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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 9/6940/23.03.2021 

 
         

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. 6940/23.03.2021. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 
 

1. Nominalizarea directorilor proiectelor de dezvoltare instituțională, pe domenii, finanțate din Fondul de 

Dezvoltare Instituțională 2021, în vederea elaborării și depunerii acestora la CNFIS, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Bogdan Timar – Domeniul 1 ,,Creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale 

și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii 

(inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)”; 

- Prof. univ. dr. Claudia Borza – Domeniul 2 ,,Internaționalizarea învățământului superior din România; 

- Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – Domeniul 3 ,,Asigurarea funcționării în bune condiții a 

grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de 

susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru 

instruirea studenților”; 

- Prof. univ. dr. Dorel Săndesc – Domeniul 4 ,,Susținerea activităților societăților antreprenoriale 

studențești (SAS) din cadrul universităților”; 

- Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan – Domeniul 5 ,,Îmbunătățirea calității activității didactice, 

inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice”; 

- Prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea – Domeniul 6 ,,Dezvoltarea capacității instituționale pentru 

cercetare în universități”. 

2. Aprobarea cofinanțării proiectelor de dezvoltare instituțională, câștigate prin competiție și finanțate, din 

Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2021, cu un procent de 15% din veniturile Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

3. Aprobarea regiei percepută de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara în 

cuantum de 10% din cheltuielile directe (cheltuieli de personal și cheltuieli materiale) pentru proiectele de 

dezvoltare instituțională, finanțate, câștigate prin competiție și finanțate din Fondul de Dezvoltare 

Instituțională (FDI) 2021. 

4. Aprobarea modificării și republicării Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare de 

licență a cetățenilor români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență în limba română din 

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

universitar.                

5. Aprobarea Metodologiei de înscriere la studii de specializare (rezidențiat cu taxă) a cetățenilor străini non 

UE, în anul universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.                

6. Aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Universității de 

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

7. Aprobarea completării art. 12, alin (2), art. 32, alin (3) și art. 37, alin (1) din Regulamentul privind 

organizarea și desfășurarea examenului de licență aferent promoției anului universitar 2020-2021 în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:  
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- Art. 12, alin (2) va avea următorul conținut: 

,, Înscrierea candidaților pentru examenul de licență se efectuează individual, la decanatele facultăților, prin 

depunerea lucrărilor de licență însoțite de rezumatul și referatul lucrării, a certificatelor de competență 

lingvistică și a declarației pe proprie răspundere privind originalitatea conținutului lucrării, semnată de 

absolvent și coordonatorul științific, conform calendarului și structurii anului universitar, aprobate de Senatul 

universitar, până la data de 01.06.2021, pentru prima sesiune, respectiv, până la data de 17.12.2021, pentru 

a doua sesiune a examenului de licență”. 

- Art. 32, alin (3) va avea următorul conținut: 

,, Lucrarea se poate susține numai dacă este însoțită de rezumatul și referatul lucrării semnate de către 

coordonatorul științific.” 

- Art. 37, alin (1) va avea următorul conținut: 

,, În vederea arhivării, documentele referitoare la examenele de licență, pe ani universitari și programe de 

studii, se grupează în dosare, astfel: 

 a) la Decanatele facultăților:  

 tabelele de prezență, cataloagele de examen, rezultatele fiecărei probe, tabelele centralizatoare ale 

rezultatelor examenului de licență, algoritmul de corectare, grila de corectare, echivalența punctaj – notă, un 

model al caietului de examen, hotărârile Consiliului Facultății și ale Senatului universitar privind componența 

comisiilor de licență, Regulamentul de organizare a examenului de licență; 

 lucrările de licență, rezumatele și referatele acestora, precum și lucrările absolvenților de la proba 

scrisă;” 

Se înaintează Senatului universitar.                 

8. Aprobarea completării Metodologiei de elaborare și susținere a lucrării de licență în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin introducerea Anexei nr. 5 – Referat de apreciere 

a lucrării de licență. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Se ia act de raportul de activitate al d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de 

Farmacie, pe anul 2020, nr. 6678/19.03.2021. 

10. Se ia act de raportul de activitate al d-nei prof. univ. dr. Meda - Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de 

Medicină Dentară, pe anul 2020, nr. 6571/17.03.2021. 

11. Aprobarea demarării procedurii de validare a calificării și înscriere în Registrul Național al Calificărilor 

din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii universitare de master ,,Cosmetologie și 

Dermofarmacie”, master profesional, domeniul Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea planurilor de învățământ pentru următoarele programe de studii universitare de master, 

domeniul Farmacie:  

- Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice (2021-2023) 

- Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic (2021-2022) 

Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în 

regim on-line de către: 

 Student-doctorand: Rotar Raul Nicolae  

Domeniul Medicină Dentară 

Președinte: prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu   

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Anca Jivănescu 

Membri:  

Prof. univ. dr. Diana Dudea  - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, 

Prof. univ. dr. Scrieciu Monica  - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 
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14. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul ,,Tendințe 

moderne și perspective de cercetare interdisciplinară în chirurgie”, elaborată de conf. univ. dr. Marius Sorin 

Murariu, domeniul Medicină, titular la Departamentul X, Clinica I Chirurgie, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Sorin Olariu  - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Al Hajjar Nadim - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu" Cluj Napoca 

- Prof. univ. dr. Ioan Cosmin Puia - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj 

Napoca 

- Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Bogdan Dan Totolici - Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad (membru supleant) 

15. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul ,, Fiziologia între 

educație și cercetare”, elaborată de conf. univ. dr. Carmen Sofica Tatu, domeniul Medicină, titular la Disciplina 

de Fiziologie, Departamentul III Științe Funcționale, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Bogdan Romulus Timar  - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara 

- Prof. univ. dr. Simona Valeria Clichici - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj 

Napoca 

- Prof. univ. dr. Ana Maria Zăgrean - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București 

- Prof. univ. dr. Gabriela Adriana Filip - Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu” Cluj 

Napoca (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Tudor Adrian Bălșeanu - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (membru 

supleant) 

16. 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. Ioan 

Ovidiu Sârbu, atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat, domeniul Medicină, obținut 

în baza Ordinului M.E. nr. 3388/03.03.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

17. 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. 

Edward Paul Șeclăman, atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat, domeniul Medicină, 

obținut în baza Ordinului M.E. nr. 3389/03.03.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea încheierii unui contract între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara și următorii conducători de doctorat pensionați, pe perioada determinată 01.04.2021 – 01.10.2021, 

cu retribuția aferentă timpului de lucru (16 ore/lună), în vederea îndrumării și finalizării activității studenților 

doctoranzi aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat, și anume: 

- Prof. univ. dr. Ardeleanu Elena Aurora 

- Prof. univ. dr. Anastasiu Doru Mihai  

- Prof. univ. dr. Ilie Constantin  

- Prof. univ. dr. Ioniță Hortensia  

- Prof. univ. dr. Lazăr Octavian Fulger  

- Prof. univ. dr. Poenaru Dan  

- Prof. univ. dr. Poenaru Marioara  

- Prof. univ. dr. Pescariu Sorin  

- Prof. univ. dr. Șișu Eugen Nicolae Vintilă 

- Prof. univ. dr. Tudorache Voicu Mircea 

19. Aprobarea demarării procedurilor de evaluare externă periodică ale Școlilor Doctorale Medicină- Farmacie 

și Medicină Dentară, respectiv ale domeniilor de studii de studii universitare de doctorat. Se înaintează 

Senatului universitar. 

http://www.umft.ro/


 
 
 
                              

 
RECTORAT 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

 
L.L.G.  4  

 

20. Aprobarea componenței comisiei pentru întocmirea dosarului ARACIS în vederea evaluării externe 

periodice a Școlilor Doctorale Medicină- Farmacie și Medicină Dentară, respectiv a domeniilor de studii de 

studii universitare de doctorat, după cum urmează: 

Responsabil: prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Membri: prof. univ. dr. Cosmin Sinescu 

    prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici 

    prof. univ. dr. Mihnea Muntean 
 student doctorand Marius Mihai Țogoe 

21. Aprobarea transferării postului de operator/controlor date ocupat de d-na Cozmaciuc Rodica Elena din 

cadrul Serviciului IT în cadrul Secretariatului Acte Studii. 

22. Aprobarea înființării unui program postdoctoral la Disciplina de Histologie, cu finanțare din veniturile 

centrului de cercetare avansată/centrului metodologic de cercetare/proiecte de cercetare. 

23. Aprobarea listei cu cadrele didactice/personalul didactic auxiliar/personalul nedidactic nominalizate din 

cadrul Disciplinei de Histologie, care beneficiază de sporul pentru condiții vătămătoare.  

24. Aprobarea propunerii d-nei conf. univ. dr. Gabriela Mariana Luca, Director al Centrului de Cercetare 

Lingvistică Aplicată și Studii Culturale Comparate (C – CLASC) de  conferire a titlului onorific de Visiting 

Professor al UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, d-lui Jérôme THOMAS, cadru didactic la Universitatea 

PAUL Valéry Montpellier, cercetător IRIEC (Institut de Recherche Intersite en Etudes Culturelles) și membru 

extern, co-fondator al C –CLASC. Se înaintează Senatului universitar. 

25. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Ioan Sas, Disciplina Obstetrică - Ginecologie II, nr. 

6683/19.03.2021, 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. 

26. Aprobarea componenței comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea faptei sesizate prin 

adresa nr. 5728/09.03.2021, după cum urmează: 

- Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, 

- Mocanu Marius Adrian, inginer 

- Cristian Ioan Hinț, consilier juridic 

27. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Adrian Tudor Stan, Disciplina de Propedeutică și Materiale 

Dentare, Departamentul I, Facultatea de Medicină Dentară, privind transformarea contractului individual de 

muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și dobândirea 

calității de titular.  

28. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Ruxandra Elena Luca, Disciplina de Reabilitare orală și urgențe 

în medicina dentară, Departamentul II, Facultatea de Medicină Dentară, privind transformarea  contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și 

dobândirea calității de titular.  

29. Nominalizarea următoarelor cadre didactice, în calitate membru titular, respectiv membru supleant,  

reprezentanți ai Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ,,Louis Țurcanu”, astfel: 

- Conf. univ. dr. Florin George Horhat – membru titular 

- Prof. univ. dr. Călin Marius Popoiu – membru supleant 

30. Desemnarea următoarelor cadre didactice 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 

concursurilor de ocupare a următoarelor posturi vacante în cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, după 

cum urmează: 

a. Medic specialist confirmat în specialitatea Boli Infecțioase 

- Președinte: prof. univ. dr. Iosif Marincu 
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 Membru: ș.l. dr. Virgil Musta  

b. Medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Medicina de Urgență 

- Președinte: prof. univ. dr. Ovidiu Mederle 

      Membri: asist. univ.dr. Adina Mârza  

                      asist. univ.dr. Cosmin Trebuian 

31. Aprobarea prelungirii termenului de plată a taxei de școlarizare pentru studenții ciclului de studii 

universitare de licență, studenții masteranzi, studenții doctoranzi, respectiv medicii înscriși la specializare până 

la data de 15.04.2021. 

32. Aprobarea efectuării unei ștampile dreptunghiulare, de uz intern, aplicată de către Secretariatul General, 

pe documentele aprobate/avizate de Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie 

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

33. Aprobarea efectuării unei ștampile ovale, de uz intern, utilizată de către Direcția Tehnică din cadrul 

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

34. Aprobarea efectuării unei ștampile rotunde, de uz intern, utilizată de către Direcția Social Administrativă 

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

universitar.   

35. Aprobarea utilizării siglei UMFVBT de către TDSA pe documentele și afișele realizate atât în format fizic 

cât și în mediul online, necesare organizării evenimentului intitulat ,,ABCO – Abilități de bază în chirurgia 

orală”. 

36. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, ca urmare a contractelor transmise de Ministerul 

Educației (contractul instituțional, complementar și cel de venituri și cheltuieli). Se înaintează Senatului 

universitar.   

37. Aprobarea închirierii, pentru un an, a următoarelor soluții IT (licențe software), necesare atât în procesul 

didactic cât și în cel de cercetare, și anume: Microsoft Office 365, Endnote, Creative Cloud, Acrobat Pro DC, 

SPSS Faculty Packs, în valoare totală de 14.766 de euro (inclusiv TVA). 

38. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 5833/10.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.157, 

contravaloarea sumei de 2000 de euro, solicitant: conf. univ. dr. Enătescu Virgil (aviz condiționat din 

partea Prorectoratului pentru cercetarea științifică: se decontează 2000 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 5698/09.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.448, în 

revista Medicina, contravaloarea sumei de 360,00 euro, solicitant: Munteanu Andrei (aviz favorabil 

din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 6118/11.03.2021, privind decontarea plății de diferență a facturii nr. 

2937049162/10.02.2021, contravaloarea sumei de 590,00 de euro, din venituri proprii cursuri 

postuniversitare, solicitant: prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu. (există aviz favorabil din partea 

Direcției Financiar - contabile); 

- Referat de necesitate nr. 6331/16.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.267, 

contravaloarea sumei de 1802.78 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. Adriana Violeta Ledeți (aviz 

favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 6552/17.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.055, în 

revista Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, contravaloarea sumei de 2100.00 de 

dolari, solicitant: prof. univ. dr. Roxana Șirli (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian 

Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 6667/19.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.055, în 

revista Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology, contravaloarea sumei de 2100.00 de 

dolari, solicitant: Fofiu Renata (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector 

pentru cercetarea științifică); 
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- Referat de necesitate nr. 6829/22.03.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 2.842, 

în revista Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, contravaloarea sumei de 2000 de euro, 

solicitant: Oana Albai (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector 

pentru cercetarea științifică – se decontează suma de 2000 de euro); 

39. Aprobarea solicitării studentei Urzică Mirela, Medicină, anul III, nr. 4969/03.03.2021, privind modificarea 

numelui în documentele universitare și ulterior, în actele de studii, astfel: din Urzîcă (numele din certificatul 

de naștere depus inițial) în Urzică (numele nou). (există aviz favorabil din partea Oficiului juridic) 

40. Aprobarea solicitării studentului Cizmaș Vlad George, nr. 6183/12.03.2021, an IV, Medicină, Facultatea de 

Medicină, privind întreruperea studiilor universitare de licență. (există aviz favorabil din partea decanului 

facultății). 

41. Nominalizarea d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, în vederea participării la procesul de alegeri al 

Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară, în calitate de observator din partea Consiliului de Administrație 

al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

 

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 Ioan Hinț 
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