HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 21/11483/22.06.2021
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. 11483/22.06.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților în
cadrul studiilor universitare de licență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara, anul universitar 2021-2022, cu modificările propuse în ședință. Se înaintează Senatului
universitar.
2. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind cuantumul taxelor de
școlarizare și alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se
înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea modelului Contractului de studii universitare, respectiv a Actului adițional, pentru ciclul de
studii de licență și master, pentru anul universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea propunerii Departamentului de Cercetare și Management al Granturilor ca regia percepută
pentru proiectele UEFISCDI - Programul 1- Subprogramul 1.1- Proiecte de Cercetare Postdoctorală (PD),
Programul 1- Subprogramul 1.1-Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe (TE) independente
și Programul 4- Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) să fie în cuantum de:
- maximum 10% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile pentru echipamente pentru
proiectele tip PD (ghidurile prevăd un maximum de 20%)
- maximum 10% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile pentru echipamente pentru
proiectele tip TE (ghidurile prevăd un maximum de 20%)
- maximum 10% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile pentru echipamente pentru
proiectele tip PCE (ghidurile prevăd un maximum de 15%, iar in situații excepționale instituția
gazdă poate solicita un procentaj mai mare dar nu mai mult de 25%).
5. Aprobarea componenței Comisiei de evaluare și asigurare a calității educaționale în cadrul CSUD, CSD
M-F și CSD MD, după cum urmează:
Președinte: prof. univ. dr. Dana Liana Stoian
Membri: Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu
Prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu
Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia
Conf. univ. dr. Luca Constantin, reprezentant angajator
Student doctorand Țogoe Marius Mihai
Secretar: Conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan
Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat,
în regim on-line pentru:
a. Student –doctorand: Popa Adelina
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu
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Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Silviu Brad
Membri:
Prof. univ. dr. Antoniac Vasile Iulian – Universitatea Politehnica din București
Prof. univ. dr. Calina Cornelia Daniela - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Camelia Alexandrina Szuhanek - UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara
b. Student –doctorand: Nicola Alina Ramona
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Lucian Petrescu
Membri:
Prof. univ. dr. Tînț Diana – Universitatea Transilvania din Brașov
Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim – Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr. Dragoș Cozma Constantin - UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara
c. Student –doctorand: Marius Iulius Aurel Ionițescu
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Andrei Gheorghe Marius Motoc
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vermeșan Dinu Valeriu
Membri:
Prof. univ. dr. Marius Niculescu – UMF ,,Carol Davila” București
Prof. univ. dr. Anușca Dan Nelu – UMF Craiova
Prof. univ. dr. Jenel Marian Pătrașcu - UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara
d. Student –doctorand: Avram Vlad Florian
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mirela Danina Muntean
Conducător de doctorat cotutelă: Prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar
Membri:
Prof. univ. dr. Radulian Gabriela – UMF ,,Carol Davila” București
Prof. univ. dr. Pârvu Alina Elena – UMF ,, Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Găman Amelia Maria - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara
e. Student –doctorand: Adomnicăi Mihaela Florica
Președinte: Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Angela Codruța Podariu
Membri:
Prof. univ. dr. Roman Alexandra – UMF ,, Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Mîndra Eugenia Badea – UMF ,, Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - UMF ,,Victor Babeș” din Timişoara
7. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a d-nei conf.
univ. dr. Lavinia Hogea, atestat de abilitare, domeniul Medicină, obținut în baza Ordinului M.E. nr.
3930/14.06.2021. Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a d-nei conf.
univ. dr. Elena Cecilia Ildikó Roșca, atestat de abilitare, domeniul Medicină, obținut în baza Ordinului M.E.
nr. 3939/14.06.2021. Se înaintează Senatului universitar.
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9. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a d-lui conf.
univ. dr. Virgil Radu Enătescu, atestat de abilitare, domeniul Medicină, obținut în baza Ordinului M.E. nr.
3929/14.06.2021. Se înaintează Senatului universitar.
10. Aprobarea calității de membru în cadrul Școlii Doctorale Medicină- Farmacie din cadrul IOSUD
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a d-lui prof. univ. dr. Eugen Adrian
Goldiș, atestat de abilitare, domeniul Medicină, obținut în baza Ordinului M.E.N. nr. 5755/27.12.2017. Se
înaintează Senatului universitar.
11. Aprobarea completării Metodologiei de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, prin introducerea următoarelor
formulare (anexe):
 formularul tip Referat de acceptare al conducătorului de doctorat cu privire la susținerea publică a
tezei de doctorat (Anexa nr.10);
 formularul tip Referat de acceptare membru referent în comisia de susținere a tezei de doctorat/tezei
de abilitare (Anexa nr. 11).
Se înaintează Senatului universitar.
12. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, privind
înlocuirea d-nei Petruș Lidia cu d-na Spătaru Mihaela Mariana, în cadrul proiectului ,,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 FDI 2021.
13. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobare modificării și completării art. 36, alin 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Facultății de Medicină Dentară, mandat 2020-2024 prin introducerea următoarei prevederi, după cum
urmează:
,,Pentru studenții Facultății de Medicină Dentară, de la toate programele de studii, materialele,
instrumentarul şi aparatura necesare pentru activitatea didactică practică şi clinică demonstrativă vor fi
asigurate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara.
Costurile cu materialele consumabile şi instrumentarul individual necesare efectuării diferitelor manopere
în vederea îndeplinirii baremelor practice şi clinice adecvate, pentru dobândirea competențelor specifice
necesare unui medic stomatolog cu drept de liberă practică, respectiv unui tehnician dentar şi a unei
asistente de profilaxie stomatologică, precum şi costurile pentru echipamentul de protecție individuală,
revin exclusiv studenților, indiferent de forma de școlarizare (buget sau cu taxă). Necesarul individual de
materiale și instrumente propus de fiecare disciplină se stabilește anual, în funcție de baremul practic
specific cuprins în Fișele Disciplinelor, fiind afișat public, atât pe site-ul UMFT, cât şi la sediul fiecărei
discipline. Toate materialele, echipamentele şi instrumentarul individual achiziționate de către studenți vor
fi omologate conform legii şi vor proveni de la distribuitori autorizați în România. Materialele şi
instrumentarul individual fac parte din trusa personală a studentului, vor fi folosite pe parcursul tuturor
anilor de studiu şi rămân proprietatea studentului.
Toate manoperele efectuate pe pacienți de către studenți cu aceste materiale vor fi gratuite, cu excepția
restaurărilor protetice (partea de laborator de tehnică dentară), al căror preț va fi achitat integral de către
pacient.”
Se înaintează Senatului universitar.
15. Aprobarea includerii pe site-ul universității a unui link cu informații utile pentru pacienții Facultății de
Medicină Dentară.
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16. Aprobarea înființării unui post de laborant cu rol de registrator în vederea trierii pacienților Facultății
de Medicină Dentară, respectiv înființării unui post telefonic fix folosit pentru programarea și trierea
pacienților.
17. Aprobarea realizării unei expertize structurale a clădirii Facultății de Medicină Dentară situată pe B-dul
Revoluției din 1989 nr. 9.
18. Aprobarea modelului Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, respectiv anexelor la
Convenția cadru privind efectuarea practicii de vară în cadrul programelor de studii universitare de licență,
Facultatea de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.
19. Aprobarea Regulamentului privind funcționarea comisiei pentru practica studenților din cadrul
Facultății de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.
20. Aprobarea noii componențe a Comisiei de evaluare și asigurare a calității educaționale (CEACE) din
cadrul Facultății de Farmacie, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Iulia Andreea Pînzaru
Membri:
Conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai
Conf. univ. dr. Alina Hegheș
Conf. univ. dr. Vincențiu Vlaia
Student Gheorghe Dănuți
Daliana Ionela Minda, reprezentant angajator
Secretar: conf. univ. dr. Oana Raluca Pop
Se înaintează Senatului universitar.
21. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului electoral privind constituirea și
alegerea funcțiilor de conducere în cadrul în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara, aprobat în ședința Senatului universitar din data de 11.09.2019, în vederea armonizării cu
conținutul Cartei universitare. Se înaintează Senatului universitar.
22. Aprobarea planului de învățământ aplicabil pentru anul II, an universitar 2021-2022 la programul de
studii universitare de master ,,Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”. Se înaintează
Senatului universitar.
23. Aprobarea planurilor de învățământ, pe promoție, pentru programele de studii universitare de master
din cadrul Facultății de Medicină, cu modificările propuse în ședință, după cum urmează: Aplicații moderne
ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical (2021-2023), Managementul serviciilor sociale
și de sănătate (2021-2022), Nutriție clinică și comunitară (2021-2023), Recuperarea afecțiunilor
neurologice (2021-2023), Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare (2021-2023),
Responsabilitatea juridică a personalului medical (2021-2023), Managementul asistenței medicale
perinatale (2021-2022), Managementul educațional sanitar (2021-2023).
Se înaintează Senatului universitar.
24. Aprobarea înființării unui post de inginer în cadrul Serviciului intern de prevenire și protecție, în
domeniul protecției mediului și pentru gestionarea deșeurilor produse de UMFVBT.
25. Aprobarea listei de tarife pentru analizele efectuate în cadrul Centrului de Diagnostic și Studiu al Bolilor
Parazitare.
26. Aprobarea listei de tarife pentru manoperele terapeutice efectuate de către medicii rezidenți de
Parodontologie în cadrul activității de prestări servicii a CCBPPAS.
27. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta, nr. 10531/04.06.2021,
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
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financiară și de resurse umane a universității și referatul justificativ din partea Departamentului XIV, nr.
10984/11.06.2021. Se înaintează Senatului universitar.
28. Desemnarea a două 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 4 posturi de medic confirmat în specialitatea Anestezie terapie
intensivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița:
Președinte – conf. univ. dr. Marius Păpurică
Membru – conf. univ.dr. Ovidiu Horea Bedreag
29. Desemnarea următoarelor cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad de
medic primar pentru comisiile de concurs în vederea organizării concursului de ocupare a următoarelor
posturi vacante din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, astfel:
a. Medic rezident anul V în cadrul UPU SMURD Deva
Președinte: prof. univ. dr. Ovidiu Mederle
Membru: asist. univ. dr. Adina Mârza
b. Medic șef în cadrul Secției Boli Infecțioase
Membru: prof. univ. dr. Iosif Marincu
c. Medic șef în cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală
Membru – prof. univ. dr. Alexandra Enache
30. Aprobarea decontării sumei de 600 de dolari pentru lucrarea cu titlul ,,Tumor associated Angiogenesis
and Intermediate Blood Vessels Renal Cell Carcinoma”, în revista Cancer Diagnosis & Prognosis”, lansată
în cursul anului 2021.
31. Aprobarea solicitării d-nei Nadia Georgeta Marsilia Togeroni, secretar Disciplina Histologie, privind
mutarea din cadrul Disciplinei Histologie în cadrul Secretariatului Școala Doctorală, pe postul de secretară,
studii superioare.
32. Aprobarea componenței Comisiei de cercetare prealabilă disciplinară pentru analizarea faptelor
săvârșite de d-na Sdrancă Maria, respectiv d-na Năstase Nadia, după cum urmează:
- Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane
- Cj. Cristian Ioan Hinț
- Ing. Mocanu Marius
33. Aprobarea referatului de recomandare nr. 11355/18.06.2021, pentru d-nul Florin Dinu, specialist SSM,
în vederea acordării unui salariu diferențiat în procent de 30% din salariul de bază, pe perioada 01.06.2021
– 31.12.2021, la propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu.
34. Aprobarea referatelor de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 10707/08.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.303,
în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant:
Tudoran Cristina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 10731/08.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.024,
în revista European Review for Medical and Pharmacological Sciences, contravaloarea sumei de
1800.00 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Nilima Rajpal Kundnani (aviz favorabil din partea d-lui
prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 10919/10.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.421,
în revista Pharmaceutics, contravaloarea sumei de 1686.20 de euro, solicitant: ș.l. dr. Simina Crișan
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
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Referat de necesitate nr. 1955/11.06.2021privind achiziționarea unei foarfeci bipolare Erbe Bisect
230, cod 20195-171, contravaloarea sumei de 980,00 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Sorin Olariu
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 11236/17.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.785,
în revista Experimental and therapeutic Medicine, contravaloarea sumei de 1500.00 de euro,
solicitant: Lupu Maria Alina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 11239/17.06.2021, privind decontarea taxei de participare congres EAN,
în perioada 19.06. – 22.06.2021, contravaloarea sumei de 200.00 de euro, sursa de finanțare CMC
nr. 5440-7/05.03.2021, solicitant: prof. univ. dr. Dragoș Cătălin Jianu (aviz favorabil din partea dlui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 11240/17.06.2021, privind decontarea taxei de participare congrese virtuale
ESOC, în perioada 01.09. – 03.09.2021, respectiv European Stroke Conference, ed. 7,
contravaloarea sumei de 250.00 de euro, sursa de finanțare CMC nr. 5440-7/05.03.2021, solicitant:
prof. univ. dr. Dragoș Cătălin Jianu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 11241/08.06.2021, privind decontarea taxei de participare congres virtual
World Stroke Conference, ed. 13, în perioada 26.10. – 29.10.2021, contravaloarea sumei de 250.00
de euro, sursa de finanțare CMC nr. 5440-7/05.03.2021, solicitant: prof. univ. dr. Dragoș Cătălin
Jianu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 11301/17.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 947.00 de euro, solicitant: Cerbu Bianca (aviz
favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristiana Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 11272/17.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.998,
în revista Scientific Reports, contravaloarea sumei de 1690.00 de euro, solicitant: Chișavu Lazăr
Alexandru (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristiana Adriana Dehelean, Director
CSUD);
- Referat de necesitate nr. 11310/18.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.849,
în revista International Journal of Environmental Research and Public Health, contravaloarea sumei
de 1659.15 de euro, solicitant: ș.l. dr. Sava Roșianu Ruxandra (aviz favorabil din partea d-lui prof.
univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 11332/18.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.303,
în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1984.00 de euro, 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. 11325/18.06.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI
1.541,contravaloarea sumei de 430.00 de dolari, solicitant: drd. Liliana Bordean (aviz favorabil din
partea d-nei prof. univ. dr. Cristiana Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 1999/16.06.2021, privind achiziționarea unui abonament acces platformă
ZOOM video webinar, 500 utilizatori/1an, contravaloarea sumei de 1300.00 de dolari, solicitant:
prof.univ.dr. Bogdan Timar (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
35. Aprobarea cererii de deplasare a d-nei ș.l. dr. Raluca Dumache, nr. 1802/28.05.2021, în perioada
03.06.2021 – 05.06.2021, Brașov, România.
36. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență, avizate de decanul facultății:
-
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Cleja Andra Claudia, anul II, an universitar 2020-2021, Tehnică Dentară, Facultatea de Medicină
Dentară, nr. 10778/09.06.2021;
 Condoiu Sorina Elena, anul I, an universitar 2020-2021, AMG, Facultatea de Medicină, nr.
10622/07.06.2021.
37. Aprobarea următoarei prevederi, la solicitarea Prorectoratului pentru Cercetarea Științifică: ,,orice dosar
înaintat Comisiei de Etică a Cercetării Științifice să primească aviz favorabil/nefavorabil în termen de
maximum 15 zile lucrătoare de la primirea acestuia”.
38. Aprobarea modificării și completării Regulamentului privind elaborarea statelor de funcții și de
personal didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se
înaintează Senatului universitar.
39. Validarea noii componențe a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (CEACE) din
cadrul Facultății de Medicină Dentară, după cum urmează:
Președinte: conf. univ. dr. Marius Ion Boariu
Membri:
Ș.l. dr. Mariana Ioana Miron
Asist. univ. dr. Magda Mihaela Luca
Asist. univ. dr. George Popa
Student Miron Flavius Didier Francois, student anul V
Conf. univ. dr. Darian Rusu, reprezentant angajator
Secretar: asist. univ. dr. Pop Daniel Alexandru
Se înaintează Senatului universitar.
40. Aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii universitare de master ,,Laseri în
Medicina Dentară”, anul II, aplicabil în anul universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar.
41. Aprobarea modelului Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, anexelor la Convenția cadru
privind efectuarea practicii de vară, respectiv a competențelor profesionale aferente practicii de vară de
specialitate, pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină Dentară.
Se înaintează Senatului universitar.
42. Aprobarea modelului Convenției cadru privind efectuarea practicii de vară, anexelor la Convenția cadru
privind efectuarea practicii de vară, respectiv a competențelor profesionale aferente practicii de vară de
specialitate pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină. Se
înaintează Senatului universitar.
43. Aprobarea propunerilor de coordonatori ai programelor de studii universitare licență și master din
cadrul Facultății de Medicină, după cum urmează:
 Prof. univ. dr. Nicolae Balica – coordonator al programului de studii universitare de licență
Medicină;
 Prof. univ. dr. Cătălin Valer Marian - coordonator al programelor de studii universitare de licență
Medicină (în limba engleză), Medicină (în limba franceză);
 Ș.l. dr. Stela Iurciuc – coordonator al programelor de studii universitare de licență Asistență
Medicală Generală, Asistență Medicală Generala (la Lugoj), Asistență medical Generală (Deva);
 Ș.l. dr. Simona Popescu - coordonator al programelor de studii universitare de licență
Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Nutriție și dietetică;
 Prof. univ. dr. Andrei Anghel – coordonator al programului de studii universitare de master Aplicații
modern ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical;
 Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu - coordonator al programului de studii universitare de master
Managementul serviciilor sociale și de sănătate;
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Prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar - coordonator al programului de studii universitare de master
Nutriție clinică și comunitară;
 Prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu - coordonator al programului de studii universitare de master
Recuperarea afecțiunilor neurologice;
 Prof. univ. dr. Dan Gaiță - coordonator al programului de studii universitare de master Prevenția și
recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare;
 Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - coordonator al programului de studii universitare de
master Responsabilitatea juridică a personalului medical;
 Prof. univ. dr. Eugen Sorin Boia – coordonator al programului de studii universitare de master
Managementul asistenței medicale perinatale;
 Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - coordonator al programului de studii universitare de
master Managementul educațional sanitar.
Se înaintează Senatului universitar.
44. Aprobarea licitației valutare a 2.000.000 de euro din venituri proprii, deoarece disponibilul din
trezorerie nu acoperă necesarul de plăți, iar deficitul de lei trebuie acoperit din schimbul valutar.
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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