HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 2/783/19.01.2021
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. 783/19.01.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
hotărăște:
1. Aprobarea propunerii cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență, an universitar 2021-2022. Se
înaintează Senatului universitar.

2. Aprobarea propunerii cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de master, an universitar 2021-2022. Se
înaintează Senatului universitar.

3. Aprobarea propunerii cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de doctorat, an universitar 2021-2022. Se
înaintează Senatului universitar.

4. Aprobarea modificării și completării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului didactic online/hibrid/on-site în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează
Senatului universitar.
5. Aprobarea Procedurii operaționale privind completarea și eliberarea actelor de studii în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al concursului de admitere la ciclul de studii universitare
de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie
2021. Se înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor români, a
cetățenilor din Uniunea europeană (UE), țările din Spațiul Economic European (SEE) și Comunitatea Elvețiană (CH)
la programele de studii în limba engleză/franceză, anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021. Se
înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor care provin
din state terțe (cetățeni care nu provin din Uniunea Europeană, țările din Spațiul Economic European – SEE și
Comunitatea Elvețiană) la programele de studii în limba română/engleză/franceză, anul universitar 2021-2022,
sesiunea iulie/septembrie 2021. Se înaintează Senatului universitar.

9. Aprobarea Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor români de
pretutindeni la programe de studii universitare de licență, cu predare în limba română, sesiunea iulie 2021, an
universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.

10. Aprobarea componenței Biroului Central de Coordonare al concursului de admitere la ciclul de studii universitare
de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie
2021, după cum urmează:
Președinte:
Prorector Didactic, prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
Membri:
Prorector Relații Internaționale, prof.univ.dr. Claudia Borza
Decan Facultatea de Medicină, conf.univ.dr. Bogdan Timar
Decan Facultatea de Medicină Dentară, prof.univ.dr. Meda-Lavinia Negruțiu
Decan Facultatea de Farmacie, prof.univ.dr. Codruța-Marinela Șoica
Director General Administrativ, prof. Filip Fiat
Secretar:
Secretar șef universitate, dr. Daniela Aurora Tănase
Se înaintează Senatului universitar.
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11. Aprobarea componenței Comisiei Centrale de admitere a universității pentru organizarea concursului de admitere
la ciclul de studii universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2021, după cum urmează:
Președinte: Prof. univ. dr. Marilena Motoc
Secretar: Prof. univ. dr. Adrian-Radu Vlad
Membri:
Prof.univ.dr. Nicolae Balica
Prof.univ.dr. Ioan Sas
Prof.univ.dr. Andrei Gheorghe Marius Motoc
Prof.univ.dr. Elena Ana Păuncu
Prof.univ.dr. Adrian Neagu
Prof. univ. dr. Silviu Brad
Conf.univ.dr. Ioana Ioniță
Conf.univ.dr. Monica Neagu
Conf.univ.dr. Mihaela Viviana Ivan
Conf.univ.dr. Stelian Pantea
Conf.univ.dr. Livia Dorina Stoicănescu
Conf. univ. dr. Raluca Pop
Conf. univ. dr. Dorina Coricovac
Conf. univ. dr. Mihaiela Andoni
Șef lucr.dr. Emanuela Lidia Crăciunescu
Șef lucr.dr. Mirela Frandeș
Șef lucr.dr. Lavinia Cristina Moleriu
Șef lucr.dr. Roxana Dana Buzaș
Șef lucr.dr. Camelia Gurban
Asist.univ.dr. Alina Ramona Buzatu
Asist.univ.dr. Deiana Sorina Roman
Se înaintează Senatului universitar.

12. Aprobarea componenței colectivului de redactare a 200 de întrebări din Botanică, pentru pregătirea viitorilor
candidați la admiterea la programul de studii universitare de licență Asistență de Farmacie (la Lugoj) – Facultatea de
Farmacie, după cum urmează:
 Prof.univ.dr. Diana Antal
 Ș.l.dr. Florina Ardelean

13. Aprobarea componenței colectivului de redactare a cărții „Teste de chimie pentru admiterea la Facultatea de
Farmacie”, după cum urmează:
 Prof. univ. dr. chim. Adriana Violeta Ledeți
 Ș.l. dr. farm. Tudor Olariu
 Ș.l. dr. Marius Preda
 Asist.univ.dr.farm. Denisa Cîrcioban

14. Aprobarea componenței colectivului de redactare a cărții „Teste de biologie pentru admiterea la Facultatea de
Farmacie, programul de studii Farmacie”, după cum urmează:
Coordonator: Prof.univ.dr. Anca Octavia Dragomirescu (medic/farmacist)
Membri: Conf.univ.dr. Germaine Săvoiu-Balint (biolog)
Ș.l.dr. Maria Suciu (medic/farmacist)
Asist.univ.dr. Felicia Andrei (farmacist)
Asist.univ.dr. Carmen Tomoroga (farmacist)
15. Aprobarea bugetului pentru anul 2021 alocat centrelor metodologice de cercetare (CMC) în valoare de 20000
de lei, respectiv centrelor de cercetare avansate (CCA) în valoare de 100000 de lei.

16. Aprobarea inițierii procedurii de validare a calificării și înscriere în RNCIS a programului de studii masterale
„Terapii alternative dezvoltate în domeniul sănătate”, domeniul Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.
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17. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină Dentară din cadrul IOSUD – Universitatea de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, a doamnei conf. univ. dr. Roxana
Oancea, în baza atestatului de abilitare obținut prin Ordinul MEC 6351/22.12.2020. Se înaintează Senatului
universitar.
18. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a doamnei conf. univ. dr. Ioana Monica
Mozoș, în baza atestatului de abilitare obținut prin Ordinul MEC 6347/22.12.2020. Se înaintează Senatului
universitar.
19. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a domnului conf. univ. dr. Alin Adrian
Cumpănaș, în baza atestatului de abilitare obținut prin Ordinul MEC 6346/22.12.2020. Se înaintează Senatului
universitar.

20. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în regim
on-line de către:
a. Student-doctorand: Margan Mădălin Marius
Domeniul Medicină
Președinte: conf. univ. dr. Bogdan Timar
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Marius Raica
Membri:
Prof. univ. dr. Gurzu Simona - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil
Palade” din Târgu Mureș
Prof. univ. dr. Mărgăritescu Claudiu - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Câmpean Anca Maria - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara
b. Student-doctorand: Ciucanu Cristian Ionuț
Domeniul Medicină
Președinte: prof. univ. dr. Andrei Gheorghe Marius Motoc
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu
Membri:
Prof. univ. dr. Calina Cornelia Daniela - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Cristina Romeo Teodor - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timișoara
Prof. univ. dr. Olariu Tudor Ovidiu Rareș - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara

21. Aprobarea componenței comisiilor de abilitare pentru evaluarea tezelor de abilitare cu titlul:
A. ,,Heart failure - from cellular basic science to interventional treatment", elaborată de conf. univ. dr. Luca
Constantin -Tudor, titular la Disciplina Cardiologie II, Departamentul Cardiologie VI:
 Prof. univ. dr. Bogdan Alexandru Popescu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
 Prof.univ. dr. Dragoș Vinereanu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București
 Conf. univ. dr. Timar Romulus Bogdan - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din
Timișoara
 Prof. univ. dr. Țînț Diana - Universitatea „Transilvania” Brașov (membru supleant)
 Conf. univ. dr. Militaru Constantin - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (membru supleant)
B. ,,Abordări ale cercetării clinice în Neurologie", elaborată de conf. univ. dr. Roșca Elena Cecilia Ildikó, titular la
Disciplina de Neurologie a Departamentului VIII Neuroștiinţe:
 Prof. univ. dr. Simu Mihaela - UMF „Victor Babeș” Timișoara
 Prof. univ. dr. Popescu Bogdan Ovidiu - UMF „Carol Davila” București
 Prof. univ. dr. Perju-Dumbravă Lăcrămioara - UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
 Prof. univ. dr. Mureșanu Dafin Fior - UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (membru supleant)
 Prof. univ. dr. Bălașa Ioana - UMF Târgu Mureș (membru supleant)
22. Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru Centrul „Pius Brânzeu”,
modificată conform Raportului de expertiză 6315/2020 realizat de SC Expert SRL și cerințelor Biroului Regional de
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Cooperare Transfrontalieră Timișoara, documentație ce va fi inclusă în Actul adițional nr. 2 al contractului de
finanțare nr.96397/16.07.2019 aferent proiectului menționat.
23. Aprobarea transferului sumei de 76270 lei în anul 2021, necheltuită în anul 2020, aferentă contractului de
competiție internă 6DOC/1865/12.02.2020, având în vedere cererea directorului de proiect Pătruică Mihaela, nr.
108/05.01.2021.

24. Aprobarea modelului Actului adițional nr. 4 la contractul de competiție internă 2020. Se înaintează Senatului
universitar.

25. Se aprobă ca personalul didactic al UMFVBT implicat în procedura de concurs în calitate de candidat, membru
al comisiei de concurs, membru al comisiei de soluționare a contestațiilor, în zilele în care desfășoară activitate
efectivă privind derularea concursurilor, pentru perioada 08.02.2021 – 14.02.2021 (vacanța și perioada concediului
de odihnă), să fie pontat cu zi lucrătoare.

26. Se aprobă ca personalul didactic al UMFVBT, membru al Consiliului Facultății, Consiliului de Administrație și
Senatului universitar, în zilele în care desfășoară activitate efectivă (participare la ședința Consiliului Facultății,
Consiliului de Administrație și/sau Senatului universitar) pentru perioada 08.02.2021 – 14.02.2021 (vacanța și
perioada concediului de odihnă), să fie pontat cu zi lucrătoare.

27. Aprobarea înființării Serviciului Salarizare și Resurse Umane și a postului de Șef Serviciu Salarizare și Resurse
Umane în cadrul Direcției Resurse Umane. Se înaintează Senatului universitar.
28. Aprobarea înființării unui post în cadrul Compartimentului Audit Public Intern. Se înaintează Senatului
universitar.
29. Aprobarea Statului de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.

30. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Marius Raica, nr. 561/15.10.2021, de menținere a calității de
titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, având în vedere disponibilitatea
postului în statul de funcții și al încadrării măsurii în politica financiară și de resurse umane a universității. Se
înaintează Senatului universitar.
31. Aprobarea concatenării a două posturi de administrator financiar II cu normă parțială (4 ore/zi) într-un post cu
normă întreagă, administrator financiar II din cadrul Serviciului Financiar Contabil.

32. Aprobarea utilizării din excedentul anilor precedenți a sumei de 30.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor
temporare de casă ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

33. Aprobarea licitației valutare a 2.000.000 de euro din veniturile proprii ale Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara.

34. Aprobarea listei cu personalul UMFVBT propus să participe la workshop-ul organizat de IAAR (Independent
Agency for Accreditation and Rating) în data de 20.01.2021.
35. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Mabda (Proks) Maria Cristiana, nr. 17417/24.11.2020, privind
transformarea contractului individual de muncă de pe perioada determinată în contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.

36. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Pah Ana Maria, nr. 77/05.01.2021, privind transformarea contractului
individual de muncă, pe perioada determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
37. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Vasiliu Roxana Diana, nr. 215/08.01.2021, privind transformarea
contractului individual de muncă, pe perioada determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

38. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din
comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi de medic primar confirmat în
specialitatea de medicină de laborator la Laboratorul Clinic de Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic
Municipal de Urgență Timișoara:
- prof.univ.dr. Tudor Rareș Olariu (președinte),
- conf.univ.dr. Mihaela Crăciunescu (membru)
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39. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din
comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea anestezie, terapie intensivă la Secția Clinică ATI I a Spitalului Clinic Municipal
de Urgență Timișoara:
- prof.univ.dr. Dorel Săndesc (președinte),
- conf.univ.dr. Marius Păpurică (membru)

40. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din
comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării a unui post de medic primar confirmat în
specialitatea obstetrică-ginecologie la Cabinetul de planificare familială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de
Urgență Timișoara:
- prof.univ.dr. Ioan Sas (președinte),
- șef lucr.dr. Adrian Rațiu (membru)

41. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din
comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării a unui post cu normă întreagă de medic primar
confirmat în specialitatea radiologie, imagistică medicală la Laboratorul Clinic Radiologie și Imagistică Medicală a
Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara:
- prof.univ.dr. Silviu Brad (președinte),
- asist.univ.dr. Dana Cipu (membru)

42. Desemnarea următoarelor cadre didactice, medici primari în specialitatea Psihiatrie, în calitate de membri ai
comisiilor prevăzute de procedura de concurs, unul pentru comisia de concurs și unul pentru comisia de soluționare
a contestațiilor/ membru supleant, în vederea ocupării postului de medic specialist Psihiatrie la Penitenciarul
Timișoara:
- Comisia de concurs: - conf.univ.dr. Enătescu Virgil Radu,
- Comisia de soluționare a contestațiilor/membru supleant: - asist.univ.dr. Giurgi Oncu Cătălina.

43. Desemnarea a patru cadre didactice în specialitatea management sau sănătate publică și management, pentru a
face parte din comisiile de concurs și comisiile de contestații, în vederea ocupării postului de manager din cadrul
Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș:
- Comisia de concurs:
o Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu
o Ș.l. dr. Virgil Ciobanu
- Comisia de soluționare a contestațiilor:
o Ș.l. dr. Adina Bucur
o Ș.l. dr. Cosmin Ilie
44. Desemnarea a două cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad didactic de medic
primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de concurs în vederea organizării concursului de
ocupare a postului vacant de medic specialist, în specialitatea Gastroenterologie la Secția Medicină Internă I din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva:
- Președinte: prof. univ. dr. Roxana Șirli
- Membru: asist. univ. dr. Iulia Rațiu
- Membru supleant: prof. univ. dr. Alina Popescu
45. Desemnarea a două cadre didactic cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad didactic de medic
primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisiile de concurs în vederea organizării concursului de
ocupare a următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, după cum urmează:
a. Medic specialist în specialitatea Medicină Legală în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală – Cabinet
Medicină Legală Petroșani:
- prof. univ. dr. Alexandra Enache (președinte)
- ș.l. dr. Camelia Oana Mureșan (membru)
b. Medic specialist în specialitatea Hematologie la Secția Medicină Internă II
- conf. univ. dr. Ioana Ioniță (președinte)
- asist. univ. dr. Despina Calamar Popovici (membru)
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Medic specialist în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie
- conf. univ. dr. Mihaela Viviana Ivan (președinte)
- asist. univ. dr. Tudor Ciocârlie (membru)
d. Medic primar în specialitatea Medicină de Laborator la Laborator Analize Medicale
- prof. univ. dr. Monica Licker (președinte)
- conf. univ. dr. Florin Horhat (membru)
c.

46. Aprobarea efectuării demersurilor necesare cu privire la obținerea statutului de ,,clinic” pentru societatea
Oftalmologica SRL – Clinica Oftalmologică Prof. dr. Munteanu. Se înaintează Senatului universitar.
47. Aprobarea efectuării demersurilor necesare cu privire la obținerea statutului de ,,clinic” pentru specialitățile
Ortopedie – Traumatologie și Chirurgie Generală din cadrul unității Materna Care – Spital Premiere. Se înaintează
Senatului universitar.

48. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% din salariu
de bază, pentru:
 Torj Lorena, încadrată pe post de laborant I la Disciplina Morfopatologie, nr. 18467/18.12.2020, perioada
01.01.2021 – 31.12.2021(la propunerea d-nei conf. univ. dr. Sorina Taban);
 Andreea Drăgan, secretar Departamentul Relații Internaționale, nr. 221/08.01.2021, perioada 01.02.2021 –
31.12.2021 (la propunerea d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza);
 Anghel Simona Sanda, încadrată pe post de biolog principal la Disciplina de Imunologie și alergologie,
biologie nr. 250/08.01.2021, perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Virgil
Păunescu);
 Dobrișan Dumitru, administrator financiar în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, nr.
313/11.01.2021, perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Octavian Marius
Crețu);
 Cîrstena Mirabela, laborant în cadrul Disciplinei de Farmacologie, nr. 339/11.01.2021, perioada 01.01.2021
– 31.12.2021 (la propunerea d-lui conf. univ. dr. Daliborca Cristina Vlad);
 Stepan Giureli Sorin, administrator patrimoniu în cadrul Departamentului Dezvoltare Academică, nr.
351/11.01.2021, perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui Romeo Minodoru Coșniță);
 Ceacăru Lucian Gabriel, asistent cercetare în cadrul Departamentului Dezvoltare Academică, nr.
400/12.01.2021, perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui Romeo Minodoru Coșniță);
 Jigalov Gheorghe, tehnician în cadrul Disciplinei de Biofizică, nr. 399/12.01.2021, perioada 01.01.2021 –
31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Adrian Neagu);
 Mogoșanu Mariana, laborant în cadrul Disciplinei Microbiologie – Virusologie, nr. 519/14.01.2021, perioada
01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Monica Licker);
 Nicoleta Nicola, laborant în cadrul Disciplinei Microbiologie – Virusologie, nr. 520/14.01.2021, perioada
01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Monica Licker);
 Călugăreanu Ani, laborant în cadrul Disciplinei Igienă, nr. 521/14.01.2021, perioada 01.01.2021 –
31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Vlaicu Brigitha);
 Ghiță Daniela, inginer chimist în cadrul Disciplinei Igienă, nr. 522/14.01.2021, perioada 01.01.2021 –
31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Vlaicu Brigitha);
 Alina Murgu, secretar în cadrul Disciplinei Metodologiei Cercetării Științifice, Microchirurgie, Chirurgie
Vasculară, nr. 556/14.01.2021, perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Mihai
Ionac);
49. Aprobarea solicitării d-lui Popescu Viorel, administrator în cadrul Direcției Sociale Administrative, nr.
18554/21.12.2020, privind menținerea în activitate pe perioada februarie 2021- februarie 2022.
50. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
 Referat de necesitate nr. 18293/15.12.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.541,
contravaloarea sumei de 760.00 USD, solicitant: Coșniță Dan Andrei Radu (aviz favorabil din partea
directorului CSUD);
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Referat de necesitate nr. 2/04.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Brain Sciences,
FI 3.332, contravaloarea sumei de 1475.33 EUR, solicitant: asist. univ. dr. Anca Elena Gogu (aviz favorabil
din partea prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 3/04.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.644, în revista
Frontiers in Endocrinology – Cancer Endocrinology, contravaloarea sumei de 2950 USD, solicitant:
conf.univ.dr. Roxana Ghiulai (aviz favorabil din partea prorectoratului științific pentru suma de 2500 de
euro);
Referat de necesitate nr. 35/04.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.110, în revista
Diagnostics, contravaloarea sumei de 1290.20 euro, solicitant: Petraș Alin (aviz favorabil din partea
directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 36/04.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.324,
contravaloarea sumei de 1244.81 euro, solicitant: Borcan Florin (aviz favorabil din partea directorului
CSUD);
Referat de necesitate nr. 54/04.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.556, în revista
IJMS, contravaloarea sumei de 1487.50 euro, sursa de finanțare: TE 47/2020, solicitant: conf.univ.dr. Corina
Danciu (aviz favorabil din partea prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 131/06.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.110, în revista
Diagnostics, contravaloarea sumei de 1203.48 euro, solicitant: Lucreția Udrescu (aviz favorabil din partea
prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 150/06.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.324,
contravaloarea sumei de 1851.51 euro, solicitant: conf. univ. dr. ing. chim. Iulia Andreea Pînzaru (aviz
favorabil din partea directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 229/08.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 5.014,
contravaloarea sumei de 879.46 euro, solicitant: conf.univ.dr.ing.chim. Iulia Andreea Pînzaru (aviz favorabil
din partea directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 235/08.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 0.736,
contravaloarea sumei de 500 euro, solicitant: Margan Roxana (aviz favorabil din partea directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 256/11.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.303, în revista
Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1933.226 euro, solicitant: Tudoran Mariana (aviz
favorabil din partea prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 127/12.01.2021, privind decontarea serviciilor de editare revistă Timișoara Medical
Journal, contravaloarea sumei de 693 lei, solicitant: Bardan Răzvan (aviz favorabil din partea Serviciul
Financiar Contabil);
Referat de necesitate nr. 426/13.01.2021, privind decontarea taxei anuale de membru ADEE pentru
Facultatea de Medicină Dentară, contravaloarea sumei de 575 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Meda
Lavinia Negruțiu;
Referat de necesitate nr. 409/05.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205,
contravaloarea sumei de 1389 euro, solicitant: Secoșan Ica (aviz favorabil din partea directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 518/14.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.753, în
revista Processes, contravaloarea sumei de 1400.00 franci elvețieni, solicitant: conf. univ. dr.
Lavinia Vlaia (aviz favorabil din partea prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 586/15.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.110,
contravaloarea sumei de 1290,20 euro, solicitant: Petraș Alin (aviz favorabil din partea directorului CSUD);
Referat de necesitate nr. 583/15.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.994,
contravaloarea sumei de 920.00 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. Marius Raica (aviz favorabil din
partea prorectoratului științific);
Referat de necesitate nr. 167/18.01.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Journal of
Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 1828.76 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Ștefan Frenț
(aviz favorabil din partea prorectoratului științific);

51. Aprobarea următoarelor solicitări privind susținerea examenului de licență în sesiunea ianuarie 2021, avizate
favorabil de către Decanatul Facultății de Medicină:
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cererea d-nei Vlad Raluca, nr. 18767/22.12.2020, absolventă a programului de studii Asistență Medicală
Generală, Facultatea de Medicină;
- cererea d-nei Filipescu Rodica-Ileana, nr. 90/05.01.2021, absolventă a programului de studii Asistență
Medicală Generală, Facultatea de Medicină.
52. Aprobarea următoarelor solicitări privind întreruperea studiilor universitare de licență, avizate favorabil de către
decanatele facultăților:
- cererea studentei Paicu Narcisa Patricia, nr. 18463/18.12.2020, studentă în anul I, an universitar 2020-2021
la Facultatea de Medicină, Programul de studii Medicină;
- cererea studentei Popițanu Irina-Monica, nr. 102/05.01.2021, studentă în anul II, an universitar 2019-2020
la Facultatea de Medicină, Programul de studii AMG Deva, de întrerupere a studiilor universitare de licență,
în perioada 2020-2022;
- cererea studentei Alexandra Florina Balaț, nr. 289/11.01.2021, studentă în anul VI, an universitar 2020-2021
la Facultatea de Medicină Dentară, Programul de studii Medicină Dentară, de întrerupere a studiilor
universitare de licență, în perioada 2020-2021.
-

53. Aprobarea următoarelor solicitări privind retragerea de la studiile universitare de licență, avizate favorabil de
către decanatele facultăților:
- cererea studentei Lemnariu Sabrina-Gabriela, nr. 39/04.01.2021, studentă în anul I, an universitar 20202021 la Facultatea de Farmacie, Programul de studii Farmacie;
- cererea studentei Attardi Greta, nr. 18892/31.12.2020, studentă în anul IV, an universitar 2020-2021 la
Facultatea de Medicină, Programul de studii Medicină (în limba engleză);
- cererea studentei Palmieri Maria Vittoria, nr. 18752/22.12.2020, studentă în anul II, an universitar 20202021 la Facultatea de Medicină, Programul de studii Medicină (în limba engleză);
- cererea studentei Cheșa Eliza Andrada, nr. 200/07.01.2021, studentă în anul I, an universitar 2020-2021 la
Facultatea de Medicină, Programul de studii BFKT.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, Prorectoratul
didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific, Prorectoratul dezvoltare
academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului,
Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie,
Departamentul Relații Internaționale, Departamentul de Cercetare și Management al Granturilor, Oficiul juridic,
Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat, administrare website și platforme e-learning, Compartimentul
protecția datelor personale, Compartimentul de comunicare în media digitală, relații publice și în mass-media,
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 elearning, 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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