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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 30/17601/27.11.2020 

         

 

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.17601/27.11.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

 

1. Aprobarea  calendarului ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul calendaristic 2021, conform Anexei, 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase 

la concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea 

noiembrie 2020 – februarie 2021, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

3. Aprobarea acordării sumei de 1500 de lei brut tuturor angajaților Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cu contracte individuale de muncă active, din venituri proprii 

ale universității, sume ce vor fi plătite împreună cu salariul aferent lunii noiembrie 2020. 

4. Aprobarea următoarei măsuri: ,,Studenții care desfășoară activități de voluntariat în unități 

sanitare, servicii de ambulanță, în sprijinul DSP Timiș și al Prefecturii Timiș pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, vor beneficia de motivarea absențelor la cursurile, 

stagiile și lucrările practice, desfășurate în regim on-line pe durata derulării contractului de 

voluntariat, cu obligația de a parcurge materialele didactice (cărți, note de curs, diapozitive, 

prezentări de caz s.a.) postate pe platforma e-learning a UMFVBT”, având în vedere O.U.G. nr. 

197/18.11.2020. Se înainte,ază Senatului universitar. 

5. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de examinare a 

studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem on-line, pentru anul universitar 2020-2021 în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

6. Aprobarea Metodologiei de implementare a facilităților fiscale pentru veniturile din cercetare ale 

personalului contractual din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea modelului de Act adițional la Convenția cadru privind efectuarea stagiului de practică 

în cadrul programului de rezidențiat, anexat. Se înaintează Senatului universitar.  

8. Aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului didactic, respectiv abrogării Metodologiei privind evaluarea anuală a performanțelor 

profesionale individuale ale personalului didactic aprobată prin Hotărârea Senatului universitar nr. 

24/5821/26.05.2016. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 

mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum şi a condițiilor de acordare a acestuia 
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pentru personalul din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea Metodologiei privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de 

Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, respectiv 

abrogarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de 

abilitare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin 

H.S. nr. 4/5189/29.04.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea Machetei de redactare a tezei de abilitare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea Ghidului de întocmire și redactare a tezei de abilitare în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea Metodologiei de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

15. Aprobarea Standardelor de elaborare a tezei de doctorat în cadrul Universității de Medicină şi 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, respectiv abrogarea Standardelor de elaborare a tezei de 

doctorat în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobate prin 

H.S. nr. 8/6022/27.05.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Aprobarea Machetei de redactare a tezei de doctorat  în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

17. Aprobarea componenței Consiliului pentru asigurarea calității în cercetarea doctorală, după cum 

urmează: 

 Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 

 Prof. univ. dr. Mirela Danina Muntean 

 Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu 

 Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu 

 student doctorand Țogoe Marius Mihai – membru ales prin vot 

Se înaintează Senatului universitar.  

18. Aprobarea noii componențe a Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, după cum 

urmează: 

Director CSUD:  Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean  

Membri: 

 prof. univ. dr. Diana Simona Antal 

 prof. univ. dr. Corina Danciu    

 prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer 

 prof. univ. dr. Mirela Danina Muntean 

 prof. univ. dr. Dan Bogdan Navolan 

 prof. univ. dr. Liliana Porojan 

 prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu 

 conf. univ. dr. Dana Liana Stoian 

 prof. univ. dr. Adrian Radu Vlad – conducător de doctorat, ales prin vot, 

 student doctorand Țogoe Marius Mihai – membru ales prin vot 

Se înaintează Senatului universitar. 
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19. Aprobarea noii componențe a Consiliului Școlii Doctorale Medicină – Farmacie interimar, după 

cum urmează: 

Director:  Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra,  

Membri: 

Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea  

Prof. univ. dr. Puiu Maria,  

Prof. univ. dr. Lavinia Vlaia, 

Prof. univ. dr. Alexa Ersilia Călina – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului ,,Regele Mihai I al României ” din Timișoara, 

Prof. univ. dr. Sorin Mușuroi – Universitatea Politehnică Timișoara   

Dr. Tudor Pîrvănescu, student-doctorand ales prin vot, domeniul Medicină. 

Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea noii componențe a Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară interimar, după cum 

urmează: 

Director: Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin 

Membri: 

Prof. univ. dr. Jumanca Daniela Elisabeta 

Prof. univ. dr. Popovici Ramona Amina 

Prof. univ. dr. ing Marșavina Liviu – Universitatea Politehnică Timișoara, 

Adrian Tudor Stan, student-doctorand ales prin vot, domeniu Medicină Dentară 

Se înaintează Senatului universitar. 

21. Aprobarea înființării unui post de prodecan la Facultatea de Medicină Dentară, cu atribuții stabilite 

conform art. 76, alin 3 din Cartam UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

22. Aprobarea centrelor de cercetare metodologice, în funcție de punctajul obținut în urma evaluării 

de către Comitetul Științific. Se înaintează Senatului universitar.  

23. Aprobarea referatelor de recomandare întocmite de șefii ierarhici superiori, în vederea acordării 

unui salariu diferențiat, în procent de 30% din salariu de bază, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, 

pentru personalul auxiliar didactic și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

„Victor Babeș” din Timișoara, conform centralizării transmise de  Direcția Resurse Umane, prin 

adresele nr. 16655/10.11.2020 și nr. 17332/23.11.2020. 

24. Aprobarea referatelor 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: 

 Cj. dr. Codrina Mihaela Levai, nr. 17297/23.11.2020; 

 Voinov Carmen, laborant – Disciplina Genetică , nr. 17353/23.11.2020; 

 Mihai Diana Maria, referent de specialitate în cadrul Editurii ,,Victor Babeș” , nr. 

17478/25.11.2020; 

 Luzan Katalin, inginer în cadrul Editurii ,,Victor Babeș”, nr. 17479/25.11.2020; 

 Popa Bujor Călin, tehnician în cadrul Serviciului Comunicare și Media Digitală, nr. 

17494/25.11.2020; 

 Tamassy Zsolt Jeno, subinginer în cadrul Serviciului Comunicare și Media Digitală, nr. 

17495/25.11.2020; 

 Andrea Mihaela Ionela, secretar în cadrul Serviciului Comunicare și Media Digitală, nr. 

17496/25.11.2020; 
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25. Aprobarea promovării d-nei Bran Georgiana Mihaela din funcția de laborant II în funcția de 

laborant I (SS).  

26.  Aprobarea promovării d-nei Torj Lorena Maria din funcția de laborant II în funcția de laborant I 

(SS).  

27. Aprobarea promovării d-nei Adam Silvana din funcția de laborant I (SSD) în funcția de laborant 

II (SS).  

28. Aprobarea promovării d-lui Achimov Adrian din funcția de administrator financiar III (SS) în 

funcția de administrator financiar II (SS).  

29. Aprobarea promovării d-nei Izdrescu Mărioara din funcția de administrator financiar II (SS) în 

funcția de administrator financiar I (SS).  

30. Aprobarea promovării d-lui Mogoșanu Victor Robert din funcția de informatician II (SS) în funcția 

de administrator informatician I (SS).  

31. Aprobarea promovării d-lui Aragianschi Dragan din funcția de operator controlor date II în funcția 

de operator controlor date I.  

32. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Braha Adina Ioana, nr. 15572/26.10.2020, de 

transformare a contractului individual de muncă de pe perioada determinată în contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.  

33. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Simona Cerbu, nr. 16334/04.11.2020, de transformare a 

contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.  

34. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Drăghici George Andrei, nr. 15472/23.10.2020, de 

transformare a contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.  

35. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Laura Adriana Gaiță, nr. 15665/27.10.2020, de 

transformare a contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.  

36. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Lăzărescu Adrian Emil, nr. 15573/26.10.2020, de 

transformare a contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de 

muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular.  

37. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Milaș Livia Oana, nr. 16458/05.11.2020, de transformare 

a contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular. 

38. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Dinu Anca Raluca, nr. 16540/06.11.2020, de transformare 

a contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe 

perioadă nedeterminată, respectiv dobândirea calității de titular. 

39. Desemnarea d-nei șef lucr.dr.farm. Angela Caunii în comisia de concurs pentru ocuparea postului 

vacant de farmacist, specialist în specialitatea Farmacie generală la farmacia din cadrul unității, la 

solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. 

40. Desemnarea următoarelor cadre didactice, care să reprezinte Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de 

Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș Timișoara: 

-  conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu, în calitate de membru 

- ș.l. dr. Monica Marc, în calitate de membru supleant 
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41. Aprobarea suportării de către universitate a cheltuielilor de tipar pentru un tiraj de 1000 de 

exemplare/volum, respectiv scutirea de plată a comisionului de editare către Editura ,,Victor Babeș”, 

pentru editarea volumelor din colecția aniversară ,, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara (1945-2020)”, vol. I – IV. 

42. Aprobarea licitației valutare a 3.000.000 de euro din venituri proprii ale universității, pentru 

acoperirea deficitului de lei, disponibil în Trezorerie, care nu acoperă necesarul de plăți. 

43. Aprobarea solicitării d-nei prof.univ.dr. Codruța Marinela Șoica, director proiect intern 

1EXP/2020, privind realocarea fondurilor destinate inițial transportului și cazării către achiziționarea 

unui laptop cu capacitate mare de procesare. 

44. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

 Referat de necesitate nr. 11780/02.11.2020, de aprobare a achiziționării de reactivi, 

contravaloarea sumei de 878,00 euro, solicitant prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 

(există aviz din partea Serviciului Financiar Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 11781/02.11.2020, de aprobare a achiziționării de reactivi, 

contravaloarea sumei de 1307,00 euro, solicitant prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 

(există aviz din partea Serviciului Financiar Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 16502/06.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 3.110, contravaloarea sumei de 1111,83 euro, solicitant student doctorand Cepeha Cristina 

(există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 3028/11.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista BMC Neurology, FI 2.356, contravaloarea sumei de 2000 de euro, solicitant Tudor 

Raluca (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 16786/12.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 2.984, contravaloarea sumei de 2250 de dolari, solicitant student doctorand Rus (Pușcașu) 

Maria (există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 16792/12.11.2020, de aprobare a decontării a serviciilor de participare 

Conferință online, contravaloarea sumei de 495 de lire sterline, solicitant Rotaru Virgil (există 

aviz din partea Serviciului Financiar Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 16844/13.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 2.05, contravaloarea sumei de 1071 de euro, solicitant student doctorand Alin Mihu (există 

aviz din partea directorului CSUD); 

 Solicitare d-nei ș.l. dr. Doina Georgescu, nr. 17109/17.11.2020, de aprobare a decontării 

serviciilor de acces statistică și prelucrare date (Prism Personal Academic), contravaloarea 

sumei de 168 de dolari. 

 Referat de necesitate nr. 17227/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Molecules, FI 3.267, contravaloarea sumei de 1482.44 de euro, solicitant ș.l. dr. Elena 

Alina Moacă (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 17223/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 2.849, contravaloarea sumei de 2131,01 de euro, solicitant student doctorand Cristina 

Oprean (există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 17286/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 3,057, contravaloarea sumei de 1853,05 de euro, solicitant asist. univ. dr. Popa Adelina 

(există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 17287/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 2,47, contravaloarea sumei de 1667,75 de euro, solicitant student doctorand Ionițescu 

Marius (există aviz din partea directorului CSUD); 
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 Referat de necesitate nr. 17288/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol,  

FI 1.994, contravaloarea sumei de 1500 de euro, solicitant student doctorand Margan Mădălin 

(există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 17290/20.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Materials, FI 3.057, contravaloarea sumei de 1853.05 de euro, solicitant asist univ. 

dr. Matichescu Anamaria (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 3173/20.11.2020, de aprobare a achitării facturii nr. JAMS TMJ 01 

pentru serviciile editoriale de inițializare și tehnoredactare a Revistei Timișoara Medical 

Journal, aferente lunii octombrie 2020, contravaloarea sumei de 2005,00 franci elevețieni, 

solicitant conf. univ. dr. Bardan Tiberiu Răzvan (există aviz din partea Serviciului Financiar 

Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 17329/23.11.2020, de aprobare a decontării serviciilor de promovare 

internațională online a UMFVBT, contravaloarea sumei de 2990,00 euro, solicitant Cristina 

Irimia (există aviz din partea Serviciului Financiar Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 17330/23.11.2020, de aprobare a achiziționării serviciilor educaționale 

necesare la obținerea de către UMFVBT a acreditării internaționale WFME, contravaloarea 

sumei de 11973,00 euro, solicitant Virgil Rotaru (există aviz din partea Serviciului Financiar 

Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 17326/23.11.2020, de aprobare a serviciilor de instruire (seminar 

online) pentru personalul UMFVBT implicat în obținerea acreditării WFME, contravaloarea 

sumei de 2600,00 euro, solicitant Virgil Rotaru (există aviz din partea Serviciului Financiar 

Contabil); 

 Referat de necesitate nr. 3208/23.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Nutrients, FI 4.546, contravaloarea sumei de 1853.05 de euro, solicitant conf. univ. 

dr.  Pînzaru Iulia (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 3226/24.11.2020, de aprobare a decontării taxei de participare Oxford 

Debate University of the future, contravaloarea sumei de 350 de lire sterline, solicitant prof. 

univ. dr.  Daniel Florin Lighezan; 

 Referat de necesitate nr. 17370/24.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Journal of Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 2038.36 de euro, 

solicitant  dr.  Braha Adina Ioana (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 17379/24.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Molecules, FI 3,267, contravaloarea sumei de 9080 lei, solicitant student doctorand 

Vlad Alexa (există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 17394/24.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista , FI 2.849, contravaloarea sumei de 2131.01 de euro, solicitant  ș.l. dr. Mariana Miron 

(există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 17503/25.11.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Molecules, FI 3,267, contravaloarea sumei de 1853.05 de euro, solicitant 

conf.univ.dr. Roxana Ghiulai (există aviz din partea directorului CSUD). 
 

 

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, 
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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 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 
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CALENDARUL ȘEDINȚELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL 

UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA 

pentru anul calendaristic 2021 

 

NR.CRT. LUNA DATA ȘEDINTEI ORA 

ȘEDINȚEI 

1. Ianuarie 19.01.2021 13:00 

2. Februarie 02.02.2021 

16.02.2021 

13:00 

13:00 

3. Martie 09.03.2021 

23.03.2021 

13:00 

13:00 

4. Aprilie 06.04.2021 

20.04.2021 

13:00 

13:00 

5. Mai 04.05.2021 

18.05.2021 

13:00 

13:00 

6. Iunie 08.06.2021 

22.06.2021 

13:00 

13:00 

7. Iulie 06.07.2021 

20.07.2021 

13:00 

13:00 

8. August -  

9. Septembrie 07.09.2021 

21.09.2021 

13:00 

13:00 

10. Octombrie 05.10.2021 

19.10.2021 

13:00 

13:00 

11. Noiembrie 02.11.2021 

16.11.2021 

13:00 

13:00 

12. Decembrie 07.12.2021 

21.12.2021 

13:00 

13:00 

 

 

 

 Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/17601/27.11.2020 



CALENDAR GENERAL1 
al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs de 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
  

I. Publicația de concurs 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 782 din 24 noiembrie 2020 
 

II. Calendarul general 

24.11.2020 – 07.01.2021 

- Perioada de înscriere la concurs, termen limită 07.01.2021, ora 15.00 

- Dosarele de concurs pot fi trimise prin serviciile poștale și/sau de curierat 

care permit confirmarea primirii documentelor 

- Dosarele de concurs pot fi trimise în format electronic scanat la adresa de e-

mail: concurs@umft.ro; 

- Dosarele de concurs trimise în format electronic scanat la adresa de e-mail: 

concurs@umft.ro, vor fi aduse/trimise și în format letric (tipărit) până la data 

de 07.01.2021 

 

08.01.2021– 14.01.2021 

 

- Publicarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției de 

învățământ superior a următoarelor documente: curriculum vitae și fișa de 

verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru fiecare dintre candidații 

înscriși, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal  

- Anunțarea pe pagina web a concursului și pe site-ul web al instituției a zilei, 

orei și locului de desfășurare a probelor concursului 

07.01.2021– 12.01.2021 

 

 - Verificarea îndeplinirii standardelor minimale stabilite pentru ocuparea 

funcțiilor didactice de către comisia de verificare a standardelor/criteriilor 

minime obligatorii 

- Verificarea dosarelor depuse și primirea de către candidați a avizului de la 

compartimentul juridic privind îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la 

concurs 

12.01.2021 
- Comunicarea avizului de înscriere la concurs prin afișarea pe site-ul web al 

universității 

13.01.2021 - Depunerea contestațiilor privind îndeplinirea criteriilor minime obligatorii 

13.01.2021 - 14.01.2021 - Soluționarea contestațiilor privind îndeplinirea criteriilor minime obligatorii 

14.01.2021 
- Comunicarea rezultatelor soluționării contestațiilor privind îndeplinirea 

criteriilor minime obligatorii 

începând cu 14.01.2021 - Predarea dosarelor candidaților secretarilor comisiilor de concurs 

24.01.2021 – 01.02.2021 - Susținerea concursului 

02.02.2021 - Anunțarea rezultatelor concursului 

03.02.2021 – 05.02.2021 - Depunerea contestațiilor 

07.02.2021 – 08.02.2021 - Soluționarea contestațiilor 

09.02.2021 - Afișarea rezultatelor finale 

10.02.2021 – 12.02.2021 

- Analizarea și avizarea rezultatelor în ședințele consiliilor facultăților;  

- Analiza și avizarea rezultatelor în ședința Senatului Universității; 

- Emiterea deciziilor Rectorului de numire și acordare a titlului didactic 

Semestrul al II-lea din anul 

universitar 2020-2021 
- Încadrarea pe post 

 

                                                 
1 Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/17601/27.11.2020 
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