
 
 
 
                              

 
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.  1  

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 19/10226/28.05.2021 
         

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. 10226/28.05.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 
 

1. Aprobarea propunerii conducerii Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

privind desfășurarea activității didactice aferente anului universitar 2021-2022 în sistem on-site (prezență 

fizică) pentru toate programele de studii universitare de licență, master și doctorat, cu respectarea măsurilor 

de protecție în conformitate cu legislația în vigoare pentru acea dată (dacă este cazul), având în vedere 

avizul favorabil din partea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice din cadrul UMF ,,Victor Babeș” 

din Timișoara. Se transmite Senatului universitar.  

2. Aprobarea Acordului de colaborare între Academia de Științe Medicale și Universitatea de Medicină și 

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

3.  Aprobarea demarării procedurilor pentru acreditarea ARACIS precum și plata tarifului ARACIS pentru 

următoarele programe de studii universitare de master din cadrul Facultății de Medicină, după cum 

urmează: 

- Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical; 

- Nutriție clinică și comunitară; 

- Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare; 

- Managementul serviciilor sociale și de sănătate. 

Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea participării cadrelor didactice ale UMFVBT la cursul pentru analiză/elaborare/scriere de 

proiecte de cercetare (2 module - a câte 12 participanți) în perioada 28.09.2021- 30.09.2021, respectiv 

05.10.2021- 07.10.2021, conform solicitării Prorectoratului pentru cercetarea științifică, nr. 

10063/25.05.2021. 

5. Aprobarea următoarei reglementări:  

,,Cadrele didactice care nu raportează corect și complet activitatea științifică nu mai beneficiază de 

decontarea taxei de publicare pentru articolele indexate ISI, brevete, capitole de carte, la care au calitate 

de autori principali (prin autor, ultim autor sau autor de corespondență) pe o perioadă de un (1) an”.  

6. Se ia act de raportul de activitate al Comisiei de Etică a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, pe anul 2020. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea acordării de salarii diferențiate în procent de 20% din salariul de bază în lunile iunie și iulie 

2021 echipei tehnice responsabile de organizarea on-line a examinărilor prin platforma ClassMarker, și 

anume: 

- Prof. univ. dr. Ionuț Ledeți 

- Conf. univ. dr. Adrian Sturza 

- Conf. univ. dr. Edward Șeclăman 

- Ș.l. dr. Adrian Văduva 

- Asist. univ. dr. Marius Georgescu 

- Asist. univ. dr. Anca Marcu 
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- Asist. univ. dr. Laura Gaiță 

8. Aprobarea listei posturilor didactice vacante de asistent universitar propuse a fi scoase la concurs pe 

perioadă determinată, semestrul II, an universitar 2020-2021 la Facultatea de Medicină, avizată în Consiliul 

Facultății de Medicină din data de 24.05.2021, conform procesului verbal nr. 9975/24.05.2021.  

9. Aprobarea listei posturilor didactice vacante scoase la concurs pe perioadă determinată, semestrul II, 

an universitar 2020-2021 la Facultatea de Medicină Dentară, avizată în Consiliul Facultății de Medicină 

Dentară din data de 19.05.2021, conform extrasului din procesul verbal nr. 9775/19.05.2021. 

10. Desemnarea d-nei Ilie Romina Loredana, secretar în cadrul Facultății de Medicină Dentară, pentru 

preluarea atribuțiilor de Secretar șef facultate, pe perioadă determinată, după întreruperea activității de către 

d-na Stoica Andreea, secretar șef facultate interimar al Facultății de Medicină Dentară, aceasta urmând să 

intre în concediu de maternitate/îngrijire copil. 

11. Aprobarea modificării comisiei VI de susținere a lucrării de licență pentru programele de studii 

Farmacie și Farmacie (în limba franceză), prin înlocuirea d-nei ș.l. dr. Florina Ardelean cu d-na ș.l. dr. 

Roxana Racoviceanu. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-na conf. 

univ. dr. Flavia Baderca, titular la Departamentul Morfologie Microscopică, Disciplina Histologie, după 

cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Laurențiu Mogoantă – UMF Craiova 

- Conf. univ. dr. Daniel Boda – UMF ,,Carol Davila” din București 

- Prof. univ. dr. Bogdan Timar – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Ovidiu Pop – Universitatea Oradea (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Nicolae Constantin Balica – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

13. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. univ. 

dr. Andor Bogdan - Corneliu, titular la Ortopedie II, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Jenel Marian Pătrașcu – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Dan Nelu Anușca – UMF Craiova 

- Prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George 

Emil Palade” Târgu Mureș; 

- Prof. univ. dr. Nicolae Constantin Balica – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Marius Niculescu – Universitatea ,,Titu Maiorescu” din București (membru supleant) 

14. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de ș.l. dr. 

Lucreția Paula Udrescu Milosav, titular la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

,,George Emil Palade” Târgu Mureș; 

- Prof. univ. dr. Cristina Dinu Pîrvu – UMF ,,Carol Davila” din București  

- Prof. univ. dr. Lavinia Vlaia  – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Laura Vicaș – Universitatea din Oradea (membru supleant) 

15. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de prof. univ. 

dr. Romulus Fabian Tatu, titular la Disciplina Ortopedie și Traumatologie III, Departamentul XV, 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Adrian Radu Rădulescu – UMF ,,Carol Davila” din București  

- Prof. univ. dr. Tiberiu Bățagă – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George 

Emil Palade” Târgu Mureș; 
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- Prof. univ. dr. Marius Alexandru Moga – Universitatea Transilvania Brașov (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Călin Marius Popoiu – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

16. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. univ. 

dr. Amăricăi Elena Constanța, titular la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, după cum urmează:  

- Prof. univ. dr. Bogdan Timar – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Berteanu Mihai – UMF ,,Carol Davila” din București  

- Prof. univ. dr. Trăistaru Magdalena Rodica – UMF Craiova 

- Prof. univ. dr. Călin Marius Popoiu – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Ananu Florentin Vreju – UMF Craiova (membru supleant) 

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

regim online de către: 

Student-doctorand: Pârvănescu Tudor 

Domeniul Medicină 

Președinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Membri: 

Prof. univ. dr. Militaru Constantin - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Cârstea Doina - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan - UMF “Victor Babeș” din Timişoara 

18. Aprobarea demarării procedurii pentru susținerea de granturi interne pentru tinerii doctoranzi din 

bugetul alocat CSUD -  studenți doctoranzi în anii II – IV de studiu,  pentru anul universitar 2021 – 2022, 

condiționat de elaborarea unui regulament.  

19.  Aprobarea amendării art. 9 din Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor din 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, prin introducerea unui aliniat 

nou, cu următorul conținut: 

(1) Centrele UMFVBT cuprind membri ai comunității universitare ai UMFVBT în calitate de: membri 

titulari, membri colaboratori interni, precum și tineri cercetători (studenți, doctoranzi, postdoctoranzi, 

masteranzi, rezidenți) din cadrul UMFVBT și a universităților partenere care sunt interesați de obținerea de 

performanțe în domeniul de activitate în calitate de membri asociați pe durata studiilor/contractului 

acestora, oferind cadrul organizatoric, baza materială precum și condițiile formării resursei umane înalt 

calificate.  

(2) Centrele UMFVBT pot afilia în calitate de membri colaboratori externi, atât membri ai Alma mater și 

cercetători români din țară și diaspora, cât și cercetători străini în scopul derulării de activități de colaborare 

în cercetare, asistență medicală, pregătire profesională, cu creșterea vizibilității internaționale a UMFVBT 

(3) Doctoranzii ai căror conducători de doctorat sunt membri titulari ai unui centru UMFVBT vor fi afiliați 

centrului respectiv pe toată durata studiilor doctorale. Doctoranzii ai căror conducători de doctorat nu sunt 

afiliați unui centru al UMFVBT pot depune o cerere la secretariatul CSUD/CSD în care precizează centrul 

în cadrul căruia vor fi acceptați pentru derularea activității de cercetare. Cererea va fi semnată de către 

conducătorul de doctorat și de către directorul centrului de cercetare. Cererea va fi înaintată 

Prorectoratului pentru cercetare științifică de către secretariatul CSUD/CSD iar o copie se va păstra în 

dosarul doctorandului.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea procedurii pentru aplicarea unor măsuri întreprinse de IOSUD – UMFVBT în urma 

nerespectării eticii academice doctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 
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21. Desemnarea următoarelor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de 

medic primar pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru din comisia de concurs pentru 

concursul organizat în vederea ocupării 2 posturi de medic specialist în specialitatea Ortopedie și 

traumatologie la Secția Ortopedie și traumatologie a Spitalului Județean de Urgență Reșița: 

- Președinte: prof. univ. dr. Radu Prejbeanu 

- Membru: prof. univ. dr. Jenel Pătrașcu 

22. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte, în calitate de președinte, din comisia de 

concurs, respectiv comisia de contestație pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de director 

medical în cadrul Spitalului Clinic C.F. Timișoara: 

- prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea (Președinte comisia de concurs 

- prof. univ. dr. Cătălin Marian (Președinte comisia de contestații) 

23. Desemnarea următoarelor persoane pentru a face parte din comisia de examinare, respectiv comisia de 

contestație pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de Șef Birou Administrativ în cadrul 

Biroului Administrativ al Spitalului Clinic C.F. Timișoara: 

- ing. Grațiela Elena Filip (comisia de examinare) 

- ing. Gruia Grecu (comisia de contestații) 

24. Aprobarea componenței comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul privind acordarea 

gradației de merit personalului didactic auxiliar, sesiunea mai 2021, astfel: 

 Ing. Grecu Gruia – Director Tehnic 

 Dr. Daniela Aurora Tănase – Secretar șef universitate, 

 Cristian Ioan Hinț – Consilier juridic.  

25. Aprobarea rezultatelor după evaluarea dosarelor depuse pentru obținerea gradațiilor de merit de către 

personalul didactic auxiliar, sesiunea mai 2021, conform documentului anexat.  

26. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Marilena Todea, nr. 

9657/17.05.2021, 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. 

27. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Dan V. Poenaru și a d-lui prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, nr. 

9196/07.05.2021, privind acordarea titlului de Visiting professor domnului prof. univ. dr. Mehmet 

Aydogan, profesor la Universitatea de Medicină din Istanbul – Republica Turcia. Se înaintează Senatului 

universitar. 

28. Aprobarea afilierii următoarelor persoane, în calitate de membri, la Centrul de Cercetare Tehnici 

avansate și digitale de tratament endodontic, restaurativ și protetic (TADERP), astfel:  

- Asist. univ. dr. Daniel Pop 

- Stud. doct. Codruța Ille 

- Stud. doct. Edmond Ciora  

29. Aprobarea încheierii unui contract  pe perioadă determinată, până la data de 01.10.2021, între IOSUD 

– Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și d-na prof. univ. dr. Maria Rotaru, 

pentru conducerea activității studenților doctoranzi. 

30. Aprobarea efectuării a două ștampile pentru Direcția Financiar - Contabilă, numerotate cu nr. 1 și nr. 2 

(aplicată doar pe facturi), respectiv retragerea din uz a ștampilei cu următoarele înscrisuri: Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara – Compartiment Contabil Financiar.   

31. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% 

din salariu de bază, pentru: 
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- Șandor Adriana, în perioada 01.06.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul Șef Serviciu Bibliotecă în 

cadrul Cancelariei Rector. (la propunerea d-nei Mayr Ioana, nr. 10050/25.05.2021); 

- Mitrovici Cristiana Emanuela, în perioada 01.06.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul Șef Serviciu 

Comunicare și media digitală în cadrul Direcției Informatizare. (la propunerea d-lui Ion Grecu, nr. 

10168/27.05.2021).   

32. Aprobarea reducerii chiriei pentru perioada 01.06.2021- 30.10.2021 cu 50% pentru S.C. Company LCT 

S.R.L. 

33. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 9589/17.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 1983,77 de euro, solicitant stud. 

doct. Alexandra Mocanu (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 9689/18.05.2021 privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Symmetry, FI 2.645, contravaloarea sumei de 811,54 de euro, solicitant conf. univ. dr. Delia 

Muntean (există aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector 

pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9870/20.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI 1.205, contravaloarea sumei de 1352,57 de euro, solicitant stud. doct. Talpos 

Niculescu Roxana Maria (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 9909/21.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI 1.785, contravaloarea sumei de 890,00 de euro, 

solicitant stud. doct. Doandes Florina Marinela (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. 

Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 10123/26.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI 1.785, contravaloarea sumei de 890,00 de euro, 

solicitant stud. doct. Dan Costache (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 10122/26.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Environmental Research and Public Health, FI 2.849, contravaloarea sumei de 1893,60 de euro, 

solicitant stud. doct. Ema Borși (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 10124/26.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 1983,77 de euro, solicitant stud. 

doct. Camelia Foncea (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 10081/26.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Reviews in Cardiovascular Medicine, FI 0.69, contravaloarea sumei de 500,00 de euro, solicitant 

stud. doct. Alexandru Gheorghiu (există aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 1724/24.05.2021, privind achiziționarea serviciilor de mentenanță anuală 

portal eBook UMFVBT + SSL2021 + AMC pentru SSL 2021, contravaloarea sumei de 17031,00 

de lei, solicitant Cristiana Emanuela Mitrovici; 

- Referat de necesitate nr. 1729/25.05.2021, privind achiziționarea de licențe software, contravaloarea 

sumei de 1309,00 de lire sterline (1518 de euro), solicitant Lucreția Udrescu; 
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- Referat de necesitate nr. 1763/27.05.2021, privind plata facturii aferente serviciilor editoriale JAMS 

– TMJ – 032021, contravaloarea sumei de 128,50 de franci elvețieni, solicitant conf. univ. dr. 

Răzvan Bardan; 

34. Aprobarea cererii de deplasare a d-nei ș.l dr. Ioana Zinuca Pavel, nr. 10102/26.05.2021: 03.07.2021-

11.07.2021, Thessalonik, Grecia (sursa de finanțare proiect PN – III – P1 – 1.1 – PD – 2019 - 1231). 

35. Aprobarea solicitării absolventei Ciuruș Diana Maria, Facultatea de Medicină, AMG, nr. 

9704/18.05.2021, promoția 2019, privind susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 2021.  

36. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență: 

 Solicitarea studentei Stoican Otilia Angela, anul I, Facultatea de Medicină, programul de studii 

Medicină, nr. 9584/14.05.2021,  

 Solicitarea studentului Andon Ionuț Mădălin, anul I, Facultatea de Medicină, programul de studii 

BFKT, nr. 9703/18.05.2021.  

37. Aprobarea solicitării d-nei Eniola Bolawole Olowoniyi Rebecca, medic străin înscris la specialitatea 

Cardiologie, anul II, nr. 9662/17.05.2021, privind restituirea taxei de școlarizare aferente anului 2021-2022, 

având în vedere problemele de sănătate. 

 

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), Centrul 

de consiliere și orientare în carieră (CCOC),  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 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

