HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 10/7755/06.04.2021
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. 7755/06.04.2021.

Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea următoarelor prevederi:
- Organizarea Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC) ca structură tehnicoadministrativă și de suport în vederea facilitării managementului activităților de asigurare și
evaluare internă și externă a calității;
- Funcționarea Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC) în subordinea
ierarhică a Prorectoratului didactic, respectiv în subordinea funcțională (cu rol de coordonare) a
Directorului Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) și a
Directorului Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC);
- Doamna Laura Ioana Homițchi va facilita managementul activităților de asigurare și evaluare
internă a calității, sub coordonarea Directorului DEACE, cu plata salariului din veniturile proprii
ale UMFVBT;
- Domnul Virgil Rotaru va facilita managementul activităților de asigurare și evaluare internă a
calității, inclusiv a activităților de acreditare/re-acreditare a programelor de studii, sub coordonarea
Directorului de Acreditare și Dezvoltare Curriculară, cu plata salariului din veniturile proprii ale
UMFVBT.
- Actualizarea fișelor individuale ale postului pentru persoanele mai sus menționate de către
Prorectorul didactic în colaborare cu Directorul DEACE și Directorul de Acreditare și Dezvoltare
Curriculară;
- Actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara de către Direcția Resurse Umane, după primirea fișelor individuale
ale postului menționate mai sus.
Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare al
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
3. Avizarea modificării și completării Regulamentului de alegeri și funcționare al studenților
reprezentanți din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cu
următorul amendament la art. 32, alin 4: sintagma ,, punerea la dispoziție a Hotărârii CA din ziua
respectivă” se înlocuiește cu sintagma ,,punerea la dispoziție a Hotărârii CA după redactarea și
publicarea pe site-ul universității a cesteia”. Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea listelor de prețuri și achiziționării caselor de marcat în cadrul următoarelor centre de
cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara:
- Centrul de cercetare clinică, experimentală și translațională în sănătatea orală (CCEx-T-SO);
- Centrul multidisciplinar de cercetare, evaluare, diagnostic și terapii în medicina orală (CEDOM);
- Centrul de cercetare avansată TADERP;
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- centrul de cercetare în Ortodonție;
- Centrul de cercetare în Pedodonție;
- Centrul de cercetare în Medicina Dentară utilizând Tehnologii Convenționale și Alternative.
5. Aprobarea următoarelor modificări în ceea ce privește programul de studii universitare de master
,,Terapii alternative în domeniul sănătate”, după cum urmează:
- Schimbarea domeniului programului de studii de master din domeniul Farmacie în domeniul
Medicină;
- Coordonarea programului de studii universitare de master ,,Terapii alternative în domeniul
sănătate”, de către Facultatea de Medicină în colaborare cu Facultatea de Farmacie, cu următoarea
distribuire a orelor: 50% din ore se vor regăsi în statul de funcții al Facultății de Medicină și 50 %
din ore în statul de funcții al Facultății de Farmacie;
- Reluarea inițierii procedurii de validare a calificare și înscriere în registrul Național al Calificărilor
din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii universitare de master ,,Terapii
alternative în domeniul sănătate”, domeniul Medicină.
Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea planului de învățământ, pe promoție, pentru programul de studii universitare de master
,,Cosmetologie și dermofarmacie” (2021-2023). Se înaintează Senatului universitar.
7. Se ia act de numirea d-nei conf. univ. dr. Roxana Ghiulai, în calitate de Director interimar al
Departamentului II, având în vedere intrarea în concediu de maternitate, respectiv concediu creștere copil
a d-nei prof. univ. dr. Corina Danciu. Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea delegării d-nei ș.l.dr. Ioana Zinuca Pavel, membru al echipei de implementare a proiectului
,,Populi gemmae – a double gain for the pharmaceutical field: therapeutic potential and bio-source for
green synthesis of silver nanoparticles”, în vederea îndeplinirii atribuțiilor, competențelor și
responsabilităților specifice funcției de director de proiect.
9. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Ștefan Mihăicuță, în calitate de Director al proiectului „Revolution
of sleep diagnostics and personalized health care based on digital diagnostics and therapeutics with health
data integration”, acronim SLEEP REVOLUTION, privind structura de personal din cadrul proiectului.
10. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui ș.l. dr. Ștefan Mihăicuță, în calitate de Director al proiectului
„Revolution of sleep diagnostics and personalized health care based on digital diagnostics and therapeutics
with health data integration”, privind scutirea de impozit pe veniturile salariale aferente activităților de
cercetare derulate de persoanele nominalizate din cadrul proiectului.
11. Aprobarea preluării și administrării revistei Medicina în evoluție (BDI, B+) de către Centrul de
cercetare clinică, experimentală și translațională în sănătatea orală (CCEx – T- SO) – Translational and
experimental clinical research center in oral health (TEXC - OH) din cadrul Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
12. Aprobarea planului de învățământ pentru studiile universitare de doctorat, domeniul Medicină,
Medicină Dentară și Farmacie, anul I, an universitar 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: Diana Luisa Lighezan
Domeniul Medicină
Președinte: prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Petrescu Lucian
Membri:
Prof. univ. dr. Daniel Coriu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București,
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Prof. univ. dr. Claudia Violeta Bănescu - Universitatea de Medicină, Farmacie Științe și
Tehnologice ,, George Emil Palade” din Târgu Mureș
Prof. univ. dr. Mirela Danina Muntean - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara
14. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare, în domeniul Medicină
cu titlul ,, The contribution of biological data to the understanding and treatment of psychiatric disorders”,
elaborată de d-na conf. univ. dr. Liana Dehelean, titular la Disciplina de Psihiatrie – Neuroștiințe, după
cum urmează:
- Prof. univ. dr. Bogdan Timar - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
- Prof. univ. dr. Cristinel Ștefănescu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa" Iași
- Conf. univ. dr. Adela Magdalena Ciobanu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”
București
- Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
(membru supleant)
- Prof. univ. dr. Viorel Lupu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca
(membru supleant)
15. Desemnarea a două cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de medic
primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de concurs în vederea organizării
concursului de ocupare a două posturi vacante de medic specialist în specialitatea Anestezie și terapie
intensivă din cadrul Secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Marius Păpurică
Membru: conf. univ. dr. Ovidiu Horea Bedreag
16. Desemnarea a două cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de medic
primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de concurs în vederea organizării
concursului de ocupare a unui post vacant de medic primar confirmat în specialitatea Neonatologie din
cadrul Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, după cum urmează:
Președinte: prof. univ. dr. Mărioara Boia
Membru: ș.l. dr. Aniko Maria Manea
17. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Petru Matusz, Disciplina Anatomie și
Embriologie, nr. 6917/23.03.2021, 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.
18. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30%
din salariu de bază, pentru:
 Tădeșan Ramona Niculina, în perioada 01.04.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul de îngrijitor
Farmacie, în cadrul Direcției Social Administrative. (la propunerea d-nei ing. Grațiela Elena Filip, nr.
6927/23.02.2021);
 Nedici Lavinia Diana, în perioada 01.04.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul de laborant din cadrul
Facultății de Farmacie. (la propunerea d-nei prof. univ. dr. Corina Danciu, nr. 6859/23.03.2021)
19. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Șușan Răzvan Mihai, Șef Disciplină Medicina Familiei, privind
utilizarea siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru organizarea
conferinței ,,Medicina stilului de viață la vârsta copilăriei”, în data de 28.05.2021, sub egida universității.
20. Aprobarea solicitării studentului Dorian Sebeșan, președintele TDSA privind utilizarea siglei
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pe documentele și afișele realizate
atât în format fizic cât și în format online, necesare organizării evenimentului intitulat ,,InterDentis
Pandemic 2ᴺᴰ Edition”, în perioada 19.04. – 23.04.2021.
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21. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Claudia Watz, Disciplina Fizică Farmaceutică, Facultatea
de Farmacie, privind transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract
individual de muncă pe perioadă nedeterminată și dobândirea calității de titular.
22. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Olteanu Gheorghe Emilian, Disciplina de Morfopatologie,
Departamentul III, Facultatea de Medicină, privind transformarea contractului individual de muncă pe
perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată și dobândirea calității de
titular.
23. Aprobarea referatelor de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 6944/23.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.225,
în revista Frontiers in Pharmacology, contravaloarea sumei de 2490.00 de euro, solicitant: prof.
univ. dr. Simona Diana Antal (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 7021/24.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.916,
în revista Healthcare, contravaloarea sumei de 1442.22 de euro, solicitant: dr. Dehelean Liana
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 1000/29.03.2021, privind achiziționarea serviciilor editoriale pentru
revista Timisoara Medical Journal, contravaloarea sumei de 1371.00 de franci elvețieni, solicitant:
conf. univ. dr. Tiberiu Răzvan Bardan (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian
Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 7160/29.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.433,
în revista Journal of Personalized Medicine, contravaloarea sumei de 1622.5 euro, solicitant: dr.
Tudoran Cristina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 7161/29.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.303,
în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1988.07 euro, solicitant: dr.
Tudoran Cristina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 7354/31.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.893,
în revista Antibiotics, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: Pancu Daniel Florin (aviz
favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 7476/01.04.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.474,
în revista Applied Sciences, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: asist. univ. dr. Alin
Istodor (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 7623/02.04.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 6735.51 lei, solicitant: dr. Livius Octavian Țîrnea
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 7577/01.04.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.991,
în revista Life, contravaloarea sumei de 1350 franci elvețieni, solicitant: drd. Vlad Florian Avram
(aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 7655/02.04.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.5,
contravaloarea sumei de 3000.00 lei, solicitant: drd. Barata Paula (aviz favorabil din partea prof.
univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 7656/02.04.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.556,
în revista International Journal of Molecular Sciences, contravaloarea sumei de 1623.08 euro,
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solicitant: drd. Lombrea Adelina Elena (aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana
Dehelean, director CSUD);
24. Aprobarea solicitării studentei Frendo Fabiana, nr. 7195/29.03.2021, an II, Medicină (în limba engleză),
Facultatea de Medicină, privind retragerea de la studiile universitare de licență.
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat,
Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul pentru
cercetarea științifică, Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și
rezidențiat, Prorectoratul Relații Internaționale Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile
Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie,
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, Direcția Financiar - contabilă, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”,
Imprimeria universității, DEACE, Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC),
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 Ioan 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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