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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 27/15244/21.10.2020 

         

 

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. 15244/21.10.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, semestrul I, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Medicină, validată în Consiliul facultății, conform anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

2. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, semestrul I, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Medicină Dentară, validată în Consiliul facultății, conform 

anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

3. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, semestrul I, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Farmacie, validată în Consiliul facultății, conform anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

4. Aprobarea modificărilor privind structura organizatorică Tehnico – administrativă și didactică a 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform Anexei, parte integranta din 

prezenta hotărâre. Se transmite Senatului universitar. 

5. Aprobarea numirii directoriilor pe direcții de dezvoltare din cadrul Prorectoratului Relații 

Internaționale, respectiv acordării de salarii diferențiate în procent de 30% din salariul de bază, persoanelor 

menționate mai jos, pe durata exercitării mandatelor, după cum urmează: 

- Director direcția de dezvoltare Europa – prof. univ. dr. Mihnea Munteanu 

- Director direcția de dezvoltare Asia Centrală – prof. univ. dr. Adrian Neagu 

- Director direcția de dezvoltare Israel – Asia centrală – Magreb – prof. univ. dr. Simona Ruxanda 

Drăgan 

- Director direcția de dezvoltare Republici ex – sovietici – ș.l. dr. Adrian Cosmin Ilie 

- Director direcția de dezvoltare Alumni – conf. univ. dr. Andrei Brînzeu  

- Director direcția de dezvoltare Erasmus – prof. univ. dr. Mihai Gafencu 

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

universității, începând cu data de 1 noiembrie 2020, pentru salariații care constituie componența 

Comitetului Științific din cadrul Prorectoratului Științific, respectiv: 

- Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu  

- Conf. univ. dr. Ioan Ovidiu Sîrbu 

- Conf. univ. dr. Adelina Maria Jianu 

- Conf. univ. dr. Dorina Elena Coricovac 

- Ș.l. dr. Șerban Talpoș  

7. Aprobarea acordării unui spor de 30% din veniturile proprii ale universității d-nei prof. univ. dr. Anca 

Cîmpean, pentru performanța profesională. 

8. Aprobarea efectuării următoarelor ștampile de cauciuc, fără stema României, utilizate în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 
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a. Două ștampile rotunde fără stema României cu denumirea universității, numerotate cu nr.1, 

respectiv nr. 2, cu următoarele caracteristici:  

a. două cercuri concentrice – liniare; 

b. În jumătatea superioară a cercului mare se înscrie, cu litere majuscule de tipar, cuvântul 

ROMÂNIA. 

c. În partea inferioară a interiorului cercului mare se înscrie, cu aceleași caractere, denumirea 

autorității publice  - MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII. Dimensiunile acestor litere 

vor fi aceleași cu cele folosite pentru cuvântul ROMÂNIA și vor fi separate de acesta prin câte o 

steluță. 

d. În interiorul cercului mic se înscrie denumirea universității – UNIVERSITATEA DE 

MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – RECTORAT și logo-ul 

universității. 

b. O ștampilă rotundă de uz intern pentru Senatul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara; 

c. O ștampilă rotundă pentru Centrul de chirurgie experimentală Pius Brînzeu; 

d. Câte o ștampilă ovală de uz intern pentru fiecare centru de cercetare; 

e. O ștampilă rotundă cu denumirea universității și a editurii repartizată Editurii ,,Victor Babeș”. 

Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea Metodologiei privind acordarea burselor de studiu de către Ministerul Educației și 

Cercetării, în baza ofertei statului român, pentru cetățenii din state terțe, cu rezultate academice și științifice 

deosebite în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (cu excepția 

românilor de pretutindeni și a cetățenilor români cu domiciliul stabil în străinătate). Se înaintează Senatului 

universitar. 

10. Aprobarea remunerării în regim plata cu ora a cadrelor didactice externe universității pentru ore ce nu 

pot fi susținute de cadre titulare ale Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

în cadrul programelor de studii universitare de master. 

11. Aprobarea concluziilor Comisiei de analiză și evaluare a îndeplinirii standardelor ARACIS, după cum 

urmează: 

- Recomandarea Secției de primiri Urgențe a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în 

vederea efectuării stagiilor clinice de specialitate derulate pe parcursul semestrelor, a stagiilor de 

practică clinică comasată pe perioada verii și a practicii de specialitate a rezidenților în cadrul  

- Recomandarea unității medicale – Spitalul Premiere privind efectuarea stagiilor de practică clinică 

comasată pe perioada verii și a practicii de specialitate a rezidenților. 

12. Aprobarea posibilității studenților înscriși ca români de pretutindeni de a alege între cursurile de limba 

engleză, franceză, germană și/sau română ca disciplină obligatorie, în cazul în care: 

- au acte de studii care atestă cel puțin patru ani consecutiv urmați în limba română, într-o instituție 

de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate; 

- au un certificat de competență lingvistică de nivel C1 sau C2 pentru limba română. 

13. Avizarea inițierii demersului privind procedura de validare și înscriere în RNCIS a programului de 

studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, Facultatea de Medicină. Se înaintează Senatului 

universitar. 

14. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat 

în regim on-line: 

1. Student-doctorand: Sima Elena Rodica   

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Crețu Octavian Marius  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Cîmpean Anca Maria  

Membri:  
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Prof. univ. dr. Mărgăritescu Claudiu - UMF Craiova  

Prof. univ. dr. Rotaru Maria - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Prof. univ. dr. Raica Marius - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

2. Student-doctorand: Popa Aura  

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. Univ. Dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Dema Alis Liliana Carmen 

Membri:  

Prof. univ. dr. Simionescu Cristiana Eugenia - UMF Craiova  

Prof. univ. dr. Pop Ovidiu Laurean - Universitatea Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie 

Prof. univ. dr. Duță Ciprian Constantin - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

15. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ.dr. Dorina Coricovac, nr. 14416/13.10.2020, director al 

proiectului cu titlul: ” Redarea către piața dermocosmetică a unei formulări topice moderne cu acid 

betulinic încorporat în proniozomi”- PN-III-P1-1.1-TE-2019-2134, câștigat în competiția UEFISCDI 2019: 

Programul 1 – Dezvoltarea Sistemului Național de Cercetare - Dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse 

Umane – “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente, privind angajarea 

personalului care va face parte din echipa proiectului. 

16. Aprobarea solicitării d-lui ș.l.dr. Udrescu-Milosav Paula-Lucreția, nr. 14417/13.10.2020, director al 

proiectului câștigat în competiția UEFISCDI PED-2019, având titlul ”Știința complexității în farmacia de 

precizie: predicția interacțiunilor medicamentoase relevante folosind analiza rețelelor complexe”, acronim 

HYPERION, cod proiect PN-III-P2-2.1-PED-2019-2842, în care U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara 

este implicată în calitate de coordonator, privind angajarea personalului care va face parte din echipa 

proiectului.  

17. Nominalizarea a două cadre didactice pentru a face parte din comisia de concurs (președinte, respectiv 

membru) organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea Medicină de 

laborator la Laboratorul de analize Medicale din cadrul Spitalului Municipal ,,dr. Teodor Andrei ” Lugoj, 

astfel: 

- prof. univ. dr. Monica Licker, președinte 

- conf. univ. dr. Florin Horhat, membru   

18.   Aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între compania Worwag Pharma România S.R.L. și 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

19. Aprobarea redenumirii sălii nr. 327 de la etajul II, din cadrul Disciplinei de Histologie, utilizată ca sală 

multimedia cu denumirea Benedict M. Menkes, după numele academicianului care și-a desfășurat 

activitatea în această încăpere. 

20. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui conf. univ. dr. Horia Pleș 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. 

21. Aprobarea asimilării funcției de Șef cabinet Președinte Senat cu funcția de Șef birou, începând cu data 

de 01.12.2020.  

22. Aprobarea utilizării siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pe 

documentele și afișele necesare organizării de către TDSA a evenimentului intitulat ,,ABCO – Abilități de 

bază în chirurgia orală”.  

23. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  
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 Referat de necesitate nr. 14405/12.10.2020, de aprobare a decontării taxei de creditare cursuri 

postuniversitare, contravaloarea sumei de 400 euro, solicitant prof. univ. dr. Andrei Motoc (există 

aviz din partea Serviciului financiar contabil); 

 Referat de necesitate nr. 14456/13.10.2020, de aprobare a decontării reparării și upgradării oxigraf 

OROBOROS, contravaloarea sumei de 5934 euro, fără tva, sursa de finanțare – grant UMFVBT 

MITO – MB – CURAT: 2 POSTDOCT/1387/03.02.2020, solicitant conf. univ. dr. Oana Maria 

Aburel (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 14455/13.10.2020, de aprobare a decontării componentelo aferente 

upgradării oxigraf OROBOROS, contravaloarea sumei de 3956 euro, fără tva, sursa de finanțare – 

grant UMFVBT MITO – MB – CURAT: 2 POSTDOCT/1387/03.02.2020, solicitant conf. univ. 

dr. Oana Maria Aburel (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 14891/16.10.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

contravaloarea sumei de 1667.75 euro, solicitant student doctorand Ilian Aurora Eugenia  (există 

aviz din partea directorului CSUD); 

24. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență ale studenților:  

 Andone Eduard Mihai, nr. 14703/14.10.2020, anul I, BFKT, Facultatea de Medicină; 

 Biagio Conte, anul I,  nr. 14862/16.10.2020, Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină; 

 Bruno Bianca, anul III, nr. 14816/15.10.2020, Medicină (în limba engleză), Facultatea de  

Medicină; 

 Carla Elena Ramsauer, anul III, nr. 14809/15.10.2020, Medicină (în limba engleză), Facultatea de 

Medicină. 

25. Aprobarea cererilor de întrerupere de la studii universitare de licență ale studenților:  

 Telescu Iulia Larisa, nr.15167/20.10.2020, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Bausche Andreas Eduard, nr. 15168/20.10.2020, anul 1, Medicină, 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 

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. 

  Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație. Prezentul act are   

aceeași forță juridică ca și documentul original. 

Rector,   

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

  Dr. Daniela-Aurora Tănase 
   

 

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 
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