HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 4/1751/02.02.2021
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. 1751/02.02.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea Metodologiei de desfășurare a procesului didactic online/hibrid/on-site în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în
semestrul II, an universitar 2020-2021.
2. Transmiterea Instrucțiunilor pentru aplicarea Metodologiei de desfășurare a procesului didactic online/hibrid/on-site în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în
semestrul II, an universitar 2020-2021, decanatelor facultăților, directorilor de departament și șefilor de
disciplină, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire de către cadrele didactice.
3. Afișarea pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara www.umft.ro
a Instrucțiunilor pentru aplicarea Metodologiei de desfășurare a procesului didactic on-line/hibrid/on-site
în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în semestrul II, an universitar
2020-2021, în limba română, engleză și franceză.
4. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de licență aferent promoției
anului universitar 2020-2021 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
Se înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea Procedurii de lucru antiplagiat privind verificarea lucrărilor de licență în cadrul Universității
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea completării art. 14 alin (1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de
Administrație al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.
2/4305/16.03.2020, după cum urmează:
,, Art. 14 (1) Numărul posturilor de prorectori este de șase (6):
- prorector Didactic;
- prorector Cercetare științifică;
- prorector cu Probleme social administrative;
- prorector Dezvoltare academică;
- prorector Studii postuniversitare și rezidențiat;
- prorector Relații Internaționale. ”
Se înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea solicitării d-lui Sașa Mitrovici, director Direcția Resurse Umane, nr. 1279/28.01.2021,
privind:
 Reluarea activității on-site a salariaților din cadrul Direcției Resurse Umane care își desfășoară
activitatea în regim de telemuncă, începând cu 1 februarie 2021;
 Stabilirea unui program de lucru diferențiat pe durata stării de alertă, conform legislației în vigoare,
pentru salariații din cadrul Direcției Resurse Umane, după cum urmează:
- Sașa Mitrovici – 7.30 – 15.30
- Laura-Snejana Caplar – 7.30 – 15.30
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- Maria- Carmencita Cristin – 10.30 – 18.30
- Csilla-Ana Demendy – 8.30 – 16.30
- Alexandru-Robert Bobu – 9.30 – 17.30
- Daniela-Simona Birtea – 7.30 – 15.30
- Mihaela-Adriana Stanca – 8.30 – 16.30
- Cristian-Leonida Popescu – 9.30 – 17.30
- Persida Cechin-Crista – 8.30 – 16.30
- Dan Cechin-Crista – 7.30 – 15.30
8. Aprobarea modificării conținutului ștampilelor/sigiliului și a timbrului sec ale Universității de Medicină
și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel încât să fie înscrisă noua denumire a Ministerului,
respectiv Ministerul Educației, după cum urmează:
a. Un sigiliu cu stema României,
b. Un timbru sec cu stema României,
c. Două (2) ștampile rotunde ale universității, fără stema României, numerotate cu nr.1, respectiv nr.
2, cu următoarele caracteristici:
- ROMÂNIA - MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR BABEȘ”
DIN TIMIȘOARA – RECTORAT și logo-ul universității;
d. Șase (6) ștampile pentru facultățile universității, cu următoarele caracteristici:
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ, AMG LUGOJ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ, AMG DEVA (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE FARMACIE (o ștampilă),
- ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCAȚIEI - UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,VICTOR
BABEȘ” DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE FARMACIE, ASF LUGOJ (o ștampilă).

Se înaintează Senatului universitar.
9. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat
în regim on-line de către:
a. Student-doctorand: Șuță Marius Cristian
Domeniul Medicină
Președinte: prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Mihnea Munteanu
Membri:
Prof. univ. dr. Tătaru Călin Petru - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București,
Prof. univ. dr. Mocanu Carmen Luminița - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Balica Nicolae Constantin - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara
b. Student-doctorand: Balint Renata Brighita
Domeniul Medicină
Președinte: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Sporea
Membri:
Prof. univ. dr. Fierbințeanu Braticevici Georgeta Carmen - Universitatea de Medicină și Farmacie
,,Carol Davila” București,
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Prof. univ. dr. Rogoveanu Ion - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Dumitru Eugen – Universitatea Ovidius din Constanța
c. Student-doctorand: Dejica Simina Amelia
Domeniul Medicină
Președinte: prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
Membri:
Prof. univ. dr. Pop Dana - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca,
Prof. univ. dr. Mitu Florin - UMF ,,Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara
10. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul ,, Clinical
studies and preclinical research in the field of aesthetic surgery", elaborată de d-nul conf. univ. dr.
Crăiniceanu Petrișor Zorin, după cum urmează:
- Prof. univ. dr. Gerogescu Alexandru - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu"
Cluj Napoca
- Conf. univ. dr. Jecan Cristian Radu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
București
- Prof. univ. dr. Bratu Ion Tiberiu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" din
Timișoara
- Prof. univ. dr. Ciurea Marius Eugen - Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova (membru
supleant)
- Prof. univ. dr. Maghiar Marius Adrian - Universitatea din Oradea (membru supleant)
11. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici privind acordarea unei perioade de
grație pentru studentul doctorand Corlan Ion Virgil, conform art. 40, alin 1 din Codul studiilor doctorale,
aprobat prin H.G. nr. 681/2011. Se înaintează Senatului universitar.
12. Aprobarea solicitărilor directorilor de proiect privind transferul sumelor de bani necheltuite din anul
2020 în anul 2021, avizate favorabil de către Prorectoratul pentru Cercetare științifică, pentru următoarele
contracte de competiție internă:
- Contractul de competiție internă nr. 1/DOC/1366/03.02.2020, director de proiect Burciu Călin,
suma de 12678,53 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 3DOC/1321/31.01.2020, director de proiect Fofiu Renata,
suma de 17189 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 4DOC/1276/30.01.2020, director de proiect Alina Moacă,
suma de 11614,70 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 5DOC/1425/03.02.2020, director de proiect ș.l dr. Buda
Valentina, suma de 1171,16 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 2POSTDOC/1387/03.02.2020, director de proiect conf.
univ. dr. Aburel (Duicu) Oana Maria, suma de 71057,95 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 3POSTDOC/1238/2020, director de proiect conf. univ. dr.
Danciu Corina, suma de 9547,36 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 6POSTDOC/1871/12.02.2020, director de proiect conf.
univ. dr. Sturza Adrian, suma de 106233,52 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 1EXP/1233/30.01.2020, director de proiect prof. univ. dr.
Codruța Marinela Șoica, suma de 19256,18 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 2EXP/1319/31.01.2020, director de proiect prof. univ. dr.
Ioan Sporea, suma de 85785,99 lei;
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Contractul de competiție internă nr. 3EXP/1219/30.01.2020, director de proiect prof. univ. dr.
Sorin Ursoniu, suma de 29233,59 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 5EXP/1244/30.01.2020, director de proiect conf. univ. dr.
Borcan Florin, suma de 16355,98 lei;
- Contractul de competiție internă nr. 6EXP/1320/31.01.2020, director de proiect prof. univ. dr.
Ligia Petrică, suma de 187544,37 lei;
13. Aprobarea situației financiare, conform prevederilor legale în vigoare, a datelor din balanțele de
verificare sintetice și analitice la data de 31.12.2020. Se înaintează Senatului universitar
14. Aprobarea referatului de recomandare nr. 799/19.01.2021 în vederea acordării unui salariu diferențiat,
în procent de 30% din salariu de bază, pe o perioadă de 1 an, pentru Homițchi Laura, încadrată pe post de
secretar la Departamentul Acreditare și Dezvoltare Curriculară.
15. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Jeberean Adrian Cornel, nr. 943/22.01.2021, privind acordarea
concediului fără plată, în perioada 01.02.2021- 31.01.2022.
16. 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 de medic specialist în specialitatea Cardiologie din cadrul Secției
Cardiologie al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.
- conf. univ. dr. Dragoș Cozma (președinte)
- ș.l. dr. Simina Crișan (membru)
17. 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 de medic dentist cu liberă practică la Cabinet Medicină Dentară de
Urgență – UPU SMURD al Spitalului Județean de Urgență Deva.
- ș.l. dr. Mircea Riviș (președinte)
- asist. univ. dr. Ciprian Roi (membru)
18. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 865/20.01.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 0.95,
în revista Clinical Laboratory, contravaloarea sumei de 190,00 euro, solicitant: ș.l. dr. Raluca
Dumache (aviz favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 942/22.01.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI
1.946, contravaloarea sumei de 2250,00 dolari, solicitant: ș.l. dr. Liana Suciu (aviz favorabil din
partea prorectorului pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 969/22.01.2021, de aprobare a achiziționării drepturilor de utilizare
platformă Classmarker.com, contravaloarea sumei de 3500,00 dolari, solicitant: conf. univ. dr.
Bogdan Timar;
- Referat de necesitate nr. 970/22.01.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI
3.303, în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 2031,96 euro, solicitant:
student doctorand Ana Maria Cristina Borțun (aviz favorabil din partea directorului CSUD);
- Referat de necesitate nr. 1106/26.01.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI
2.474, în revista Applied Sciences, contravaloarea sumei de 1670,84 euro, solicitant: dr. Teodora
Hoinoiu (aviz favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică).
19. Aprobarea demarării procedurilor de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante în semestrul al
II-lea din anul universitar 2020-2021, cu derogare de la art. 17, alin 2 din Regulamentul privind elaborarea
statelor de funcțiuni și de personal didactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara.
-
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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.
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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