara 

decide 

Se aprobă Comisia de Recunoaștere și Echivalare a funcției didactice de....................................... 

pentru doamna/domnul ............................................................  

obținută la........................................................................................... ..............................................  

 

Comisia va avea următoarea componenţă:  

1. ...................................................................  

2. ...................................................................  

3. ...................................................................  

4. ...................................................................   

5. ................................................................... 

6. ................................................................... 

7. ...................................................................   

Prorector didactic,  

Prof. Dr. Daniel-Florin LIGHEZAN 
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Anexa 3 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

 

nr. ................ 

 

redactat cu ocazia recunoașterii funcției didactice de .....................................obținute în străinătate 

pentru doamna/domnul ........................,  

la instituția de învățământ superior acreditată ...............................................................................................  

În data de ............. doamna/domnul .................................................. a depus la secretariatul 

Prorectoratului didactic al UMFVBT dosarul de recunoaștere a funcției didactice, cu numărul de 

înregistrare ................ 

Membrii Comisiei de Recunoaștere și Echivalare, numiți prin Decizia  nr. ............. din .................. sunt:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

7. 

și au constatat următoarele  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

.................... 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât:  

să i se recunoască / să nu i se recunoască 

funcția didactică de ...................................................... pe baza votului exprimat deschis, după cum urmează:   

 

Nr. 

 crt. 

Nume și prenume Calitatea Votul Semnătura 

1...7   Da/Nu  
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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. 
 

 HOTĂRÂREA SENATULUI 

  UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                NR. 78/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din România; 

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5921/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către 

instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din 

România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din 

străinătate 

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5825/2016 privind aprobarea listei universităţilor de prestigiu din alte stateCarta UMF 

,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 

2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Adresa M.E.C.-C.N.E.R.D., nr. 10047/05.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/9967/04.08.2020.  

 

 Art.1.Senatul universitar aprobă Procedura 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, 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, 

- 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, 

                                                                                                                               Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                Șef Cabinet Președinte Senat 

           Președinte Senat,       Secretar-şef universitate, 

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

   

   
                       Vizat Oficiu juridic, 

                  C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

 

Întocmit 
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PROCEDURĂ  

PRIVIND RECUNOAȘTEREA AUTOMATĂ A CALITĂȚII 

DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT/ABILITĂRII 

OBȚINUTE ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE 

DE CĂTRE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI 

FARMACIE „VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 
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CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1. Prezenta procedură are drept scop stabilirea modalității de recunoaștere automată la nivelul Universităţii 

de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT) a calității de 

conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate, în vederea afilierii la Școlile doctorale din cadrul 

UMFVBT. 
 

Art. 2. Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate se realizează în 

baza Legii Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 200/2004 privind 

Recunoașterea diplomelor și a calificărilor pentru profesiile reglementate în România și a Ordinului Ministrului 

Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016 privind aprobarea Metodologiei privind 

recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de 

studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate. 
 

Art. 3. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinute în instituţii acreditate de învăţământ 

universitar din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia 

Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, 

aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5825/2016 şi actualizată 

periodic, sunt recunoscute automat de către UMFVBT. 
 

Art. 4. Prevederile prezentei proceduri se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe. 
 

Art. 5. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar 

acreditate din străinătate decât cele menţionate la Art. 3 sunt recunoscute numai în baza unei convenţii 

internaţionale de recunoaştere reciprocă încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar. 
 

CAPITOLUL II: ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE A DOSARELOR DE 

RECUNOAȘTERE ÎN CADRUL UMFVBT 

Art. 6. Recunoașterea automată de către UMFVBT a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, 

conform prevederilor prezentei proceduri, se realizează în baza depunerii/transmiterii unui dosar de 

recunoaștere de către solicitant. 
 

Art. 7. Solicitantul recunoașterii automate a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate depune/ transmite un dosar care cuprinde:  

- act de identitate – copie și dovada schimbării numelui – copie și traducere legalizată (după caz);  

- date privind domiciliul actual, nr. de telefon și adresa de e-mail a solicitantului (procesarea datelor cu caracter 

personal se va face cu respectarea legislației în vigoare); 

- cererea de recunoaştere (Anexa 1); 

- diploma de doctor, copie legalizată, dacă actul de studii este obţinut în România și copie și traducere legalizată 

dacă acesta este obținut la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la Art. 3; 

- atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor emis de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (CNRED), copie legalizată, pentru diplomele de doctor emise în alte state decât cele menționate la 

Art. 3; 

- diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile 

prevăzute la Art. 3 și 5, copie și traducere legalizată; 
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- copii legalizate pentru actele de studii obţinute la alte instituţii acreditate de învăţământ universitar din 

străinătate (cu apostila de la Haga sau supralegalizate, după caz); 

- CV Europass în lb. română sau engleză care să conțină informații privind activitatea anterioară de conducere 

de doctorat (după caz);  

- lista completă a lucrărilor științifice; 

- copie după dovada achitării taxei. 
 

Art. 8. Actele de studii supuse recunoașterii sunt autentificate după cum urmează: 

- prin aplicarea apostilei de la Haga pentru statele care sunt părți ale Convenției privind Apostila de  la 

Haga; 

- prin supralegalizare sau prezentarea adeverinței de autenticiate emisă de către autoritățile competente din țara 

de proveniență. 

Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care 

România este parte sau pe bază de reciprocitate.   
 

Art. 9. Solicitantul depune dosarul în format fizic la Registratura UMFVBT (în atenția secretariatului IOSUD-
UMFVBT), personal sau prin reprezentant cu împuternicire legală, în cazul solicitării recunoașterii în format 
letric. Totodată recunoașterile se pot solicita și on-line prin platforma Punctul de Contact Unic electronic 
(PCUe), situație în care actele necesare vor fi transmise în format scanat prin platforma PCUe și se va notifica 
secretariatul IOSUD-UMFVBT la adresa doctorat@umft.ro. 
 

Art. 10. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului, Directorul CSUD numește o Comisie de 

Recunoaștere și Echivalare, alcătuită din 7 membri după cum urmează: directorul CSUD, doi membri CSUD 

din domeniul de doctorat vizat spre recunoaștere, directorul RUNOS, șef Birou Relații Internaționale, un jurist 

și secretarul șef al universității (Anexa 2). Membrii Comisiei trebuie să nu fi avut relații de colaborare cu 

solicitantul.  
 

Art. 11. Comisia de Recunoaștere și Echivalare verifică dosarul solicitantului și, în cazul în care constată 

neclarități, solicită și alte documente, persoanei în cauză, prin corespondență electronică /prin poștă/sau prin 

platforma Punctul de Contact Unic electronic (PCUe), solicitantul fiind obligat ca în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare, să depună/transmită documentele solicitate. În caz contrar, Comisia va respinge cererea de 

recunoaștere.  
 

Art. 12. În situația în care Comisia de Recunoaștere și Echivalare a dosarului sesizează existența unor 

neconcordanțe între documentul original și traducerea legalizată, documentul va fi respins. Totodată dacă se 

sesizează existenţa oricăror suspiciuni privind autenticitatea actelor de studii, IOSUD-UMFVBT sesizează 

organele abilitate. 
 

Art. 13. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea dosarului complet, Comisia de Recunoaștere  și 

Echivalare va elabora un Raport de evaluare care conține soluția de recunoaștere sau nerecunoaștere a calității 

de conducător de doctorat sau a abilitării (Anexa 3). 
 

Art. 14. Comisia de Recunoaștere și Echivalare poate consulta, dacă este cazul, Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor sau Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și 

Certificatelor Universitare. În cazul în care, în cadrul procesului de recunoaștere a calității de conducător de 

doctorat sau a abilitării, este necesară consultarea acestor structuri (sau a altora din cadrul ministerului de  

resort), termenele precizate în prezenta procedură se pot prelungi iar solicitantul va fi informat telefonic sau 

prin e-mail asupra acestui fapt. 
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Art. 15. Raportul Comisiei de Recunoaștere și Echivalare se înaintează spre avizare Consiliului de 

Administrație.  
 

Art. 16. În baza avizului Consiliului de Administrație, Rectorul UMFVBT va emite decizia de recunoaștere 

sau nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, decizie care va fi comunicată 

solicitantului, prin orice mijloace. 
 

Art. 17. În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către solicitant a deciziei de nerecunoaștere a calității 

de conducător de doctorat sau a abilitării în cadrul UMFVBT, acesta va putea depune contestație la Registratura 

UMFVBT sau pe e-mail la adresa doctorat@umft.ro.  
 

Art. 18. Contestația va fi rezolvată de către o Comisie de soluționare a contestației care este numită prin 

decizie a Rectorului UMFVBT, la propunerea Directorului CSUD. Comisia este alcătuită din 3 persoane, 

conducători de doctorat, membri ai Școlii doctorale corespunzătoare domeniului în care se solicită recunoașterea 

și care nu au făcut parte din Comisia de evaluare a dosarului.  
 

Art. 19. Decizia Comisiei de soluționare a contestației este definitivă și se va comunica solicitantului de către 

conducerea IOSUD-UMFVBT, prin orice mijloace, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea/primirea 

contestației. 
 

Art. 20. Pentru analiza dosarelor, UMFVBT va percepe o taxă de procesare al cărui cuantum va fi stabilit 

anual în Regulamentul de taxe, aprobat de către către Senatul universitar, care va include și taxele poștale pentru 

corespondența cu solicitantul (dacă va fi cazul). 
 

Art. 21. Decizia de recunoaștere neridicată se păstrează în arhiva UMFVBT pe termen nelimitat.  
 

Art. 22. În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere, UMFVBT eliberează, la cerere, 

un duplicat al acesteia în baza unei cereri scrise, depuse la secretariatul IOSUD-UMFVBT, în atenția 

Directorului CSUD împreună cu următoarele documente: cererea de eliberare a duplicatului, copia actului de 

identitate și declarația notarială cu privire la încadrarea în una din situațiile menționate (pierdere, distrugere, 

deteriorare). 

 

CAPITOLUL III: DISPOZIȚII FINALE 

Art. 23. Recunoașterea de către UMFVBT a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în 

instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, conform prezentei proceduri, este valabilă și 

produce efecte juridice doar la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

Art. 24. Recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către CNRED din cadrul 

Ministerului Educației Naționale este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României. 

 

   

                            RECTOR, 

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 
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Anexa 1 

 

 

 

C E R E R E 
 

 

Către  

 

Conducerea IOSUD – UMF „Victor Babeș” din Timișoara  
 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata,.............................................................................................................................., 

domiciliat/ă în ..............................., legitimat/ă cu ..............., serie .............., nr. ..................., telefon 

....................., e-mail ......................................., solicit prin prezenta recunoașterea calităţii de conducător de 

doctorat/abilitării, obținută în străinătate, în domeniul de studii universitare de doctorat 

........................................... 

 

Solicit recunoașterea calităţii de conducător de doctorat, în domeniul ............................................ , în cadrul 

IOSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, în 

scopul....................................................................................................................................  

 

 

Declar pe propria răspundere că informaţiile prezentate în această cerere şi în dosar corespund realităţii.  

 

 

Data,                                                                                                           Semnătura, 
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Anexa 2 

 

DECIZIA 

Nr. ............ din ................ 

 

În conformitate cu Ordinului Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5921/2016 

pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ 

superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității 

de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate și 

a Procedurii operaționale privind recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat 

/abilitării obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate de către UMFVBT, 

 

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timişoara 

decide 

Se aprobă Comisia de Recunoaștere și Echivalare a calităţii de conducător de doctorat /abilitării 

pentru doamna/domnul ............................................................  

în domeniul ..............................................  

 

Comisia va avea următoarea componenţă:  

1. ...................................................................  

2. ...................................................................  

3. ...................................................................  

4. ...................................................................   

5. ................................................................... 

6. ................................................................... 

7. ...................................................................   

 

Director CSUD,  

Prof. Dr. Cristina Adriana DEHELEAN 
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Anexa 3 

 

 

RAPORT DE EVALUARE 

 

nr. ................ 

 

redactat cu ocazia recunoașterii calităţii de conducător de doctorat/abilitării obținute în străinătate 

pentru doamna/domnul ........................,  

în domeniul ........................................  

În data de ............. doamna/domnul .................................................. a depus la secretariatul IOSUD-

UMFVBT dosarul de recunoaștere a calităţii de conducător de doctorat/abilitării, cu numărul de 

înregistrare ............., în domeniul .............................  

Membrii Comisiei de Recunoaștere și Echivalare, numiți prin Decizia  nr. ............. din .................. sunt:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. 

7. 

și au constatat următoarele  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................................

.................... 

În urma dezbaterii, comisia a hotărât:  

să i se recunoască / să nu i se recunoască 

calitatea de conducător de doctorat/abilitarea pe baza votului exprimat deschis, după cum urmează:   

 

Nr. 

 crt. 

Nume și prenume Calitatea Votul Semnătura 

1...7   Da/Nu  
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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. 
 

                                                                          HOTĂRÂREA SENATULUI 

                                                  UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                   NR. 79/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.C. și M.S. nr. 5487/1494/01.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SARS – CoV- 2; 

-  H.G. nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-

2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/9967/04.09.2020  

 

 Art. 1. (1) Senatul universitar aprobă organizarea și desfășurarea procesului didactic, în regim on-line, în 

semestrul I, an universitar 2020-2021, cu reevaluarea situației la data de 01.11.2020, în funcție de modificările legislative 

și contextul epidemiologic. 

  (2) În situația ridicării stării de alertă, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va 

relua procesul didactic în format tradițional (on-site), în maximum 7 zile.  

  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, 

- Direcția Socială Administrativă, 

- 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, 

                                                                                                                                       Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                   Șef Cabinet Președinte Senat 

        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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 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. 
 

    HOTĂRÂREA SENATULUI 

     UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                 NR. 80/12188/16.09.2020 
Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.C. și M.S. nr. 5487/1494/01.09.2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS – CoV- 2; 

- H.G. nr. 782 din 14 septembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 

2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020.  

-  

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului didactic on-

line în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, anul universitar 2020-2021, 

semestrul I, 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. 

 

 

 

                                                                                                                                Întocmit, 

                                                                                                                                     Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                   Șef Cabinet Președinte Senat 

          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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Cod  Regulament: UMFVBT-REG-70/PD/DFM/70/2020 

Anexă la H.S. nr. 80/12188/16.09.2020 

Aprobat prin H.C.A. nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 

 

 

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA PROCESULUI DIDACTIC 

ON-LINE ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE „VICTOR BABEȘ” 

DIN TIMIȘOARA 

 

 

 

 

 Data Semnătura 

Elaborat:  

Prorector Didactic, 

Prof. univ. dr. Daniel Lighezan 

Decan Facultatea de Medicină 

Conf. univ. dr. Bogdan Timar 

11.09.2020 

 

Vizat Oficiul juridic 14.09.2020  

Vizat Comisia permanentă a Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

15.09.2020  

Data intrării în vigoare: 16.09.2020  

Data retragerii:   
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Art. 1.  

(1) Având în vedere instituirea stării de alertă, potrivit prevederilor constituționale, pe întreg teritoriul 

României și în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în semestrul întâi al anului universitar 

2020-2021, pe perioada stării de alertă și cu reevaluare lunară a situației, Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT) sistează toate activitățile didactice efective în 

sistem on-site (cursuri, lucrări practice/stagii) pentru toate facultățile și programele de studii din cadrul 

universității.  

(2) În semestrul întâi al anului universitar 2020-2021, pe perioada stării de alertă, procesul didactic în 

UMFVBT se va desfășura la distanță, prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line, cu re-

evaluarea lunară a situației epidemiologice. 

Art. 2.  

(1) Prezenta metodologie este elaborată în baza autonomiei universitare și cu asumarea răspunderii 

publice, în temeiul Legii nr.1/2011 - Legea educației naționale, formă consolidată .  

(2) Metolologia prezentă are ca scop asigurarea cadrului legal de organizare și derulare a activităților 

implicate în desfășurarea on-line a întregului proces educațional în UMFVBT, pe perioada suspendării 

activității didactice on-site. 

Art. 3. Parcurgerea de către studenți a materialului aferent cursurilor, precum și realizarea sarcinilor 

aferente lucrărilor practice/a stagiilor va fi efectuată la distanță, în conformitate cu conținutul aprobat 

prin Fișa Disciplinei, pentru întreaga perioadă în care sunt sistate activitățile didactice efective, 

respectând timpul alocat inițial activităților.  

Art. 4. 

(1)  Pe toată perioada suspendării procesului didactic on-site, toate activitățile aferente procesului 

didactic, vor fi desfășurate la distanță, prin intermediul soluțiilor de videoconferință puse la dispoziție 

de UMFVBT sau prin alte mijloace, specifice activității disciplinei, ce permit studiul la distanță. 

Organizarea activităților didactice la distanță va respecta strict orarul.  

http://www.umft.ro/
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(2) Organizarea activităților didactice on-line, respectând cu strictețe orarul de studiu, este obligatorie 

pentru întreg personalul didactic al UMFVBT. Pentru toate cadrele didactice ale UMFVBT, ne-

organizarea sau absența participării la procesul didactic on-line sunt asimilabile absenței la activitățile 

didactice on-site. Participarea la activitățile didactice on-line este obligatorie pentru toți studenții, 

masteranzii și doctoranzii UMFVBT.  

(3) Participarea la examinare este condiționată de cumularea unei prezențe de minim 70% la cursuri, 

respectiv 80% la stagii sau lucrări practice. În situația reluării procesului didactic on-site, prezențele și 

absențele acumulate în timpul procesului didactic on-line se vor cumula cu cele acumulate în timpul 

procesului didactic on-site.  

(4) Fiecare disciplină va avea acces la un cont instituțional Zoom destinat susținerii cursurilor și 

lucrărilor practice. În situația în care la nivelul disciplinei orarul impune susținerea simultană a mai 

multor conferințe, susținerea videoconferințelor suplimentare se poate realiza utilizând soluția Google 

Meet, disponibilă în contul instituțional asociat adreselor de email @umft.ro.  

(5) Crearea datelor de acces la videoconferință și inițierea programării videoconferințelor vor fi 

efectuate, la nivel de disciplină, de către gazda videoconferinței (cadrul didactic titular al activităților 

didactice, conform statelor de funcțiuni), până cel târziu în ziua de Vineri, ora 13:00 a săptămânii 

precedente susținerii videoconferințelor. De la nivelul disciplinei, titularul de curs va transmite 

reprezentanților studenților datele de acces (link, meeting id și parolă de acces) la videoconferințele 

destinate cursului, stagiilor sau lucrărilor practice aferente săptămânii viitoare. Șeful disciplinei va 

transmite, în același termen limită (Vineri, ora 13 a săptămânii ce precede activitățile) secretariatului 

facultății programarea și datele de acces la videoconferință pentru toate activitățile din cadrul 

disciplinei.  

(6) În situația în care specificul disciplinei impune utilizarea unor altor mijloace de susținere a 

procesului didactic la distanță în afară de cele puse la dispoziție de către UMFVBT, pentru utilizarea 

acestora trebuie obținut acordul scris al conducerii facultății. În vederea obținerii acordului conducerii 

facultății pentru utilizarea instrumentelor didactice on-line alternative, șeful de disciplină trebuie să 

informeze conducerea facultății despre intenția de a utiliza aceste mijloace alternative precum și despre 

detaliile tehnice și organizatorice ale utilizării acestora.  

http://www.umft.ro/
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Orice alte mijloace destinate procesului didactic la distanță trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

 Permit accesul gratuit al studenților 

 Nu necesită echipament suplimentar al studenților pentru accesare în raport cu echipamentul 

necesar accesării soluțiilor de videoconferință puse la dispoziție de către UMFVBT 

 Permit accesul reprezentanților conducerii facultăților, comisiilor DEACE și al comisiilor 

speciale destinate evaluării calității activităților didactice, înființate la nivel de facultate.  

(7) Toți participanții la videoconferințe (studenți și cadre didactice) se loghează în videoconferință cu 

numele complet. Nu sunt acceptate participări în videoconferință cu nume prescurtate sau pseudonime. 

Art. 5.  

(1) UMFVBT va asigura accesul la întregul material de curs, lucrări practice și stagii aferent perioadei 

de sistare a procesului didactic pe platforma de e-learning a universității. În situația indisponibilității 

platformei, din motive tehnice, materialul didactic va fi pus la dispoziție, pe site-ul universității. 

Instrucțiunile tehnice pentru încărcarea materialului didactic pe platforma de e-learning sunt transmise 

comunității academice de către universitate și se actualizează în situația în care apar actualizări ale 

platformei de e-learning. În situația în care devine necesară utilizarea soluției de rezervă, prin 

publicarea materialelor didactice pe site-ul universității, acestea vor fi transmise, cu cel puțin o 

săptămână în avans, la adresa online@umft.ro.   

(2) Responsabilitatea încărcării materialului de studiu și de lucru revine Șefilor de Disciplină.  

Art. 6.  

(1) Pe toată perioada sistării procesului educațional ce presupune prezența fizică a studenților și a 

cadrelor didactice va fi menținut, în permanență, un feedback educațional, la distanță, prin intermediul 

poștei electronice și prin mijloacele de comunicare din platforma de e-learning.  

(2) Pe toată perioada sistării procesului educațional, studenții vor putea adresa întrebări, după caz, 

cadrului didactic de predare sau asistentului de grupă utilizând adresa de e-mail a acestuia, afișată pe 

pagina disciplinei din cadrul sitului web www.umft.ro sau prin intermediul mijloacelor de comunicare 

http://www.umft.ro/
mailto:online@umft.ro
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din platforma de e-learning. Cadrele didactice au obligația de a răspunde, prin același canal de 

comunicare, în termen de maxim 2 zile lucrătoare. 

Art. 7. Corespondența electronică prin e-mail dintre studenți și cadre didactice va fi arhivată urmând 

ca după reluarea procesului didactic a fi tipărită, colectată la nivel de disciplină și depusă la 

secretariatul facultăților. Corespondența electronică prin platforma de e-learning va fi arhivată 

automat.  

Art. 8.  

(1) La nivelul facultăților se înființează comisii speciale de evaluare a organizării și desfășurării 

procesului didactic on-line conform adresei Ministerului Educației Naționale nr. 217/GP/01.04.2020.  

(2) Comisiile speciale de evaluare a organizării și desfășurării procesului didactic on-line alături de 

DEACE monitorizează continuu, pe toată durata desfășurării procesului didactic on-line, calitatea 

procesului didactic desfășurat on-line. Monitorizarea constă în evaluarea disponibilității și a calității 

materialului de studiu disponibil on-line, în evaluarea conformității organizării sesiunilor de 

videoconferință la distanță conform orarului, prin participarea aleatorie, prin sondaj, la sesiunile de 

videoconferință organizată precum și în evaluarea oricăror altor aspecte ce pot influența calitatea 

procesului didactic, organizat on-line, la nivelul UMFVBT. 

(3) Comisiile speciale de evaluare a organizării și desfășurării procesului didactic on-line alături de 

DEACE întocmesc periodic rapoarte cu privire la calitatea procesului didactic desfășurat on-line, pe 

care le transmit prorectoratului didactic și conducerii facultăților.  

Art. 9. Prevederile anterioare pot fi modificate sau completate prin hotărâri ale Consiliului de 

administrație în cadrul reevaluării lunare, în funcție de specificul fiecărei facultăți și vor fi comunicate 

tuturor cadelor didactice și studenților UMFVBT pentru luare la cunoștință și aplicare.  Prezentele 

măsuri se completează, după caz, cu cele prevăzute în Ordinul MEC și MS nr. 5487/1494/2020. 

Art. 10. Prin adoptarea prezentei metodologii se abrogă Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea procesului didactic on-line în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeş̦” din Timișoara, aprobată prin H.S. Nr. 9/4160/10.03.2020. 
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Art. 11. Prezenta metodologie intră în vigoare la data aprobării și se aduce la cunoștința comunității 

academice prin afișare pe site-ul web www.umft.ro, respectiv se transmite către toate adresele de email 

profesionale ale grupului umft.ro.  

 

 

                                                        RECTOR, 

                  Prof. univ. dr. Octavian Marius CREȚU 
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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. 
 

 

   HOTĂRÂREA SENATULUI 

                                               UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 81/12188/16.09.2020 
Având în vedere: 

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 

2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Procedura operațională privind elaborarea, avizarea și difuzarea orarelor la UMF „Victor Babeș” din 

Timișoara. 

- Adresa d-lui prof.univ.dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 11373/08.09.2020;  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea art. 8.3.2, alineatul 1 din Procedura operațională privind 

elaborarea, avizarea și difuzarea orarelor la UMF „Victor Babeș” din Timișoara, cu următorul conținut:  

„La elaborarea orarelor, gruparea activităților în scopul asigurării continuității pentru studenți, se realizează 

în așa fel încât:  Orele să fie distribuite uniform în intervalul orar 08:00-20:00, cu pauză de o oră în intervalul orar 

14:00 - 15:00”. 

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 

 

   

   Întocmit,                                                                                                                                                                 

Cj.Lioara Bartulov                                                                                                                                                                                                                               

Șef Cabinet Președinte Senat 
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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. 
 

                                                        HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 82/12188/16.09.2020 
Având în vedere: 

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara în 

mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- H.S nr. 34/6022/27.05.2020 privind aprobarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii finanțate 

de la bugetul de stat, respectiv a numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de master, 

organizate la forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, domeniul Medicina, 

Medicină dentară și Farmacie,  

- Adresa d-lui conf.univ. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină, nr. 11091/03.09.2020,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/11250/04.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii finanțate 

de la bugetul de stat, respectiv a numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de master, organizate la 

forma de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

         Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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, 

                                                                                                       Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                           Șef Cabinet Președinte Senat 

 

 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                    Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

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. 
 

 

 

   HOTĂRÂREA SENATULUI 

 UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 83/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, modificat și 

completat prin Ordinul MEC nr. 5618/20.12.2019, respectiv Ordinul MEC nr. 4205/06.05.2020, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

-   Regulamentul de Organizare și funcționare al Senatului Universității „Victor Babeș” din Timișoara 

în mandatul 2020-2024, aprobat și republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, director Relații Internaționale, nr. 

11248/04.09.2020, avizată favorabil de către decanii Facultăților de Medicină și Medicină Dentară, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

-  

-  

 Art. 1. Senatul universitar aprobă redistribuirea  celor 6 locuri, cu taxă în valută, rămase neocupate de către 

candidații cetățeni non UE, în urma concursului de admitere din data de 01.08.2020, de la programul de studii 

universitare de licență Medicină Dentară la programul de studii universitare de licență Medicină Dentara (locuri 

cu taxă în lei), în cadrul Facultății de Medicină Dentară.  

 

 

 Art. 2. Senatul universitar aprobă redistribuirea celor 14 locuri, cu taxă în valută, rămase neocupate de către 

candidații cetățeni non UE, în urma concursului de admitere din data de 01.08.2020, de la programul de studii 

universitare de licență Medicină la programul de studii universitare de licență Medicină (locuri cu taxă în lei), 

în cadrul Facultății de Medicină.  

 

      Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatele 

- Facultăților de Medicină și Medicină Dentară, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Resurse Umane, 

- Oficiul juridic, 

- SSMT, TDSA, LSFT,  

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

                                                                                                            Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                Șef Cabinet Președinte Senat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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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     HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                NR. 84/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 
- Regulamentul privind elaborarea statelor de funcțiuni și de personal didactic în cadrul UMFVBT, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 56/9754/29.07.2020; 

- Procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină, nr. 11849/14.09.2020, privind acordarea 

avizului Consiliului Facultății de Medicină asupra statelor de funcții, an universitar 2020-2021; 

- Extras din procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 11844/14.09.2020, 

privind acordarea avizului Consiliului Facultății de Medicină Dentară asupra statelor de funcții, an 

universitar 2020-2021; 

- Adresa Decanatului Facultății de Farmacie, nr. 11975/15.09.2020, 

- Procesul – verbal al ședinței Consiliului Facultății de Farmacie, nr. 11974/15.09.2020, privind acordarea 

avizului Consiliului Facultății de Farmacie asupra statelor de funcții, an universitar 2020-2021; 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă Statele de funcții pentru personalul didactic și de cercetare al Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul universitar 2020-2021. 

 

      Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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, 

                                                                                                  Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                            Șef Cabinet Președinte Senat 

           Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                      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. 85/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Prevederile H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, actualizată, 

- Carta UMF „Victor Babeș” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 
- Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș”, aprobat prin H.S. nr. 4/17694/28.11.2018, modificat prin H.S. nr. 

13/10597/03.07.2019,  

- Normele de aplicare ale Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, aprobate prin H.S. nr. 54/9754/29.07.2020; 

- Rezultatele concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă 

nedeterminată, după soluționarea contestațiilor, 

- Rezultatele concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă 

determinată, după soluționarea contestațiilor, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultăţii de Medicină nr. 11849/14.09.2020 privind acordarea 

avizului Consiliului Facultății de Medicină asupra rapoartelor comisiilor de concurs, pentru posturile scoase 

la concurs, pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioada determinată, semestrul al II-lea, an universitar 

2019-2020, 

- Extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultăţii de Medicină Dentară nr. 11229/04.09.2018 

privind acordarea avizului Consiliului Facultății de Medicină Dentară asupra rapoartelor comisiilor de 

concurs, pentru posturile scoase la concurs, pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioada determinată, 

semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020, 

- Procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultăţii de Farmacie nr. 11974/15.09.2020 privind acordarea 

avizului Consiliului Facultății de Farmacie asupra rapoartelor comisiilor de concurs, pentru posturile scoase 

la concurs, pe perioadă nedeterminată, respectiv pe perioada determinată, semestrul al II-lea, an universitar 

2019-2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a universităţii 

şi aprobă rapoartele comisiilor de concurs asupra concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din cadrul Facultaților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, pe perioadă nedeterminată, sesiunea aprilie - 

septembrie 2020,  conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a universităţii 

şi aprobă rapoartele comisiilor de concurs asupra concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice vacante 

din cadrul Facultaților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, pe perioadă determinată, sesiunea iulie – 

septembrie 2020,  conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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, 

                                                                                                 Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                            Șef Cabinet Președinte Senat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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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RAPORTUL COMISIILOR DE CONUCRS PRIVIND OCUPAREA POSTURILORDIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS 

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ  

SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020  
 

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Departamentul I: Anatomie și Embriologie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

1 
Asistent 

universitar 
39 Anatomie-Embriologie; Anatomia aplicată a aparatului locomotor. -------------------- 

-------------------- 

2 
Asistent 

universitar 
40 Anatomie-Embriologie. -------------------- 

-------------------- 

Departamentul II: Morfologie Microscopică 

Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

3 
Asistent 

universitar 
13 

Histologie; Citologie și histologie practică / Cytology and practical 

histology / Cytologie  et histologie pratique (facultativ). 
-------------------- -------------------- 

4 
Asistent 

universitar 
14 Histologie; Histologie si Citologie.  -------------------- -------------------- 

5 
Asistent 

universitar 
15 Histologie; Histologie-(M.engl.); Histologie si Citologie. -------------------- -------------------- 

6 Șef de lucrări 23 Morfopatologie; Anatomie patologică. -------------------- -------------------- 

7 Șef de lucrări 48 
Biologie celulară și moleculară; Biologie celulară și moleculară  (opțional); 

Biologie celulară și moleculară (facultativ). 
MITULEȚU MIHAI ADMIS 

8 
Conferențiar 

universitar 
34 

Genetică; Genetică/ Genetique (opțional)- (F+F.fr.); Genetică  (opţional); 

Genetică clinică (facultativ); Clinical genetics/Génétique clinique 

(facultativ); Genetique. 

ANDREESCU  

NICOLETA IOANA 
ADMIS 

Departamentul III: Științe Funcționale 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

9 
Asistent 

universitar 
23 Fiziologie; Fiziologia sistemului somatognat. -------------------- -------------------- 

10 
Asistent 

universitar 
42 Fiziopatologie; Pathophysiology. -------------------- -------------------- 

11 
Asistent 

universitar 
76 Informatică medicală; Medical informatics; Biostatistică; Informatică. -------------------- -------------------- 

12 
Asistent 

universitar 
77 Informatică medicală; Biostatistică. -------------------- -------------------- 

13 Șef de lucrări 6 
Fiziologie; Physiology; Fiziologie generală şi fiziologia sistemului 

somatognat; Fiziologia sistemului somatognat. 

MĂRGINEANU-MICHAEL 

BOGDAN 
ADMIS 

GEORGESCU MARIUS Retras din concurs 
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14 Șef de lucrări 48 

Immunologie; Hematologie, Imunologie - modul Imunologie; Hematologie, 

Immunologie - module Immunologie; Immunologie-(F.fr.); Imunologie 

(opţional). 

CRÎSNIC DANIELA ADMIS 

15 Șef de lucrări 81 
Aspecte juridice ale profesiei. Legislație socială și sanitară; Îngrijiri la 

domiciliu. Nursing comunitar. 
BUCUR ADINA IOANA ADMIS 

16 Șef de lucrări 82 
Promovarea sănătății și educație pentru sănătate; Îngrijiri la domiciliu. 

Nursing comunitar. 
ILIE ADRIAN COSMIN ADMIS 

Departamentul IV: Biochimie și Farmacologie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

17 Șef de lucrări 42 
Pharmacologie; Interpretarea investigațiilor paraclinice (facultativ); 

Farmacologie (facultativ); Farmacologie. 
-------------------- -------------------- 

18 
Conferențiar 

universitar 
34 Farmacologie; Farmacologie (facultativ). -------------------- -------------------- 

19 
Conferențiar 

universitar 
35 Farmacologie. CHEVEREȘAN ADELINA 

RESPINS/Nu îndeplinește criteriile 

de înscriere la concurs 

20 
Profesor 

universitar 
32 Farmacologie. 

VLAD  

DALIBORCA CRISTINA 
RESPINS  

Departamentul V: Medicină Internă I 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

21 
Asistent 

universitar 
24 Semiologie medicală. -------------------- -------------------- 

22 
Asistent 

universitar 
53 Medicina muncii; Occupational medicine; Médicine de travail. -------------------- -------------------- 

23 
Asistent 

universitar 
81 Stagiu de abilități practice; Abilități practice. -------------------- -------------------- 

24 
Asistent 

universitar 
91 Abilități practice. -------------------- -------------------- 

25 Șef de lucrări 8 
Îngrijiri paleative; Medicină internă și specialități medicale - modul 

Semiologie medicală. 

CIOBOTARU  

VALENTINA GABRIELA 
ADMIS 

26 Șef de lucrări 9 Îngrijiri paleative; Îngrijiri calificate ȋn specialitǎţi medicale. 
ANCUȘA  

OANA ELENA 
ADMIS 

27 Șef de lucrări 10 

Medicină internă și specialități medicale - modul Semiologie medicală; 

Medicină paliativă/ Palliative medicine/ Médecine palliative (facultativ); 
Îngrijiri calificate ȋn specialitǎţi medicale. 

BASA  

SIMONA NORINA 
ADMIS 

28 Șef de lucrări 75 Abilități practice; Stagiu de abilități practice. 
HOINOIU 

 NICOLETA TEODORA 
ADMIS 

Departamentul VI: Cardiologie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

29 
Asistent 

universitar 
21 

Nursing general (și principii generale de îngrijire); Patologie medicală; 

Nursing Clinic; Medicină internă de ambulator. 
-------------------- -------------------- 

30 
Asistent 

universitar 
56 

Patologie chirurgicală; Surgery - Cardiovascular Surgery Module; 

Chirurgie - Module de chirurgie cardiovasculaire- (M fr.). 
-------------------- -------------------- 
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31 
Asistent 

universitar 
57 Chirurgie - modul chirurgie cardiovasculară. -------------------- -------------------- 

32 Șef de lucrări 10 Nursing general (și principii generale de îngrijire). RADA MARIA ADMIS 

33 
Conferențiar 

universitar 
3 Medicină internă de ambulator; Urgențe medico-chirurgicale. 

VELIMIROVICI 

DANA EMILIA 
ADMIS 

34 
Conferențiar 

universitar 
4 

Urgențe medico-chirurgicale; Urgențe medicale și Prim ajutor; Prim ajutor; 

Nursing Clinic; Medicină internă de ambulator. 

IURCIUC  

MIRCEA-STEFAN 
ADMIS 

Departamentul VII: Medicină internă II 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

35 
Asistent 

universitar 
18 Boli metabolice. Reumatologie. -------------------- -------------------- 

36 
Asistent 

universitar 
19 

Boli metabolice. Reumatologie; Nutrition and metabolic diseases; Maladies 

métaboliques. Reumatologie; Îngrijirea pacientului vârstnic. 
-------------------- -------------------- 

37 
Asistent 

universitar 
31 Cardiologie; Îngrijiri speciale în specialități medicale. -------------------- -------------------- 

38 Șef de lucrări 37 
Farmacologie clinică (opțional); Medicină internă și specialități medicale - 

modul Nefrologie; Nefrologie; Nephrology. 
MIHĂESCU ADELINA ADMIS 

39 Șef de lucrări 38 
Farmacologie clinică/ Clinical pharmacology/ Pharmacologie clinique 

(facultativ); Nefrologie; Néphrologie. 

GĂDĂLEAN  

FLORICA NICOLETA 
ADMIS 

40 
Conferențiar 

universitar 
6 

Nutritie și dietetică; Boli de metabolism și nutriție; Nutriția în patologie; 

Nutriție fiziologică. 

TIMAR  

ROMULUS-BOGDAN 
ADMIS 

41 
Conferențiar 

universitar 
34 

Nefrologie; Medicină internă și specialități medicale - modul Nefrologie; 

Farmacologie clinică (opțional). 
BOB FLAVIU-RAUL ADMIS 

42 
Profesor 

universitar 
2 

Boli metabolice. Reumatologie; Dietoterapia și particularități de îngrijire în 

boli de metabolism, nutriție și obezitate; Nutriția mamei (presarcina, sarcina, 

alăptarea); Nutriția sportivului. 

VLAD  

ADRIAN-RADU 
ADMIS 

43 
Profesor 

universitar 
47 Endocrinologie; Îngrijiri calificate în endocrinologie. 

VLAD  

MIHAELA-MARIA 
ADMIS 

44 
Profesor 

universitar 
48 Îngrijiri calificate în endocrinologie; Endocrinologie. 

STOIAN  

DANA LIANA 
ADMIS 

Departamentul VIII: Neuroștiințe 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

45 
Asistent 

universitar 
27 

Pregătirea lucrării de licență; Pedo-psychiatry (facultativ); Pedo-psihiatrie 

(facultativ); Pédopsychiatrie (facultativ) 
-------------------- -------------------- 

46 
Asistent 

universitar 
38 

Medicină legală; Médecine légale; Deontologie medicală; Bioetică; 

Legislație și deontologie medicală; Forensic odonto-stomatology. 
-------------------- -------------------- 

47 
Asistent 

universitar 
42 

Deontologie medicală. Bioetică; Medical deontology. Bioetics; Déontologie 

médicale, bioéthique; Bioetică 
-------------------- -------------------- 

48 

Asistent 

universitar 
44 

Știinţele comportamentului. Psihologie medicală. Sociologie medicala; 

Medical Psychology and Behavioral Sciences, Medical Sociology; 

Psychologie médicale et sciences du comportement, Sociologie médicale; 

Sociologia medicinei; Medicine sociology; Pedagogie/Pedagogy (opțional); 

MARCU 

MIRONA IOANA 
RESPINS/Nu îndeplinește criteriile 

de înscriere la concurs 
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Pedagogie/Pedagogy (facultativ); Sociologia medicinei/ Medical sociology/ 

Sociologie médicale (facultativ); Filozofie/ Philosophy/ Philosophie 

(facultativ); Comunicare și discurs public/ Communication and public 

discourse/ Communication et discours public (facultativ). 

Departamentul IX: Chirurgie I 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

49 
Asistent 

universitar 
17 Stagiu de abilități practice. -------------------- -------------------- 

50 
Asistent 

universitar 
68 Oftalmologie; Oftalmologie (facultativ). -------------------- -------------------- 

51 
Asistent 

universitar 
69 Oftalmologie; Ophtalmology; ORL și Oftalmologie - modul Oftalmologie. -------------------- -------------------- 

52 
Asistent 

universitar 
70 

ORL și Oftalmologie - modul Oftalmologie; Ophtalmologie; Ophtalmology; 

ENT and Ophthalmology - Ophthalmology module; Oftalmologie. 
-------------------- -------------------- 

53 
Asistent 

universitar 
41 Îngrijiri calificate în oncologie; Nursing în oncologie; Oncologie. -------------------- -------------------- 

54 
Asistent 

universitar 
43 Oncologie. -------------------- -------------------- 

55 
Asistent 

universitar 
76 

Abilités pratiques; Urgențe medicale și Prim ajutor medical; Urgențe; 

Medical emergencies. 
PETRICĂ ALINA 

RESPINS/Nu îndeplinește criteriile 

de înscriere la concurs 

56 
Asistent 

universitar 
77 

Urgențe; Îngrijirea calificată a bolnavului critic. 

 
-------------------- -------------------- 

57 Șef de lucrări 25 

Chirurgie generală și specialități chirurgicale - modul Chirurgie generală; 

Semiologie chirurgicală și chirurgie - modul Semiologie chirurgicală; 

Dietoterapia și particularități de îngrijire în patologia chirurgicală; Surgery 

and General anesthesia, Obstetrics-gynecology  - Surgery module; Îngrijiri 

calificate în specialități chirurgicale. 

NEAGOE  

OCTAVIAN CONSTANTIN 
ADMIS 

58 Șef de lucrări 72 Medical emergencies; Urgențe; Urgențe medicale și Prim ajutor medical. CHIOIBAȘ DANIEL-RAUL ADMIS 

59 
Conferențiar 

universitar 
2 Semiologie chirurgicală; Chirurgie toracică (opțional). 

SIMA  

LAURENȚIU VASILE 
ADMIS 

60 
Profesor 

universitar 
48 O.R.L.. 

BALICA  

NICOLAE CONSTANTIN 

 
ADMIS 

Departamentul X: Chirurgie II 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

61 
Asistent 

universitar 
11 Chirurgie; Semiologie și patologie chirurgicală; Surgery. -------------------- -------------------- 

62 
Asistent 

universitar 
12 Surgery; Chirurgie. -------------------- -------------------- 

63 
Asistent 

universitar 
13 Chirurgie; Semiologie și patologie chirurgicală. -------------------- -------------------- 

64 
Asistent 

universitar 
29 Chirurgie. -------------------- -------------------- 
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65 
Asistent 

universitar 
62 

ATI; ATI-(M.fr.); Surgery and General anesthesia, Obstetrics-gynecology  - 

General anesthesia module. 
-------------------- -------------------- 

66 Șef de lucrări 20 Chirurgie și specialități chirurgicale; Chirurgie. 
DOBRESCU  

AMADEUS EMANUEL 
ADMIS 

67 Șef de lucrări 36 
Chirurgie estétique (opțional); Chirurgia obezității (facultativ); Îngrijiri 

paleative; Abilități practice. 
GRUJIC DACIANA 

RESPINS/Nu îndeplinește criteriile 

de înscriere la concurs 

Departamentul XI: Pediatrie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

68 
Asistent 

universitar 
16 Pediatrie; Îngrijiri calificate în pediatrie. -------------------- -------------------- 

69 
Asistent 

universitar 
17 Pediatrie; Îngrijiri calificate în pediatrie. -------------------- -------------------- 

70 
Asistent 

universitar 
31 Pediatrie (M.fr.). -------------------- -------------------- 

71 
Asistent 

universitar 
32 Pediatrie (M.fr.). -------------------- -------------------- 

72 
Conferențiar 

universitar 
21 Pediatrie; Urgențe în pediatrie. 

CIUCĂ 

IOANA MIHAIELA 
ADMIS 

73 
Conferențiar 

universitar 
51 Chirurgie pediatrică. 

DAVID  

VLAD LAURENȚIU  
RESPINS 

S-a depus contestație. 

Nu s-a putut constitui 

legal comisia 

de soluționare a 

contestațiilor. 

Se anulează concursul 

IACOB EMIL RADU RESPINS 

Departamentul XII: Obstetrică-ginecologie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

74 
Asistent 

universitar 
10 Obstetrică-ginecologie. -------------------- -------------------- 

75 
Asistent 

universitar 
19 Obstetrică-ginecologie. -------------------- -------------------- 

76 
Asistent 

universitar 
20 Obstetrică-ginecologie; Pregătirea examenului de licență. -------------------- -------------------- 

77 
Asistent 

universitar 
35 Obstetrică-ginecologie. -------------------- -------------------- 

78 
Asistent 

universitar 
37 Obstetrică-ginecologie; Obstetrics-Gynaecology; Sexologie (opțional). -------------------- -------------------- 

79 
Asistent 

universitar 
50 Îngrijirea mamei și nou-născutului; Îngrijiri calificate în puericultură. -------------------- -------------------- 

80 Șef de lucrări 4 Nursing în obstetrică-ginecologie; Obstetrică-ginecologie. 
OLARU  

FLAVIUS ALEXANDRU 
ADMIS 

81 Șef de lucrări 41 
Îngrijiri calificate în puericultură; Puericultură și Pediatrie - modul 

Puericultură; Neonatologie. 
ENĂTESCU ILEANA ADMIS 
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82 Șef de lucrări 42 
Puériculture; Néonatologie; Puericultură; Îngrijiri calificate în puericultură; 
Puericultură și Pediatrie - modul Puericultură. 

DIMA MIRABELA 
RESPINS/Nu îndeplinește criteriile 

de înscriere la concurs 

83 
Conferențiar 

universitar 
25 

Sexologie (opțional)- (Mfr.); Sexology (opțional)-(M.engl.); Obstetrică-

ginecologie. 
GLUHOVSCHI ADRIAN ADMIS 

Departamentul XIII: Boli infecțioase 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

84 
Asistent 

universitar 
5 Boli infecțioase; Îngrijiri calificate în boli infecțioase. -------------------- -------------------- 

85 
Asistent 

universitar 
36 

Pneumologie; Medicină internă, endocrinologie, ftiziologie - modul 

Ftiziologie; Internal medicine, endocrinology, phthisiology - Phthisiology 

module. 

-------------------- -------------------- 

86 
Asistent 

universitar 
37 

Pneumologie; Medicină internă și specialități medicale - modul 

Pneumologie. 
-------------------- -------------------- 

87 Șef de lucrări 29 Medicină internă și specialități medicale - modul Pneumologie; Pneumologie. 
MARC 

MONICA STELUȚA 
ADMIS 

88 Șef de lucrări 30 

Medicină internă, endocrinologie, ftiziologie - modul Ftiziologie; Internal 

medicine, endocrinology, phthisiology - Phthisiology module; Recuperarea 

în bolile respiratorii; Pneumologie; Pneumologie-(M.engl.). 

TUDORACHE  

EMANUELA THEODORA 
ADMIS 

Departamentul XIV: Microbiologie 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

89 
Asistent 

universitar 
37 

Dermatologie; Dermatology; Dermatologie-(M.fr.); Dermato-Venerologie; 

Dermatovenerology. 
-------------------- -------------------- 

90 
Conferențiar 

universitar 
5 

Microbiologie (Bacteriologie.Virusologie)-(M.fr.); Microbiologie 

(Bacteriologie si Virusologie); Microbiologie-(F.fr); Bacteriologie, 

Virusologie, Parazitologie (opțional). 

BERCEANU-VĂDUVA 

DELIA-MIRA 
ADMIS 

91 
Conferențiar 

universitar 
6 

Microbiologie clinică/Clinical microbiology/Microbiologie 

clinique(opțional); Microbiologie clinică (opțional); Clinical 

microbiology/Microbiologie clinique(opțional); Microbiologie 

(Bacteriologie si Virusologie); Microbiologie. 

MUNTEAN DELIA ADMIS 

Departamentul XV: Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Radiologie și Imagistică Medicală 
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

92 
Asistent 

universitar 
34 

Urology; Urologie; Chirurgie și specialități chirurgicale - modul Urologie; 

Chirurgie de transplant (opțional); Transplant surgery  (opțional); 
Chirurgie de greffe (opțional)-(M.fr.). 

-------------------- -------------------- 

93 Șef de lucrări 9 Orthopedics and traumatology; Ortopedie și Traumatologie. FAUR COSMIN IOAN ADMIS 

94 Șef de lucrări 10 
Chirurgie generală și specialități chirurgicale - modul Ortopedie; Ortopedie 

și Traumatologie. 
FLORESCU SORIN ADMIS 

95 Șef de lucrări 11 
Chirurgie generală și specialități chirurgicale - modul Ortopedie; Abilități 

practice. 

HOGEA  

GHEORGHE BOGDAN 
ADMIS 

96 Șef de lucrări 37 
Radiologie și imagistică medicală; Radiologie. Imagerie médicale; 
Radiology. Medical imaging. 

MOȚOI  

SORIN BOGDAN 

 
ADMIS 
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97 
Conferențiar 

universitar 
25 

Urology; Chirurgie și specialități chirurgicale - modul Urologie; 
Transplant surgery (opțional); Chirurgie de greffe (opțional)-(M.fr.); 
Urologie. 

BARDAN  

TIBERIU-RĂZVAN 
ADMIS 

Departamentul XVI: Balneologie, Recuperare medicală și Reumatologie 
Nr.crt. Denumire post  Poziția  Disciplinele Candidați Admis/Respins 

98 
Asistent 

universitar 
30 

Medicina familiei; Medicină de familie și îngrijiri la domiciliu; Îngrijiri 

calificate în medicină de familie. 
IANA ANDREEA-NARCISA ADMIS 

99 
Conferențiar 

universitar 
4 

Fizioterapie și recuperare în bolile neurologice; Fizioterapie; 

Physiotherapy; Biomecanică; Tehnici de reabilitare și reeducare 

funcțională; Recuperare în ortopedie și traumatologie. 

DRĂGOI  

RĂZVAN GABRIEL 
ADMIS 

100 
Conferențiar 

universitar 
39 Romanian language; Limba engleză. ȘILINDEAN DANIELA ADMIS 
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RAPORTUL COMISIILOR DE CONUCRS PRIVIND  OCUPAREA POSTURILORDIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURSPE 

PERIOADĂ DETERMINATĂ  

SEMESTRUL AL II-LEA, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020  
 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 

Departamentul I: Anatomie și Embriologie   
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

1 
Asistent 

universitar 
39 Anatomie-Embriologie; Anatomia aplicată a aparatului locomotor. COSTEA ADINA-NADIA RESPINS 

2 
Asistent 

universitar 
40 Anatomie-Embriologie. BOROZAN FLORINA-ELISAVETA ADMIS 

Departamentul II: Morfologie Microscopică  

Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

3 
Asistent 

universitar 
13 

Histologie; Citologie și histologie practică / Cytology and practical 

histology / Cytologie  et histologie pratique (facultativ). 
------------------------- ------------------------- 

4 
Asistent 

universitar 
14 Histologie; Histologie si Citologie. ------------------------- ------------------------- 

5 
Asistent 

universitar 
15 Histologie; Histologie-(M.engl.); Histologie si Citologie. COSMA ANDREI-ALEXANDRU ADMIS 

Departamentul III: Științe Funcționale  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

6 
Asistent 

universitar 
23 Fiziologie; Fiziologia sistemului somatognat. ZIMBRU RĂZVAN IONUȚ ADMIS 

7 
Asistent 

universitar 
42 Fiziopatologie; Pathophysiology. 

BOLINTINEANU 

LAURA ANDREEA 
ADMIS 

8 
Asistent 

universitar 
76 Informatică medicală; Medical informatics; Biostatistică; Informatică. ------------------------- ------------------------- 

9 
Asistent 

universitar 
77 Informatică medicală; Biostatistică. LUPUȘORU RALUCA ADMIS 

Departamentul V: Medicină Internă I  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

10 
Asistent 

universitar 
24 Semiologie medicală. GOJE IACOB-DANIEL ADMIS 

11 
Asistent 

universitar 
53 Medicina muncii; Occupational medicine; Médicine de travail. MARIN IOANA ADMIS 

12 
Asistent 

universitar 
81 Stagiu de abilități practice; Abilități practice. BĂRBULESCU GRETA-IONELA ADMIS 

13 
Asistent 

universitar 
91 Abilități practice. ROȘCA OANA-JANINA ADMIS 

Departamentul VI: Cardiologie  
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Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

14 
Asistent 

universitar 
21 

Nursing general (și principii generale de îngrijire); Patologie medicală; 

Nursing Clinic; Medicină internă de ambulator. 
------------------------- ------------------------- 

15 
Asistent 

universitar 
56 

Patologie chirurgicală; Surgery - Cardiovascular Surgery Module; 

Chirurgie - Module de chirurgie cardiovasculaire- (M fr.). 
GRIGORESCU ANDREI-EMANUEL ADMIS 

16 
Asistent 

universitar 
57 Chirurgie - modul chirurgie cardiovasculară. BRĂESCU LAURENȚIU-ANDREI ADMIS 

Departamentul VII: Medicină internă II  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

17 
Asistent 

universitar 
18 Boli metabolice. Reumatologie. 

DEACONU  

IONELA-LOREDANA 
ADMIS 

18 
Asistent 

universitar 
19 

Boli metabolice. Reumatologie; Nutrition and metabolic diseases; 

Maladies métaboliques. Reumatologie; Îngrijirea pacientului vârstnic. 
BRAHA ADINA-IOANA ADMIS 

19 
Asistent 

universitar 
31 Cardiologie; Îngrijiri speciale în specialități medicale. ALBULESCU NICOLAE ADMIS 

Departamentul VIII: Neuroștiințe  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

20 
Asistent 

universitar 
27 

Pregătirea lucrării de licență; Pedo-psychiatry (facultativ); Pedo-

psihiatrie (facultativ); Pédopsychiatrie (facultativ) 
COJOCARU FLOAREA-ADRIANA ADMIS 

21 
Asistent 

universitar 
38 

Medicină legală; Médecine légale; Deontologie medicală; Bioetică; 

Legislație și deontologie medicală; Forensic odonto-stomatology. 
STAN EMANUELA ADMIS 

22 
Asistent 

universitar 
42 

Deontologie medicală. Bioetică; Medical deontology. Bioetics; 

Déontologie médicale, bioéthique; Bioetică 

PÂRVĂNESCU 

RAMONA - DANIELA 
ADMIS 

Departamentul IX: Chirurgie I  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

23 
Asistent 

universitar 
17 Stagiu de abilități practice. DAN CRISTINA ANA-MARIA ADMIS 

24 
Asistent 

universitar 
68 Oftalmologie; Oftalmologie (facultativ). DARABUȘ DIANA-MARIA ADMIS 

25 
Asistent 

universitar 
69 

Oftalmologie; Ophtalmology; ORL și Oftalmologie - modul 

Oftalmologie. 
COȘNIȚĂ DAN ANDREI RADU ADMIS 

26 
Asistent 

universitar 
70 

ORL și Oftalmologie - modul Oftalmologie; Ophtalmologie; 

Ophtalmology; ENT and Ophthalmology - Ophthalmology module; 

Oftalmologie. 

MILCU ADINA IULIANA ADMIS 

27 
Asistent 

universitar 
41 Îngrijiri calificate în oncologie; Nursing în oncologie; Oncologie. SĂFTESCU SORIN ADRIAN ADMIS 

28 
Asistent 

universitar 
43 Oncologie. POPOVICI DOREL IONEL ADMIS 

29 
Asistent 

universitar 
77 Urgențe; Îngrijirea calificată a bolnavului critic. ȘUTOI DUMITRU ADMIS 

Departamentul X: Chirurgie II  
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Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

30 
Asistent 

universitar 
11 Chirurgie; Semiologie și patologie chirurgicală; Surgery. PĂRĂU ANDREI-FLORIN ADMIS 

31 
Asistent 

universitar 
12 Surgery; Chirurgie. MATEI SERGIU-CIPRIAN ADMIS 

32 
Asistent 

universitar 
13 Chirurgie; Semiologie și patologie chirurgicală. DRAGOMIR IOAN COSMIN ADMIS 

33 
Asistent 

universitar 
29 Chirurgie. BRAICU VLAD DAVID ADMIS 

34 
Asistent 

universitar 
62 

ATI; ATI-(M.fr.); Surgery and General anesthesia, Obstetrics-

gynecology  - General anesthesia module. 
ROGOBETE ALEXANDRU FLORIN ADMIS 

Departamentul XI: Pediatrie  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

35 
Asistent 

universitar 
16 Pediatrie; Îngrijiri calificate în pediatrie. SCUTCA ALEXANDRA-CRISTINA ADMIS 

36 
Asistent 

universitar 
17 Pediatrie; Îngrijiri calificate în pediatrie. NICOARĂ DELIA-MARIA ADMIS 

37 
Asistent 

universitar 
31 Pediatrie (M.fr.). DEDIU MIHAELA ADMIS 

38 
Asistent 

universitar 
32 Pediatrie (M.fr.). CIULPAN ADRIAN-BOGDAN ADMIS 

Departamentul XII: Obstetrică-ginecologie  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

39 
Asistent 

universitar 
10 Obstetrică-ginecologie. 

TIMIRCAN MĂDĂLINA-OTILIA       RESPINS 

ILIAN AURORA-EUGENIA ADMIS 

40 
Asistent 

universitar 
19 Obstetrică-ginecologie. 

HRUBARU  

INGRID-HENRIETTE-IRIS  
ADMIS 

41 
Asistent 

universitar 
20 Obstetrică-ginecologie; Pregătirea examenului de licență. 

TOMESCU LARISA-CRISTINA ADMIS 

GORUN ION FLORIN RESPINS 

42 
Asistent 

universitar 
35 Obstetrică-ginecologie. ȘOROP VIRGILIU-BOGDAN ADMIS 

43 
Asistent 

universitar 
37 Obstetrică-ginecologie; Obstetrics-Gynaecology; Sexologie (opțional). DAHMA GEORGE ADMIS 

44 
Asistent 

universitar 
50 Îngrijirea mamei și nou-născutului; Îngrijiri calificate în puericultură. BRANDIBUR TIMEA-ELISABETA ADMIS 

Departamentul XIII: Boli infecțioase  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

45 
Asistent 

universitar 
5 Boli infecțioase; Îngrijiri calificate în boli infecțioase. TURAICHE MIRELA-MĂDĂLINA ADMIS 
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46 
Asistent 

universitar 
36 

Pneumologie; Medicină internă, endocrinologie, ftiziologie - modul 

Ftiziologie; Internal medicine, endocrinology, phthisiology - 

Phthisiology module. 

TRUȘCULESCU ANA ADRIANA ADMIS 

47 
Asistent 

universitar 
37 

Pneumologie; Medicină internă și specialități medicale - modul 

Pneumologie. 
POROJAN-SUPPINI NOEMI ADMIS 

Departamentul XV: Ortopedie-Traumatologie, Urologie, Radiologie și Imagistică Medicală  
Nr.crt. Denumire post Poziția Disciplinele Candidați Admis/Respins 

48 
Asistent 

universitar 
34 

Urology; Urologie; Chirurgie și specialități chirurgicale - modul 

Urologie; Chirurgie de transplant (opțional); Transplant surgery  

(opțional); Chirurgie de greffe (opțional)-(M.fr.). 

LAȚCU SILVIU-CONSTANTIN ADMIS 
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documentul original. 
 

 

                                                              HOTĂRÂREA SENATULUI 

        UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                   NR. 86/12188/16.09.2020 

 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 
- Adresa nr. 11387/RUMFT/08.09.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă afilierea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

la Alianța G6-UMF, alături de Universitățile de Medicină din Cluj Napoca, Craiova, Tg Mureș, Iași și București.  

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- 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, 

                                                                                                                            Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                           Șef Cabinet Președinte Senat 
 

          Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                         Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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. 
 

 

 

                                                                  HOTĂRÂREA SENATULUI            

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 87/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Adresa nr. 11388/RUMFT/08.09.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă mandatarea d-lui prof. univ.dr. Octavian Marius Crețu,  Rector al Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, pentru încheierea acordului de colaborare între Universitatea 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara. 

     

     Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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, 

                                                                                                Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                           Șef Cabinet Președinte Senat 

 

       Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                       Vizat Oficiu juridic, 

              C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

 

 

http://www.umft.ro/
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. 
 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                   NR. 88/12188/16.09.2020 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanța nr. 25/2001, privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și republicat 

prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Adresa nr. 11733/RUMFT/10.09.2020  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă susținerea financiară de către Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,Construire corpuri 

de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, jud. Timiș”, inclus  în programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social, subprogramul ,,Instituții de învățământ superior de stat” - Compania 

Națională de Investiții, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre și anume: cheltuieli pentru 

amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităților-rețele exterioare din incintă, cotele aferente 

datorate Inspectoratului de Stat în Construcții și Casei Sociale a Constructorilor, precum și cheltuieli aferente 

execuției efective a lucrărilor pentru asigurarea și racordarea la utilitățile aferente obiectivului de investiții: 

energie electrică, apă, canal, gaze sau alt tip de combustibil utilizat și salubritate, conform prevederilor art 4, 

alin 2 din Anexa nr. 3 la Ordonanța nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.  

 

        Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul financiar Contabil, 

- 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, 

                                                                                                                                      Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                                     Șef Cabinet Președinte Senat 

        Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                      Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR. 89/12188/16.09.2020 
 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Solicitarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, decan al Facultății de Medicină Dentară, nr. 

11356/08.09.2020 

- Extras din procesul – verbal al Consiliului Facultății de Medicină Dentară nr. 11229/04.09.2020; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă demararea procedurii și plății tarifului ARACIS pentru evaluarea și autorizarea 

de funcționare a programului de studii universitare de licență ,,Asistență de profilaxie stomatologică” (în municipiul 

Reșița), din cadrul Facultății de Medicină Dentară. 

  

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină Dentară, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul de evaluare si asigurare a calității educaționale (DEACE), 

- Compartimentul de acreditare și dezvoltare curriculară, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- 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, 

                                                                                             Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                        Șef Cabinet Președinte Senat 
 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                    Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

 

 

  HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 90/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 
- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină, nr. 11837/11.09.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

 Art. 1. Senatul universitar aprobă demararea procedurii și plății tarifului ARACIS pentru evaluarea și autorizarea 

de funcționare a programului de studii universitare de licență ,,Asistență Medicală Generală” (în municipiul Reșița), 

din cadrul Facultății de Medicină. 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul de evaluare si asigurare a calității educaționale (DEACE), 

- Compartimentul de acreditare și dezvoltare curriculară, 

- Serviciul financiar – contabil, 

- 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, 

                                                                                             Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                      Șef Cabinet Președinte Senat 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   
                     Vizat Oficiu juridic, 

             C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

 

 

      HOTĂRÂREA SENATULUI 

    UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                    NR. 91/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Solicitarea Asociației Oncohelp Timișoara, nr. 11324/07.09.2020 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă încheierea unui act adițional pentru prelungirea perioadei contractului de 

colaborare nr. 17076/16.2019, încheiat între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara și 

Asociația Oncohelp Timișoara, în vederea desfășurării serviciilor de instruire și formare clinică, pentru anul 

universitar 2020-2021. 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- 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, 

                                                                                                                         Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                          Șef Cabinet Președinte Senat 

     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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HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 92/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- H.S. nr. 49/9754/29.07.2020; 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Dan Gaiță, nr. 10641/26.08.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/11250/04.09.2020 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea componenței comisiei de disertație pentru programul de studii 

masterale ,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare”, sesiunea 2020, conform Anexei, parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- Persoanele care fac parte din comisia examenului de disertație, 

- Direcția Social - Administrativă, 

- 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, 

                                                                                                Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                         Șef Cabinet Președinte Senat 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                   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. 93/12188/16.09.2020 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- H.S. nr. 48/9754/29.07.2020, 

- Solicitarea d-lui prof. univ. dr. Dan Gaiță, nr. 10642/26.08.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/11250/04.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea componenței comisiei de admitere pentru programul de studii 

masterale ,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare”, sesiunea 2020, 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, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Persoanele care fac parte din comisia examenului de disertație, 

- Direcția Social - Administrativă, 

- 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, 

                                                                                             Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                     Șef Cabinet Președinte Senat 

          Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                        Vizat Oficiu juridic, 

              C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR. 94/12188/16.09.2020 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea 53/2003 privind Codul Muncii 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Regulamentul privind desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă în cadrul UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobat și modificat prin H.S. nr. 18/966/23.01.2019; 

- Adresa DRU nr. 10076/06.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/11250/04.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă componența comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea 

aspectelor sesizate în solicitarea Direcției Resurse Umane nr. 10076/06.08.2020, astfel: 

 Conf. univ. dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină, 

 Prof. univ.dr. Cătălin Marian, prodecan al Facultății de Medicină 

 Cristian Hinț, consilier juridic 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Persoanele menționate la art. 1, 

- 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, 

                                                                                                    Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                         Șef Cabinet Președinte Senat 
 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                    Vizat Oficiu juridic, 

           C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

 

 

      HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                                NR. 95/12188/16.09.2020 

 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- PV nr. 11106/03.09.2020 al Colectivului Disciplinei de informatică și Biostatistică Medicală; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.22/11250/04.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar avizează favorabil rezultatul votului membrilor disciplinei de Informatică și 

Biostatistică Medicală, privind revocarea, pentru mandatul 2020-2024, din funcția de șef de disciplină a d-nei prof. 

univ. dr. Diana Lungeanu, respectiv a demarării procedurii privind organizarea alegerilor pentru stabilirea șefului de 

disciplină la Disciplina de Informatică și Biostatistică Medicală, Departamentul  III, Facultatea de Medicină. 

 

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul III – Științe funcționale, Facultatea de Medicină, 

- Prof. univ. dr. Diana Lungeanu, 

- 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, 

                                                                                                                              Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                             Șef Cabinet Președinte Senat 

         Președinte Senat,  Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                         Vizat Oficiu juridic, 

              C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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documentul original. 
 

 

                                                                   HOTĂRÂREA SENATULUI 

                                            UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 96/12188/16.09.2020 

 
 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- Solicitarea d-lui ș.l. dr. Malița Daniel Claudiu, manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara, nr. 10734/31.08.2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 245/25.06.2020, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/11250/04.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă efectuarea demersurilor necesare în vederea acordării statutului de 

,,clinic” unității de primire urgențe din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, respectiv  

modificării denumirii în Secția Clinică Universitară de Primiri Urgențe UPU.  

 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- D-lui ș.l. dr. Malița Daniel Claudiu, manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, 

- 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, 

                                                                                                     Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                                Șef Cabinet Președinte Senat 

          Președinte Senat,         Secretar-şef universitate, 

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

   

   

                           Vizat Oficiu juridic, 

                  C. j. dr. Mihaela-Codrina Levai 

http://www.umft.ro/
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. 
 

HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                              NR. 97/12188/16.09.2020 

 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

- H.S. nr. 8/3519/26.02.2020 de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului 

de licență aferent promoției anului universitar 2019-2020, 

- H.S. nr.  44/9754/29.07.2020 de aprobare a componenței comisiilor de licență, sesiunea 2020/2020; 

- Adresele d-lui conf.univ.dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină, nr. 11885, 11886/14.09.2020.  

 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă modificarea componenței comisiilor examenului de licență nr.6, nr.7, 

nr. 9 și nr. 10 pentru susținerea lucrărilor de licență la programul de studii universitare de licență Medicină din 

cadrul Facultății de Medicină, sesiunea septembrie 2020/februarie 2021, conform Anexelor, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

  Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanatul Facultății de Medicină, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Persoanele care fac parte din comisiile examenului de licență, 

- 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, 

                                                                                                       Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                              Șef Cabinet Președinte Senat 

        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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  HOTĂRÂREA SENATULUI 

UMF „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

                                               NR. 98/12188/16.09.2020 
 

 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului; 

- Carta UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobat și 

republicat prin H.S. nr. 1/5189/29.04.2020; 

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

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.19/6022/27.05.2020; 

- Regulament de cămin privind organizarea și funcționarea cazărilor la Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 18/6022/27.05.2020; 

- Adresa nr. 11732/RUMFT/10.09.2020;  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/11890/14.09.2020. 

 

Art. 1. Senatul universitar aprobă următoarele reglementări:  

,,I. Studenții orfani de ambii părinți beneficiază de următoarele reduceri și gratuități: 

 reducere de 75 % la toate taxele prevăzute în Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare 

și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;  

 cazare gratuită în căminele UMFVBT; 

 asigurarea gratuită a mesei de prânz de către UMFVBT la una din cantinele studențești din cadru ATU.  

II. Studenții orfani de un părinte beneficiază de următoarele reduceri și gratuități: 

 reducere de 50 % la toate taxele prevăzute în Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare 

și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

 cazare gratuită în căminele UMFVBT; 

 asigurarea gratuită a mesei de prânz de către UMFVBT la una din cantinele studențești din cadru 

ATU.”   

 

 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Rectorat, 

- Prorectorate, 

- Decanate, 

- Comisiile de specialitate ale Senatului, 

- Departamentul Relații Internaționale, 

- CSUD, 

- Școlile doctorale, 

- Departamentele facultăților, 

- Direcția Generală Administrativă, 

- Direcția Socială Administrativă, 
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- Serviciul financiar contabil, 

- 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, 

                                                                                              Cj.Lioara Bartulov 

                                                                                           Șef Cabinet Președinte Senat 
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