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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 20/10751/08.06.2021 
         

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. 10751/08.06.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 
 

1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe 

perioadă determinată, scoase la concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara.  

2. Aprobarea redistribuirii seturilor de manuale de rezidențiat astfel: 

 Prorectorat didactic – un set; 

 Decan Facultatea de Medicină – un set; 

 Șefi de disciplină – Facultatea de Medicină– câte un set, conform documentului anexat; 

 Biblioteca UMFVBT – restul de seturi, care rămân în gestiunea acesteia. 

3. Aprobarea organizării unui nou curs psiho-pedagogic (modul I și II) pe parcursul anului universitar 

2021-2022, pentru un număr de 60 de cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată și determinată, 

cu o taxă de școlarizare de 3500 de lei/cursant, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara – 

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. 

4. Aprobarea plății tarifului ARACIS pentru evaluarea periodică a programului de studii universitare de 

licență ,,Nutriție și dietetică”, Facultatea de Medicină.  

5. Aprobarea plății tarifului ARACIS pentru evaluarea externă instituțională a Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, contravaloarea sumei de 69989 lei.  

6. Aprobarea inițierii procedurii de lichidare a următoarelor programe de studii universitare de master, 

având în vedere faptul că în ultimii 3 ani universitari nu au fost înscriși studenți masteranzi, după cum 

urmează: 

 Biologie moleculară și biotehnologii – Facultatea de Medicină; 

 Managementul asistenței medicale perinatale – Facultatea de Medicină; 

 Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice – Facultatea de Farmacie. 

Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea tarifelor orare ale personalului din cadrul proiectelor FDI 2021, după cum urmează: 

 Proiect CNFIS – FDI – 2021 - 0474, director de proiect – prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, 

Prorector didactic; 

 Proiect CNFIS – FDI – 2021 - 0484, director de proiect - prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru cercetarea științifică;  

 Proiect CNFIS – FDI – 2021 - 0552, director de proiect – prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al 

Facultății de Medicină; 

 Proiect CNFIS – FDI – 2021 - 0498, director de proiect - prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD; 

 Proiect CNFIS – FDI – 2021 - 0336, director de proiect - prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector 

Relații Internaționale; 
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8. Aprobarea solicitărilor d-lui prof. univ. dr. Silviu Brad, directorul departamentului II MD și șeful 

disciplinei de Radiologie generală și dento-maxilară, privind eficientizarea și funcționarea aparatului 

CBCT, și anume: 

- reamenajarea spațiului destinat; 

- înființarea a două posturi de laborant  (calificare de asistent medical radiologie și imagistică 

medicală). 

9. Aprobarea acordării de salarii diferențiate în procent de 25% din salariul de bază pe o perioadă de 6 

luni, începând cu luna iunie 2021, următoarelor persoane care au participat la realizarea dosarelor pentru 

evaluarea și acreditarea ARACIS instituțională, corespunzător Facultății de Medicină Dentară, precum și 

activitatea în vederea evaluării și acreditării internaționale: 

- șef lucr.dr. Emanuela Lidia Crăciunescu;  

- asist.univ.dr. Alina Doina Tănase; 

- asist.univ.dr. Adrian Tudor Stan. 

10. Aprobarea acordării de salarii diferențiate în procent de 25% din salariul de bază pe o perioadă de 2 

luni, începând cu luna iunie 2021, următoarelor persoane care au participat la realizarea dosarelor pentru 

evaluarea și acreditarea ARACIS instituțională a Școlilor Doctorale: 

- prof. univ. dr. Diana Simona Antal; 

- asist.univ.dr. Vlad Ioan Morariu; 

- asist.univ.dr. Marius Mihai Țogoe. 

11. Aprobarea planurilor de învățământ, pe promoție, pentru următoarele programe de studii universitare 

de licență din cadrul Facultății de Farmacie: Farmacie (2021-2026), Farmacie (în limba franceză) – 2021-

2026, Asistență de farmacie (la Lugoj) – 2021-2024, Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic 

(2021-2024), cu modificările propuse în timpul ședinței. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea planurilor de învățământ, aplicabile pentru anul universitar 2021-2022, pentru următoarele 

programe de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Farmacie: Farmacie, Farmacie (în limba 

franceză), Asistență de farmacie (la Lugoj), Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic, avizate 

în Consiliul Facultății de Farmacie din data de 02.06.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea închirierii, în regim hotelier, a locurilor disponibile în căminele rămase deschise ( Cămin 1-

2, respectiv cămin 24) pe perioada vacanței de vară, pentru: 

 Candidații la admitere împreună cu însoțitorii, tarif 40 de lei/zi/loc (tariful include toate utilitățile); 

 Studenții anului V Farmacie tariful va fi același ca în timpul anului universitar, la care se adaugă 

energia electrică la tarifele corespunzătoare pieței, (până la data de 10.09.2021 cu adeverință care 

să ateste efectuarea practicii în Timișoara); 

 Studenții UMFVBT, care rămân pe perioada verii cu contracte de muncă/voluntariat și pentru 

rezidenții cazați și în timpul anului universitar (tariful nesubvenționat din timpul anului universitar 

la care se adaugă energia electrică la tarifele corespunzătoare pieței); 

 Studenții de an terminal (Medicină, Medicină Dentară) care au posibilitatea de a rămâne în cămine 

până la data de 16.07.2021, ora 12.00.    

14. Aprobarea introducerii în Regulamentul de admitere, sesiunea iulie/septembrie 2021, respectiv în 

Regulamentul privind cuantumul taxelor de  școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a posibilității achitării on-line a următoarelor taxe: taxa de 

înscriere, taxa de confirmare și taxa de școlarizare. Se înaintează Senatului universitar. 

15. Aprobarea  modificării, completării și republicării 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. Se înaintează Senatului 

universitar.  
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16. Aprobarea modalității de susținere a concursului de admitere organizat de către Prorectoratul Relații 

Internaționale din data de 29.07.2021, în regim on-line. Se înaintează Senatului universitar.  

17.  Aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților doctoranzi în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, cu modificările propuse în timpul ședinței. Se 

înaintează Senatului universitar.  

18. Aprobarea completării și modificării art. 6 și art. 7 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Comisiei Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare. Se înaintează Senatului 

universitar.  

19. Aprobarea includerii d-nei ș.l. dr. Diana Manolescu pe lista membrilor Centrului de cercetare și inovare 

în medicină personalizată a bolilor respiratorii.  

20. Aprobarea afilierii de noi membri titulari la centrul de cercetare Centrul de cercetări avansate în 

patologia cardiovasculară și hemostazeologie, după cum urmează:  

 ș.l. dr. Oana Elena Ancușa 

 asist. univ. dr. Ciprian Ilie Roșca 

21. Aprobarea acordării sporului pentru condiții vătămătoare pe tot parcursul anului calendaristic, pentru 

laboranții din cadrul Departamentului I Anatomie – Embriologie, având în vedere activitățile acestora. 

22.  Aprobarea înființării unui post de laborant în cadrul disciplinei Protetică Dentară din cadrul Facultății 

de Medicină Dentară, începând cu anul universitar 2021-2022. 

23. Desemnarea a două cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad de medic 

primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de concurs în vederea organizării 

concursului de ocupare a posturilor vacante de medic specialist în specialitatea Anestezie și terapie 

intensivă la Secția ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare: 

Președinte: conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag  

Membru: conf. univ. dr. Marius Păpurică  

24. Desemnarea unui cadru didactic, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de medic 

primar, pentru a face parte, în calitate de președinte în comisia de concurs pentru concursul organizat în 

vederea ocupării a unui post cu normă întreagă și a unui post cu jumătate de normă, de medic specialist 

confirmat în specialitatea medicină de urgență la Unitatea primiri urgențe a Spitalului Clinic Municipal de 

Urgență Timișoara: 

Președinte: prof.univ.dr. Ovidiu Mederle 

25. Nominalizarea următoarelor cadre didactice în calitate de reprezentanți (membru titular și membru 

supleant) din partea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara în Consiliul de 

Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu” Timișoara:  

Membru titular – Prof. univ. dr. Bogdan Timar 

Membru supleant - conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag 

26. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 10159/27.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.796, 

în revista Biology, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: Tudoran Mariana (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 10160/27.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205, 

în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352,57 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Jenel Marian 

Pătrașcu, ș.l. dr. Bogdan Hogea (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 10199/28.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.110, 

în revista Diagnostics, contravaloarea sumei de 1262.40 de euro, solicitant: conf. univ. dr. Elena 
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Cecilia Roșca (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 10382/31.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.332, 

contravaloarea sumei de 1379.62 de euro, solicitant: conf. univ. dr. Elena Cecilia Roșca (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 10410/02.06.2021 privind decontarea taxei de publicare capitol carte 

editură internațională, contravaloarea sumei de 95.00 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. Iosif 

Marincu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

cercetarea științifică; 

- Referat de necesitate nr. 1841/03.06.2021, privind achiziționarea de servicii abonament online 

simulator pacient virtual Body Interact, din venituri din proiecte CNFIS FDI, în valoare de 25.350 

euro, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan; 

- Referat de necesitate nr. 1842/03.06.2021, privind achiziționarea de servicii abonament online 

ZOOM, din venituri din proiecte CNFIS FDI, în valoare de 3.160 euro, solicitant: prof. univ. dr. 

Daniel Florin Lighezan; 

- Referat de necesitate nr. 10500/04.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol,  în revista 

Brain Sciences Open Acces Journal, FI 3.332, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: 

asist. univ. dr. Anda Gabriela Militaru (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 10555/28.05.2021, privind decontarea taxei de publicare articol,  în revista 

Medicina, FI 1.205, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Cristea Gug 

Georgiana (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director 

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 10556/04.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol,  în revista 

Scientific Reports, FI 3.9 (declarat), contravaloarea sumei de 9260.00 lei, solicitant: drd. Trofenciuc 

Nelu Mihai (aviz din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD , cu 

respectarea sumei decontate raportată la factorul de impact); 

- Referat de necesitate nr. 10559/07.06.2021, privind decontarea taxei de participare congres 1 

internațional, contravaloarea sumei de 99.00 de euro, sursa de finanțare PN – III- P1 – 1.1 – PD – 

2019-1231, solicitant: ș.l. dr. Ioana Zinuca Pavel (aviz din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 10603/07.06.2021, privind decontarea taxei de participare congres  

internațional, contravaloarea sumei de 99.00 de euro, sursa de finanțare 3POSTDOC/1238/2020, 

solicitant: ș.l. dr. Ioana Zinuca Pavel (aviz din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 1854/04.06.2021, privind achiziționarea serviciilor de abonament online 

Mentimeter, cu durata de 1 an, contravaloarea sumei de 513.51 de euro, sursa de finanțare proiect 

CNFIS FDI 2021-0474, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan (aviz din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 1855/04.06.2021, privind achiziționarea serviciilor de abonament online 

platformă pentru creare video-tutoriale Bundle Sagit și Camtasia, Assets for Snagit și Asets for 

camtasia, cu durata de 1 an, contravaloarea sumei de 513.51 de euro, sursa de finanțare proiect 

CNFIS FDI 2021-0474, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan (aviz din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 1856/04.06.2021, privind achiziționarea serviciilor de abonament online 

Presenter media, cu durata de 2 an, contravaloarea sumei de 99.95 de dolari, sursa de finanțare 

proiect CNFIS FDI 2021-0474, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan (aviz din partea 

Direcției Financiar Contabile); 
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- Referat de necesitate nr. 10598/07.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol,  în revista 

Risk and management Healthcare Policy, FI 2.429, contravaloarea sumei de 2750.00 de dolari, 

solicitant: Brediceanu Cristina (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică – se decontează contravaloarea sumei de 2000 de 

euro); 

 

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/

