HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 24/16360/09.09.2021
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. 16360/09.09.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea suplimentării cofinanțării proiectului CNFIS – FDI – 2021 – 0484, finanțat din FDI 2021,
cu 4700 de lei din partea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, necesari
pentru achiziționarea echipamentului al cărui preț este de 58500 lei (inclusiv TVA).
2. Aprobarea cuantumului regiei percepute pentru proiectele UEFISCDI – Programul 2 – Subprogramul
2.1. – Proiecte Experimental Demonstrativ (PED), Programul 2 – Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer
la operatorul economic (PTE), după cum urmează:
- 10% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile de
echipamente pentru proiectele tip PED (ghidurile prevăd maximum 25%)
- 10% din cheltuielile directe din care se scad cheltuielile de subcontractare și cheltuielile de
echipamente pentru proiectele tip PTE (ghidurile prevăd maximum 25%)
3. Aprobarea completării art. 31 din H.C.A. nr. 15/6903/19.06.2020m respectiv a art. 10 din HCA nr.
32/18326/15.12.2020, după cum urmează:
- decontarea contravalorii a 33% din plata taxei de publicare articol pentru articole indexate ISI (doar
case report, original paper și review) la care primul autor este din UMFVBT, indiferent de
apartenența/afilierea celorlalți autori, conform tranșelor aprobate în funcție de factorul de impact,
cu mențiunea că plata se va face de către primul autor al articolului, urmând ca universitatea să-i
deconteze cei 33% din valoarea taxei de publicare articol.
4. Aprobarea completării și modificării Procedurii operaționale privind constituirea și actualizarea
dosarelor personale ale angajaților Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
după cum urmează:
- La punctul 8.4. se adaugă o literă nouă, lit. u), cu următorul conținut: ,,u) Notă privind obligația de
aderare la un fond de pensii administrat privat”;
- La pct. 10 se adaugă o nouă Anexă, Anexa nr. 16 - Notă privind obligația de aderare la un fond de
pensii administrat privat;
- Anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 se modifică, după cum urmează: ,, la litera M, pct. 4, după lit. c se
introduce o nouă litera c^1, cu următorul conținut: ,, c^1) să informeze angajatul cu privire la
obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat”.
Se înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea următoarelor reglementări propuse de d-l prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu, Prorector pentru
probleme social administrative, astfel:
- efectuarea cazării studenților în cămine în perioada 15.09.2021- 19.09.2021;
- reducerea normei sanitare de la 4 la 3 persoane în cameră;
- programarea studenților, care vor fi cazați, pe zile și intervale orare (cu sprijinul președinților de
cămin);
- aprobarea cuantumului taxelor de cazare, conform listei anexate.
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6. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director de proiect partener în
cadrul ERASMUS cod 2019-RO01-KA203-063499, nr. 16019/06.09.2021, privind îndeplinirea art. 6. Plăți
din contractul nr. 2019-RO01-KA203-063499, care prevede acordarea în avans de către UMFVBT a plății
finale (20% din balanță, 5394 de euro) pentru finalizarea obligațiilor contractuale și validarea raportului
final.
7. Aprobarea pachetului de informații referitoare la competiția de proiecte de cercetare doctorală, care se
va desfășura în perioada 15.09.2021 – 05.11.2021. Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat
în regim online de către:
a. Student-doctorand: Micloș-Balica Monica-Rodica
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. Univ. Dr. Timar Bogdan
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr. Neagu Adrian
Membri:
Prof. Univ. Dr. Isvoran Adriana – Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. Univ. Dr. Florescu Monica – Universitatea Transilvania, Brașov
Conf. Univ. Dr. Ivan Mihaela Viviana - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
b. Student-doctorand: Bordejevic Diana Aurora
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. Univ. Dr. Motoc Andrei
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr. Cozma Dragoș Constantin
Membri:
Prof. Univ. Dr. Ţînţ Diana – Universitatea Transilvania din Brașov
Prof. Univ. Dr. Militaru Constantin - UMF Craiova
Prof. Univ. Dr. Gaiţă Dan - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
c. Student-doctorand: Șorop Virgiliu Bogdan
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. Univ. Dr. Dumitrașcu Victor
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr. Anastasiu Doru Mihai
Membri:
Prof. Univ. Dr. Cernea Nicolae – UMF Craiova
Prof. Univ. Dr. Cîrstoiu Monica – Mihaela – UMF “Carol Davila“ București
Prof. Univ. Dr. Craina Marius Lucian - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
9. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-nul conf.
univ. dr. Florin George Horhat, după cum urmează:
Domeniul Medicină, titular la Disciplina Microbiologie - Virusologie
Membrii comisiei:
- Prof. univ. dr. Bălșeanu Tudor-Adrian- Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
- Prof. univ. dr. Man Adrian - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,G.E.
Palade" Târgu Mureș
- Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
- Prof. univ. dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol
Davila” București (membru supleant)
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Prof. univ. dr. Pirtea Laurențiu Cornel - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara (membru supleant)
10. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-na conf.
univ. dr. Muntean Delia, după cum urmează:
Domeniul Medicină, titular la Disciplina Microbiologie - Virusologie
Membrii comisiei:
- Prof. univ. dr. Bălșeanu Tudor-Adrian- Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
- Prof. univ. dr. Man Adrian - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
,,G.E. Palade" Târgu Mureș
- Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
- Prof. univ. dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol
Davila” București (membru supleant)
- Prof. univ. dr. Pirtea Laurențiu Cornel - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara (membru supleant)
11. Aprobarea acordării de diplome studenților care au participat ca voluntari la organizarea concursului de
admitere în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
12. Aprobarea înființării, respectiv a scoaterii la concurs a unui post de secretar studii superioare în cadrul
Departamentului XIII – Facultatea de Medicină, care va funcționa la sediul de la următoarea adresă: Spitalul
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ,,Dr. Victor Babeș” Timișoara, str. Gh. Adam nr. 13.
13. Aprobarea înființării, respectiv a scoaterii la concurs a câte unui post de secretar în cadrul
Departamentului I, respectiv Departamentului II – Facultatea de Farmacie, având în vedere solicitările
directorilor de departament cu nr. 15647/02.09.2021 și nr. 15648/02.09.2021.
14. Aprobarea înființării, respectiv a scoaterii la concurs a unui post de secretar în cadrul Departamentului
I din cadrul Facultății de Medicină Dentară, la solicitarea d-nei prof. univ. dr. Daniela Jumanca, Director
de departament.
15. Aprobarea înființării, respectiv a scoaterii la concurs a unui post de secretar în cadrul Departamentului
III din cadrul Facultății de Medicină Dentară, la solicitarea d-nei conf. univ. dr. Luminița Maria Nica,
Director de departament.
16. Aprobarea mutării postului vacant de secretar din cadrul secretariatului Școala doctorală în cadrul
disciplinei de Histologie din cadrul Facultății de Medicină.
17. Desemnarea d-nei prof. univ. dr. Adelina Jianu pentru întocmirea orarului pentru anul I, respectiv anul
II, an universitar 2021-2022, la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de
Medicină.
18. Aprobarea propunerilor privind formațiunile de studiu pentru anul universitar 2021- 2022 la programele
de studii Medicină Dentară, Medicină Dentară (în limba engleză), Tehnică Dentară și Asistență de
profilaxie stomatologică, avizate de către Consiliul Facultății de Medicină Dentară din data de 27.07.2021.
Se înaintează Senatului universitar.
19. Aprobarea reducerii programului de lucru la 4 ore pe zi pentru d-na dr. Cristina Modiga, laborantă studii
superioare în cadrul Disciplinei Propedeutică și Materiale Dentare, respectiv modificarea timpului de lucru
aferent contractului individual de muncă pentru postul de laborant, de la 8 ore pe zi la 4 ore pe zi, având în
vederea promovarea pe postul de asistent universitar pe perioadă determinată.
20. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Mihaela Adriana Simu de menținere a calității de
titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani în învățământul
superior, având în vedere disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica
-
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financiară și de resurse umane a universității și referatul justificativ din partea decanului Facultății de
Medicină, prof. univ. dr. Bogdan Timar. Se înaintează Senatului universitar.
21. Aprobarea listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată, cărora le încetează de drept
contractul individual de muncă, în cursul lunii septembrie 2021, conform adresei DRU nr.
15919/03.09.2021.
22. Aprobarea prelungirii cu un an a contractelor individuale de muncă ale asistenților universitari, angajați
pe perioadă determinată, fără depășirea termenului prevăzut de lege, conform adresei Direcției Resurse
Umane, nr. 15948/03.09.2021.
23. Se ia act de raportul de finalizare a cercetării disciplinare prealabile nr. 15145/25.08.2021.
24. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat în procent de 30%
din salariul de bază, după cum urmează:
 Referat de recomandare nr. 15376/01.09.2021, pentru d-nul Negruțiu Cotizo, inginer în cadrul
Direcției Tehnice (la propunerea d-lui ing. Gruia Grecu, Director Tehnic);
 Referat de recomandare nr. 15901/03.09.2021, pentru d-na Brezeanu Amalia Maria, secretar în
cadrul Disciplinei de Radiologie și imagistică medicală (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Florică
Bîrsășteanu);
 Referat de recomandare nr. 15959/06.09.2021, pentru d-na Ianoșiga Adriana Nicoleta, arhivar în
cadrul Compartimentului Arhivă (la propunerea d-nei dr. Daniela Aurora Tănase, secretar șef
universitate);
25. 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
ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița:
a. 2 posturi cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie:
ș.l. dr. Simina Crișan (președinte)
asist. univ. dr. Alina Negru (membru)
b. 3 posturi cu normă întreagă de medic confirmat în specialitatea radiologie imagistică medicală la
Laborator Radiologie imagistică medicală:
Ș.l. dr. Daniel Claudiu Malița (președinte)
Ș.l. dr. Sorin Motoi (membru)
26. Desemnarea următoarelor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, pentru a face
parte din comisiile de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic
Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara:
a. Medic specialist, specialitatea Cardiologie:
prof. univ. dr. Adina Ionac
b. Medic rezident, anul IV, specialitatea Epidemiologie:
Conf. univ. dr. Luminița Mirela Bădițoiu
Ș.l. dr. Sorina Maria Denisa Laitin
Asist. univ. dr. Radu Pavel
27. Desemnarea următoarelor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de
farmacist primar pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din comisia de concurs
pentru ocuparea postului vacant de farmacist specialist în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia
Spitalului Clinic de Urgență Arad:
Conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai (președinte)
Conf. univ. dr. Alina Hegheș (membru)
28. Desemnarea următoarelor cadre didactice, având gradul de medic primar, pentru a face parte din
comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de
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medic primar Medicina de laborator în cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, după
cum urmează:
Comisia de concurs:
Conf. univ. dr. Florin George Horhat (președinte)
Șl.dr. Bonte Diana Camelia (secretar)
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Prof. univ. dr. Monica Licker (președinte)
Șl.dr. Liviu Athos Tamaș (membru)
Asist. univ. dr. Nicolae Ciprian Piluț (secretar)
29. Respingerea solicitării SC COMPUTER MANIA SRL, nr. 16008/06.09.2021.
30. Respingerea solicitării S.C. AKOMA CENTER SRL, nr. 16183/08.09.2021.
31. Aprobarea licitației valutare a 3.000.000 de euro din venituri proprii pentru acoperirea necesarului de
plăți.
32. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Păduraru Ana Alexandra, nr. 15965/06.09.2021, de acordare
a concediului fără plată, pentru efectuarea unui stagiu de formare profesională, în perioada 20.09.202124.09.2021.
33. Aprobarea folosirii siglei UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru activitățile științifice organizate
de Societatea Studențească de Chirurgie din România, filiala Timișoara (SSCR Timișoara), în perioada
anului universitar 2021-2022, condiționat de transmiterea către Rectorat a unei adrese de înaintare pentru
fiecare eveniment în parte, spre aprobare.
34. Aprobarea cererilor de deplasare:
- Conf. univ. dr. Borcan Florin: 19.10.2021 – 23.10.2021, Leiden, Olanda;
- Conf. univ. dr. Ioana Monica Mozoș: 07.09.2021 – 11.09.2021, Split, Croația;
- Conf. univ. dr. Oana Maria Aburel: 10.11.2021- 12.11.2021, Viena, Austria;
- Prof. univ. dr. Mederle Ovidiu Alexandru: 27.10.2021- 01.11.2021, Lisabona, Portugalia;
- Stud. drd. Partenie (căs. Coman) Oana Adla: 13.09.2021 – 17.09.2021, Szeged, Ungaria;
- Stud. drd. Buda Valentina: 13.09.2021 – 17.09.2021, Szeged, Ungaria;
- Stud. drd. Ulici Alexandra: 13.09.2021 – 17.09.2021, Szeged, Ungaria;
- Stud. drd. Milan Andreea: 13.09.2021 – 17.09.2021, Szeged, Ungaria.
35. Aprobarea referatelor de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 1908/08.06.2021, privind decontarea cheltuielilor de servicii externalizate
– analize prestate de terți pentru îmbătrânirea materialelor dentare restaurative estetice,
contravaloarea sumei de 900.00 de euro, sursa de finanțare CMC Centrul de tehnologii avansate în
protetică dentară, solicitant: prof. univ. dr. Liliana Porojan (aviz favorabil din partea d-lui prof.
univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică, respectiv din partea
Direcției Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 10633/20.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol ETM, în
revista Experimental and Therapeutic Medicine, contravaloarea sumei de 890.00 de euro, solicitant:
conf. univ. dr. Boariu Marius (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2569/28.07.2021, privind achiziționarea de consumabile, sursa de finanțare
PN – III – P1. – 1.1 – PD – 2019 – 1213, contravaloarea sumei de 1075 de euro, solicitant: dr. Nistor
Alexandru (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 2587/29.07.2021, privind decontarea facturii servicii editoriale
contravaloarea sumei de 627.00 de franci elvețieni, solicitant: conf. univ. dr. Bardan Tiberiu Răzvan
(aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
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Referat de necesitate nr. 14963/13.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: conf. univ. dr.
Folescu Roxana (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector
pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15023/18.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 991.88 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Jianu
Dragoș Cătălin (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector
pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15078/20.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
MDPI, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Alis Dema
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea
științifică);
Referat de necesitate nr. 15079/20.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Experimental and Therapeutic Medicine, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 de euro,
solicitant: conf. univ. dr. Sorina Taban (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15334/31.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Brain Sciences, FI = 3.394, contravaloarea sumei de 1824.43 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Anca
Elena Gocu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru
cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15346/31.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
MDPI, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: conf. univ. dr. Luminița
Maria Nica (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru
cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15505/01.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Children 2021, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: dr. Ciuca Ioana
Mihaiela (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru
cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15474/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 800 de lei, sursa de finanțare Proiect Competiția interna
2019/2020, 6/POSTDOC/1871/12.02.2020, solicitant: conf. univ. dr. Sturza Adrian (aviz favorabil
din partea Direcției Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 15475/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 160 de euro (800 de lei), sursa de finanțare
2/POSTDOC/1387/03.02.2020, solicitant: conf. univ. dr. Aburel Oana Maria (aviz favorabil din
partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică, respectiv
din partea Direcției Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 15547/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
internațional pentru studenții doctoranzi ai centrului de cercetare, contravaloarea sumei de 480 de
euro, sursa de finanțare CCA CerT – MedS, solicitant: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean (aviz
favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 15550/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 160 de euro (800 de lei), sursa de finanțare
6EXP/1320/31.01.2020, solicitant: prof. univ. dr. Ligia Petrică (aviz favorabil din partea Direcției
Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 15549/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 160 de euro (800 de lei), sursa de finanțare
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6POSTDOC/1871/12.02.2020, solicitant: conf. univ. dr. Sturdza Adrian (aviz favorabil din partea
Direcției Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 15555/02.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: prof. univ. dr.
Jivănescu Anca (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector
pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15629/02.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, contravaloarea
sumei de 2073.94 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Daciana Grujic (aviz favorabil din partea d-lui
prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 2862/02.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 160 de euro (800 de lei), sursa de finanțare
6DOC/1865/12.02.2020, solicitant: dr. Pătruică Mihaiela (aviz favorabil din partea Direcției
Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 2868/03.09.2021, privind achiziționarea licenței software, contravaloarea
sumei de 1299.00 de euro, sursa de finanțare CMC nr. 5440-22/05.03.2021, solicitant: conf. univ.
dr. Onofrei Roxana Ramona (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
prorector pentru cercetarea științifică);
Referat de necesitate nr. 15547/01.09.2021, privind decontarea taxei de participare online Congres
IACS 2021, contravaloarea sumei de 480 de euro, sursa de finanțare CCA 5439 – 2/05.03.2021,
solicitant: conf. univ. dr. Sturdza Adrian (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
Referat de necesitate nr. 14785/03.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.679,
în revista Applied Sciences, contravaloarea sumei de 1714.00 de euro, solicitant: drd. Boscornea
Pușcu Andreea Simona (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean,
director CSUD);
Referat de necesitate nr. 14795/03.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.418,
în revista Frontiers in pediatrics, contravaloarea sumei de 2500.00 de euro, solicitant: drd. Olariu
Ioana Cristina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director
CSUD);
Referat de necesitate nr. 14831/04.08.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.932,
în revista Metabolites, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: drd. Homorogan Claudia
(aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
Referat de necesitate nr. 15873/03.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.430,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Popescu Daniela
Eugenia (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
Referat de necesitate nr. 15922/03.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.523,
în revista MDPI, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Pescariu Silvius
Alexandru (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director
CSUD);
Referat de necesitate nr. 15872/03.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.430,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1400 de franci elvețieni, solicitant: drd. Măroiu
Alexandra (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director
CSUD);
Referat de necesitate nr. 15938/06.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.430,
în revista Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: conf. univ. dr.
Dan Bogdan Navolan (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
prorector pentru cercetarea științifică);
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Referat de necesitate nr. 2882/06.09.2021, privind rata forfetară de 25% aplicată corecției financiare
conf. OUG. 66/2011 – neregulă procedură achiziție publică pentru proiect NutriGen, POC –
MYSMIS 104852, contravaloarea sumei de 19079.12 lei, sursa de finanțare POC MYSMIS 104852,
solicitant: Gabriela Basarabă;
- Referat de necesitate nr. 16100/07.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.430,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Orel Laura (aviz
favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD);
36. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
 Solicitarea stud. Covaci Lorena Maria, anul III, nr. 14350/28.07.2021, privind retragerea de la
programul de studii universitare Medicină;
 Solicitarea stud. Vlaș Andreea Isabela, anul VI, nr. 14527/30.07.2021, privind retragerea de la
programul de studii universitare Medicină Dentară;
 Solicitarea stud. Cioabă Răzvan Nicolae, anul VI, nr. 14844/05.08.2021, privind retragerea de la
programul de studii universitare Medicină Dentară;
 Solicitarea stud. Codoban Romeo Cristian, anul VI, nr. 14843/30.07.2021, privind retragerea de la
programul de studii universitare Medicină Dentară;
 Solicitarea stud. Moza Claudia, anul II, nr. 15562/02.09.2021, privind retragerea de la programul
de studii universitare BFKT;
 Solicitarea stud. Mingo Stefano, anul IV, nr. 15843/03.09.2021, privind retragerea de la programul
de studii universitare Medicină Dentară (în limba engleză);
 Solicitarea stud. Angelini Adele, anul I, nr. 16039/06.09.2021, de aprobare a retragerii de la
programul de studii universitare Asistență Medicală Generală;
 Solicitarea stud. Bouvet Mateo Ange Raymond, anul IV, nr. 15146/25.08.2021, de aprobare a
retragerii de la programul de studii universitare Medicină (în limba franceză);
 Solicitarea stud. Penetescu Victoria Darcleea, anul II, nr. 16040/06.09.2021, de aprobare a retragerii
de la programul de studii universitare Nutriție și dietetică;
 Solicitarea stud. Hoszu Dariana Ionela, anul I, nr. 16171/08.09.2021, de aprobare a retragerii de la
programul de studii universitare BFKT;
37. Aprobarea cererilor de reînmatriculare la studii universitare de licență (avizate favorabil de către
decanii facultăților):
 Solicitarea stud. Ahmad Ardalan, nr. 15524/01.09.2021, programul de studii universitare Medicină
Dentară, anul III, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Gal Adrian Tudor, nr. 15523/01.09.2021, programul de studii universitare
Medicină Dentară, anul III, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Laezza Gelsomina, nr. 15539/01.09.2021, programul de studii universitare
Medicină (în limba engleză), anul III, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Cîrnu Cristian Răzvan, nr. 16007/06.09.2021, programul de studii universitare
Medicină, anul III, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Căsălean Ioan David, nr. 16302/09.09.2021, programul de studii universitare
Medicină Dentară, anul VI, an universitar 2021-2022;
38. Aprobarea cererilor de reluare a studiilor universitare de licență (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
 Solicitarea stud. Boloca Denisa Alexandra, nr. 15506/01.09.2021, programul de studii universitare
Medicină, anul I, an universitar 2021-2022;
-
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Solicitarea stud. Boengiu Enis Emanuel, nr. 15498/01.09.2021, programul de studii universitare
Medicină, anul V, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Popa Irina Cristina, nr. 16005/06.09.2021, programul de studii universitare
Medicină, anul V, an universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Dumitru Ruxandra Cătălina, nr. 16138/07.09.2021, programul de studii
universitare Medicină, anul I, an universitar 2021-2022;
39. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
 Solicitarea stud. Awadala Mahmoud Nayel Abdallah, nr. 15700/02.09.2021, programul de studii
universitare Medicină Dentară, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Mojtaba Shokrollahi, nr. 15842/03.09.2021, programul de studii universitare
Medicină Dentară (în limba engleză), pentru anul universitar 2021-2021;
 Solicitarea stud. Born Andreea, nr. 15844/03.09.2021, programul de studii universitare Medicină
Dentară (în limba engleză), pentru anul universitar 2021-2021;
 Solicitarea stud. Strillacci Sergio, nr. 16209/08.09.2021, programul de studii universitare Medicină
dentară (în limba engleză), anul IV, an universitar 2021-2022;
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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