HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 15/9748/18.05.2021
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. 9748/18.05.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea modificării cifrelor de școlarizare pentru studiile universitare de licență, master și doctorat,
pentru anul universitar 2021-2022, conform adreselor M.E. 11290/05.05.2021, respectiv ME/DGRIAE
0897/11.05.2021. Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea amendării art. 8 pct. a) din Procedura operațională privind execuția proiectelor de cercetare
câștigate în Competițiile interne 2019-2020 pentru cercetare doctorală, cercetare postdoctorală și pentru
cercetători experimentați în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara,
după cum urmează:
,,Art.8.
a) rapoartele de activitate științifică depuse în perioada 1-15 decembrie a fiecărui an calendaristic de
desfășurare a proiectului, le înregistrează la Registratura universității și le înaintează Comitetului
Științific subordonat Prorectorului Științific; rapoartele de activitate științifică trebuie să aibă ca
anexă dovada print pentru articolele publicate/acceptate.”
Se înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea cofinanțării ce depășește procentul inițial aprobat de 15% din partea Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, din valoarea solicitată de la Ministerul Educației
pentru proiectul CNFIS – FDI – 2021 – 0484, aprobat la finanțare din Fondul de dezvoltare instituțională
(FDI) 2021, la solicitarea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică.
4. Aprobarea menținerii sumei destinate cofinanțării din partea UMFVBT a proiectului CNFIS – FDI –
2021 – 0552, la valoarea din propunerea inițială de proiect, la solicitarea d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar,
Decan al Facultății de Medicină.
5. Aprobarea participării d-nei Petruș Lidia (administrator financiar-contabil) și d-lui Minda Laurențiu
(administrator financiar- responsabil achiziții), angajați în cadrul UMFVBT la proiectul ,,Dezvoltarea unei
platforme structurate de consultanță, intervenție și consiliere profesională a studenților în vederea
îmbunătățirii inserției profesionale și a reducerii abandonului universitar”, cod proiect CNFIS – FDI –
2021-0552, finanțat prin Fondul de dezvoltare instituțională.
6. Aprobarea modificării și completării capitolului Mobilitatea studenților și echivalarea/recunoașterea
studiilor efectuate în alte instituții de învățământ superior din străinătate din Regulamentul de organizare
și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor universitare de licență, anul universitar 2020-2021.
Se înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Prorectoratului Postuniversitar și Rezidențiat
din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului
universitar.
8. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare a
Facultății de Farmacie, mandatul 2020-2024, cu modificările propuse în ședință. Se înaintează Senatului
universitar.
9. Aprobarea constituirii unui post de laborant I cu studii superioare în cadrul Facultății de Farmacie.
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10. Aprobarea modificării componenței comisiei pentru examenul de licență la programul de studii
universitare de licență Asistență de farmacie (la Lugoj), respectiv a comisiei V de susținere a lucrării de
licență pentru programele de studii universitare de licență Farmacie și Farmacie (în limba franceză), după
cum urmează:
- Comisia pentru examenul de licență la programul de studii universitare de licență Asistență de
farmacie (la Lugoj)
Președinte: - prof.univ.dr.farm. Anca Octavia Dragomirescu
Membri: - conf. univ. dr. farm. Alina Hegheș
- conf. univ. dr. farm. Rodica Angelica Caunii
- ș.l. dr. farm. Alexandra Mioc (o înlocuiește pe dna conf.univ.dr. Germaine-Săvoiu Balint)
Secretar: - asist.univ.dr.farm. Camelia Oprean
- Comisia V de susținere a lucrării de licență pentru programele de studii universitare de licență
Farmacie și Farmacie (în limba franceză)
Președinte: - prof.univ.dr.farm. Cristina-Adriana Dehelean
Membri: - conf. univ.dr. Iulia Andreea Pînzaru
- conf. univ. dr. farm. Dorina Elena Coricovac
- conf.univ.dr. Germaine Săvoiu-Balint (o înlocuiește pe dna ș.l. dr. farm. Alexandra Mioc)
Secretar: - asist. univ. drd. farm. Ioana Gabriela Macașoi
Se înaintează Senatului universitar.
11. Aprobarea plății tarifului pentru validarea și înregistrarea în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Superior al programului de studii universitare de master ,,Cosmetologie și dermofarmacie”,
domeniul Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.
12. Aprobarea demarării procedurii și plății tarifului ARACIS pentru acreditarea și evaluarea periodică
ARACIS a programului de studii universitare de master ,,Laseri în Medicina Dentară”, domeniul Medicină
Dentară. Se înaintează Senatului universitar.
13. Aprobarea planurilor de învățământ, pe promoție, pentru următoarele programe de studii universitare
de licență din cadrul Facultății de Medicină Dentară: Medicină Dentară (2021-2027), Medicină Dentară (în
limba engleză) 2021 – 2027, Tehnică dentară (2021-2024) și Asistență de profilaxie stomatologică (20212024). Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobarea planurilor de învățământ aplicabile în anul universitar 2021-2022, pentru următoarele
programe de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină Dentară: Medicină Dentară,
Medicină Dentară (în limba engleză), Tehnică dentară și Asistență de profilaxie stomatologică. Se
înaintează Senatului universitar.
15. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și desfășurare al concursului de
admitere la ciclul de studii universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2021, după cum urmează: Completarea pct. II.8.2 cu
sintagma ,, este nereturnabilă”, astfel:
,, II.8.2. Taxa de confirmare (înmatriculare) este de 400 de lei, este nereturnabilă și se achită în contul
Universității deschis la Trezoreria Timișoara: RO29TREZ62120F330800XXXX cod fiscal: 4269215, cu
următoarele mențiuni: „taxa de confirmare – nume, prenume, anul de studiu, programul de studii.”
- Modificarea Anexei nr. 3, parte integrantă din Regulament, privind locurile disponibile la concursul
de admitere la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, în anul universitar
2021-2022, sesiunea iulie 2021.
Se înaintează Senatului universitar.
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16. Aprobarea modificării și completării Metodologiei privind admiterea și înscrierea la studii universitare
de licență a cetățenilor români, a cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), țările din Spațiul Economic
European (SEE) și Comunitatea Elvețiană (CH) la programele de studii în limba engleză/franceză, anul
universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021, a Metodologiei privind admiterea și înscrierea la
studii universitare de licență a cetățenilor români de pretutindeni la programe de studii universitare de
licență, cu predare în limba română, an universitar 2021-2022, sesiunea iulie 2021, și a Metodologiei
privind admiterea și înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor care provin din state terțe
(cetățeni care nu provin din Uniunea Europeană, țările din spațiul economic european – SEE și comunitatea
elvețiană) la programele de studii în limba română/engleză/franceză, anul universitar 2021-2022, sesiunea
iulie/septembrie – 2021, după cum urmează:
- Se înlocuiește sintagma ,,completare exclusiv online, exclusiv în platforma online” cu sintagma ,,
completarea fișelor de înscriere se va face de către candidați prin descărcarea acestor formulare de pe
website-ul universității, unde sunt postate în format pdf.”
Se înaintează Senatului universitar.
17. Aprobarea întocmirii unui Registru electronic privind evidența candidaților înscriși la concursul de
admitere sesiunea iulie/septembrie 2021, gestionat de Secretariatul Prorectoratului Relații Internaționale.
Se înaintează Senatului universitar.
18. Aprobarea următoarelor documente în vederea punerii în aplicare și implementare a prevederilor Legii
nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, respectiv prevederile HG nr. 1425/2006 privind
organizarea activităților de prevenire și protecție, după cum urmează:
- Planul de măsuri propus pentru aplicarea Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în
muncă pe termen scurt - interes general organizare activitate SSM la nivelul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, înregistrat cu 6960/24.03.2021;
- Programul activității Serviciului Intern de Prevenire și Protecție privind punerea în aplicare a Legii
nr. 319/2006 și a H.G. nr. 1425/2006, înregistrat cu nr. 6961/24.03.2021;
- Programul de măsuri în domeniul securității și sănătății în muncă în vederea evaluării riscurilor,
înregistrat cu nr. 6962/24.03.2021;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de securitate și sănătate în muncă în
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
- Procedura privind evenimentele și/sau accidentele de muncă în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
- Procedura de evacuare în situații de urgență/incendii/accidente la locurile de muncă, clădiri ale
instituției de învățământ, cămine sociale, sediu și puncte de lucru în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
- Instrucțiunile proprii generale SSM - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara;
- Instrucțiunile proprii SSM pentru activități comune tuturor angajaților Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
- Instrucțiunile proprii SSM privind circulația și deplasarea lucrătorilor de la domiciliu la locul de
muncă și invers în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara;
Se înaintează Senatului universitar.
19. Aprobarea componenței Comitetului de securitate și sănătate în muncă în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:
Președinte:
prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, Rector al UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
Membri:
ing. Marius Adrian Mocanu, reprezentant UMFVBT cu atribuții SSM
Radoico Voinov, reprezentant UMFVBT cu atribuții SSM
Prof. Filip Fiat, reprezentant UMFVBT cu atribuții SSM
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Ș.l. dr. Aurel Adrian Marcu, reprezentant lucrători cu răspunderi SSM
Ș.l. dr. Călin Muntean, reprezentant lucrători cu răspunderi SSM
Asist. univ. dr. Alfred Mark Sallai, reprezentant lucrători cu răspunderi SSM
Ș.l. dr. Dan Onisei, reprezentant lucrători cu răspunderi SSM
Asist. univ. dr. Gogulescu Armand Paul Ioan, reprezentant lucrători cu răspunderi SSM
Dr. Ligia Kovács, medic Medicina Muncii
Secretar:
ing. Florin Dinu reprezentant UMFVBT cu atribuții SSM
Se înaintează Senatului universitar.
20. Nominalizarea d-lui Florin Dinu, încadrat în funcția de specialist în domeniul securității și sănătății în
muncă în cadrul Serviciului Intern de Prevenire și Protecție, pentru efectuarea instructajului general privind
securitatea și sănătatea în muncă.
21. Aprobarea listei nominale cu persoanele care ocupă funcții de conducere, desemnate și responsabile cu
efectuarea instructajului la locul de muncă, respectiv instructajului periodic privind securitatea și sănătatea
în muncă pentru categoriile de personal didactic auxiliar și nedidactic din subordine.
22. Aprobarea listei nominale cu persoanele care ocupă funcții de conducere, desemnate și responsabile cu
efectuarea instructajului la locul de muncă, respectiv instructajului periodic privind securitatea și sănătatea
în muncă pentru categoriile de personal didactic din subordine.
23. Aprobarea realizării unei plăcuțe aplicată pe ușa biroului Serviciul Intern de Prevenire și Protecție.
24. Aprobarea efectuării unei ștampile dreptunghiulare, pentru uz intern, utilizată de către Serviciul intern
de prevenire și protecție. Se înaintează Senatului universitar.
25. Aprobarea efectuării unei ștampile triunghiulare, pentru uz intern, utilizată de Disciplina Informatică și
Biostatistică medicală doar în cadrul programului de rezidențiat. Se înaintează Senatului universitar.
26. Aprobarea includerii pe lista membrilor Centrului de Imuno-fiziologie și Biotehnologii (CIFBIOTEH),
din cadrul Disciplinei de Fiziologie, a d-nei asist. univ. dr. Kundnani Nilima Rajpal.
27. Aprobarea modelului Contractului pentru studiile universitare de doctorat, domeniul Medicină,
Medicină Dentară, Farmacie, an universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.
28. Desemnarea următoarele cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad de
medic primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisiile de concurs în vederea organizării
concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția
Cardiologie:
Președinte: conf. univ. dr. Cristian Mornoș
Membru: ș.l. dr. Simina Crișan
29. Desemnarea d-lui Prof. univ. dr. Marin Horia Alin, cadru didactic cu funcție de predare în disciplina de
profil, pentru a face parte din comisia de concurs în vederea organizării concursului de ocupare a funcției
de șef de secție clinică ORL.
30. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 9270/10.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.849,
în revista International Journal of Environmental Research and Public Health, contravaloarea sumei
de 1668.17 de euro, solicitant: ș.l. dr. Octavian C. Neagoe (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ.
dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 9485/13.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.33, în
revista Scanning, contravaloarea sumei de 1350 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. Anca Jivănescu
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
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-

Referat de necesitate nr. 9489/13.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.523,
în revista Micromachines, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: dr. Adrian Neagu
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 9556/14.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.845,
în revista International Journal of Environmental Research and Public Health, contravaloarea sumei
de 2000.00 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Emilia Ogodescu (aviz favorabil din partea d-lui prof.
univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
31. Aprobarea cererilor de deplasare:
- Conf. univ. dr. Florin Borcan: 02.07.2021-11.07.2021, Thessalonik, Grecia (sursa de finanțare
proiect intern 5 EXP/1244/2020);
- Ș.l. dr. Moacă Elena Alina: 05.07.2021 – 10.07.2021, Thessalonik, Grecia (sursa de finanțare proiect
de cercetare 4DOC/1276/2020);
32. Aprobarea planurilor de învățământ, pe promoție, pentru următoarele programe de studii universitare
de licență din cadrul Facultății de Medicină: Medicină (2021-2027), Medicină (în limba engleză) 2021 –
2027, Medicină (în limba franceză) 2021 – 2027, Asistență Medicală Generală (2021-2025), Asistență
Medicală Generală (la Lugoj) -2021-2025, Asistență Medicală Generală (Deva) - 2021-2025,
Balneofiziokinetoterapie și recuperare (2021-2024) și Nutriție și dietetică (2021-2024). Se înaintează
Senatului universitar.
33. Nominalizarea următorilor tutori de an pentru programul de studii universitare de licență
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, la propunerea conducerii Facultății de Medicină, după cum
urmează:
- Conf. univ. dr. Roxana Onofrei – anul I;
- Conf. univ. dr. Oana Suciu – anul II;
- Conf. univ. dr. Elena Amăricăi – anul III.
34. Aprobarea modificării componenței comisiei de admitere pentru programul de studii universitare de
licență Medicină, Facultatea de, sesiunea iulie/septembrie 2021, prin înlocuirea d-lui conf. univ. dr. Bogdan
Andor cu d-na conf. univ. dr. Nicole Andreescu. Se înaintează Senatului universitar.
35. Aprobarea modificării componenței Medicină comisiei de licență - proba scrisă și susținerea lucrărilor
de licență, pentru programul de studii Asistență Medicală Generală (la Lugoj), Facultatea de Medicină,
sesiunea iulie 2021/februarie 2022 după cum urmează:
- Președinte: prof. univ. dr. Marincu Iosif (îl înlocuiește pe conf. univ. dr. Emilian Popovici)
- Membru: ș.l. dr. Tămaș Liviu (loc vacant)
Se înaintează Senatului universitar.
36. Aprobarea componenței comisiilor pentru concursul de admitere la programele de studii universitare de
master, domeniul Medicină. Se înaintează Senatului universitar.
37. Aprobarea componenței comisiilor de disertație pentru examenul de disertație la programele de studii
universitare de master, domeniul Medicină. Se înaintează Senatului universitar.
38. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei de organizare și desfășurare a
concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master, an universitar 2021-2022, după cum
urmează:
- introducerea criteriilor de admitere pentru programul de studii de master ,,Recuperarea afecțiunile
neurologice”;
- eliminarea programului de studii de master Medicamente OTC, suplimente alimentare, cosmetice
din oferta educațională, având în vedere aprobarea suspendării în vederea închiderii începând cu
anul universitar 2021-2022, conform H.S. nr. 38/4291/14.02.2021;
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eliminarea programului de studii de master Terapii alternative dezvoltate în domeniul sănătate din
oferta educațională, având în vedere aprobarea schimbării domeniului din Farmacie în domeniul
Medicină, conform H.S. nr. 155/890/28.04.2021;
- adăugarea în oferta educațională a programului de studii de master „Cosmetologie și
dermofarmacie” cu mențiunea că ,,în măsura în care, până la data concursului de admitere, va fi
publicată Hotărârea Guvernului privind autorizarea de funcționare provizorie a programului de
studii universitare de master „Cosmetologie și dermofarmacie”, Universitatea va organiza concurs
de admitere și pentru aceste programe de studii, în condițiile prevăzute de prezenta Metodologie.”
Se înaintează Senatului universitar.
39. Aprobarea a încheierii unui contract între UMFVBT și d-l prof. univ. dr. Ioan Sporea, pe perioadă
determinată, până la data de 01.10.2021, cu retribuția aferentă timpului de lucru (16 ore/lună), pentru
conducere de doctorat în vederea îndrumării și finalizării activității studenților doctoranzi aflați în diverse
stadii ale studiilor de doctorat.
40. Aprobarea a încheierii unui contract între UMFVBT și d-l prof. univ. dr. Lucian Petrescu, pe perioadă
determinată, până la data de 01.10.2021, cu retribuția aferentă timpului de lucru (16 ore/lună), pentru
conducere de doctorat în vederea îndrumării și finalizării activității studenților doctoranzi aflați în diverse
stadii ale studiilor de doctorat.
41. Se ia act de propunerea CSUD și alegerea CSD MF pentru funcția de director al Școlii Doctorale
Medicină Farmacie, a d-nei prof. univ.dr. Mirela Cleopatra Tomescu. Se înaintează Senatului universitar.
42. Aprobarea referatului de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30%
din salariu de bază, pentru Mocanu Marius Adrian, în perioada 01.06.2021 – 31.12.2021, încadrat pe postul
de inginer în cadrul Direcției Tehnice, la propunerea d-lui ing. Gruia Grecu, nr. 9593/17.05.2021.
43. Nominalizarea următoarelor cadre didactice, responsabile cu colectarea datelor primare privind
activitatea didactică și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara, în exercițiul de implementare a metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ superior
în scopul clasificării universităților și a ierarhizării programelor de studii și de elaborare a raportului de
evaluare în cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea politicilor publice în învățământul superior și creșterea
calității reglementărilor prin actualizarea standardelor de calitate – QAFIN”, după cum urmează:
- Prof. Univ. dr. Maria Puiu – pentru Facultatea de Medicină;
- Conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu – pentru Facultatea de Medicină Dentară;
- Conf. univ. dr. Ioana Mozoș – pentru Facultatea de Farmacie.
44. Aprobarea modificării și completării art. 4, 19 și art. 27 din Regulamentul Școlilor doctorale din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:
,, Art. 4. (2) Consiliul Școlii Doctorale (C.S.D.) este format din 3-9 membri: directorul Școlii Doctorale,
conducători de doctorat din cadrul Școlii Doctorale aleși prin votul universal, direct, secret și egal al
conducătorilor de doctorat și studenți doctoranzi aleși prin votul universal, direct, secret și egal al
studenților doctoranzi și membrii din afara Școlii Doctorale aleși dintre personalitățile științifice a căror
activitate are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau personalități din sectoarele industriale și
socio-economice relevante.
Art. 4 (9) litera s) avizează publicarea pe internet a tuturor informațiilor privind programele de studii
universitare de doctorat, din cadrul Școlilor Doctorale - UMF “Victor Babeș” din Timișoara. Atribuțiile
pot fi preluate și coordonate de către CSUD în cazul unor situații speciale.
Art. 19 (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat este de 4 ani.
(2) În situații speciale, la propunerea conducătorului de doctorat, cu aprobarea Senatului UMF „Victor
Babeș” din Timișoara, în limita fondurilor disponibile programul de cercetare științifică al doctorandului
poate fi prelungit cu 1-2 ani. Conform Art. 39, alin (3) din HG nr. 681/2011 cu modificările și
completările ulterioare.
-
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(4) Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze teza în termenul stabilit, potrivit contractului de
studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta (Hotărâri ale Senatului
Universitar), studentul-doctorand mai are la dispoziție o perioadă de grație de maximum 2 ani pentru a
finaliza și susține public teza, numai cu acordul conducătorului de doctorat și aprobarea Senatului
universitar, depășirea acestui termen si a altor termene obținute conform celor in vigoare conducând în
mod automat la exmatricularea sa. Conform Art. 40, din HG nr. 681/2011 cu modificările și completările
ulterioare.
Art.27. (3) Până la finalizarea tezei de doctorat, studentul doctorand trebuie să publice lucrări științifice
conform contractului semnat la începerea studiilor universitare de doctorat. Prin lucrare științifică
publicată se înțelege articolul de cercetare științifică originală (Original Research) sau review.”
Se înaintează Senatului universitar.
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.
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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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 16/9748/18.05.2021
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. 9748/18.05.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea elaborării/realizării următoarelor documente necesare pentru obținerea avizului
ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziției imobilului prevăzut
la Activul 104.1 – Activ Secția Auto din oferta de licitație emisă de SC Management Reorganizare
Lichidare Iași SPRL, Filiala Timiș, și anume:
- Raport de expertiză tehnică întocmit de către un expert tehnic autorizat (costul estimat este de
8500 de euro, inclusiv TVA);
- Raport de evaluare întocmit de către un expert evaluator, membru titular ANEVAR (costul estimat
de 5000 lei);
- Memoriu justificativ;
- Adresă de înaintare privind deschiderea unei linii de finanțare (filă de buget) din partea
Ministerului Educației.
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.
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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