HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 31/18095/10.12.2020
În temeiul:
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
Având în vedere procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 18095/10.12.2020.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:

1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe
perioadă determinată, scoase la concurs de UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea ianuarie –
martie 2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
2. Aprobarea Metodologiei de calcul și acordare a burselor pentru anul universitar 2020-2021.
3. Aprobarea completării și modificării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului
de examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem on-line, pentru anul universitar 20202021 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează
Senatului universitar.
4. Aprobarea efectuării unei ștampile rotunde, de uz intern, fără stema României, utilizată de către
Oficiul juridic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se
înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea acordării facilității de suspendare a plății chiriei până la data de 28.02.2021, pentru SC
Akoma SRL, S.C. Company LCT SRL și SC Computer Mania SRL.
6. Aprobarea acordării facilității de reducere cu 50% a plății chiriei de către SC LUSSAM SRL, pe
toată perioada stării de alertă.
7. Aprobarea ofertelor de preț transmise de SC All Cert Systems pentru serviciile de certificare a
sistemului de management al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
pentru următoarele standarde: ISO 9001: 2015, respectiv ISO 45001:2018, contravaloarea sumei de
8325 de euro, fără TVA.
8. Aprobarea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (CEACE) a
Facultății de Farmacie, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Vicențiu Vlaia
Membri: conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai
conf. univ. dr. Iulia Pînzaru
conf. univ. dr. Oana Raluca Pop
conf. univ. dr. farm. Alina Hegheș
student Craioveanu Adela Bianca
student Dănuți Gheorghe
Se înaintează Senatului universitar
9. Aprobarea raportului Comisiei de analiză și evaluare a îndeplinirii standardelor ARACIS privind
recomandarea SCM Neuromed pentru efectuarea stagiilor de practică clinică comasată pe perioada
verii de către studenți, respectiv a practicii de specialitate de către rezidenți.
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10. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv
constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării
postului de medic specialist, în specialitatea Endocrinologie la cabinetul Endocrinologie din cadrul
Ambulatoriului integrat al Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Comisia de concurs:
- Prof. univ. dr. Mihaela Vlad
- Ș.l. dr. Melania Balaș
Comisia de soluționare a contestațiilor:
- Ș.l. dr. Ioana Golu
- Asist. univ. dr. Daniela Amzăr
11. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv
constituirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării
postului de medic primar, în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de prevenire a infecțiilor
asociate asistenței medicale din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
Comisia de concurs:
- Conf. univ. dr. Emilian Damian Popovici (președinte)
- Ș.l. dr. Luminița Mirela Bădițoiu (membru)
Comisia de soluționare a contestațiilor:
- Ș.l. dr. Sorina Maria Denisa Laitin (membru)
12. Desemnarea d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag pentru a face parte, în calitatea de președinte, din
comisia de concurs, pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de medic specialist, în
specialitatea Anestezie Terapie Intensivă la Compartimentul ATI din cadrul Secției de Chirurgie
generală din cadrul Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia.
13. Aprobarea referatului de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de
30% din salariu de bază, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, pentru d-na Tautzenberger Daniela
Vica.
14. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
 Referat de necesitate nr. 17701/02.12.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,
în revista Molecules, FI 3.267, contravaloarea sumei de 1853.05 de euro, solicitant prof. univ.
dr. Adriana Violeta Ledeți (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific);
 Referat de necesitate nr. 17796/02.12.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,
în revista Applied Sciences, FI 2.47, contravaloarea sumei de 1667,75 de euro, solicitant ș.l.
dr. Oana Suciu (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific);
15. Aprobarea solicitării studentului Ognean William, anul III, AMG, Facultatea de Medicină, nr.
17773/03.12.2020, privind modificarea/completarea registrului matricol și în actele de studii a
numelui, în raport cu numele inițial din certificatul de naștere, astfel: din Ognean Daniel William în
Ognean William.
16. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență, avizate favorabil de decanul
facultății:
- Student Manuela Stolfo, anul III, Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină,
- Student Federica Annonziata, anul III, Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat,
Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific,
Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director CSUD,
Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de
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Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul Relații Internaționale, Departamentul de
Cercetare și Management al Granturilor, Oficiul juridic, Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat,
administrare website și platforme e-learning, Compartimentul protecția datelor personale, Compartimentul
de comunicare în media digitală, relații publice și în mass-media, Serviciul Marketing, Direcția Generală
Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social - Administrativă, Direcția Resurse Umane, Serviciul
Financiar - contabil, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”, Imprimeria
universității, DEACE, SSMT, TDSA, LSFT, Compartimentul administrare website și platforme e-learning,
pentru a fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicarea pe site-ul www.umft.ro, Sindicatul
„Hipocrate” al cadrelor didactice.

Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C.j. Cristian Hinț

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație.
Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.
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