HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 25/17655/21.09.2021
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. 17655/21.09.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Având în vedere recomandarea Comisiei de analiză a situațiilor epidemiologice a UMF ,,Victor Babeș”
din Timișoara, nr. 17355/20.09.2021, începând cu data de 22.09.2021, se aprobă următoarele reglementări
privind desfășurarea activităților didactice, în anul universitar 2021-2022, după cum urmează:
- Cursurile la programele universitare de licență ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara se vor desfășura on-line sau on-site, conform deciziei șefului de disciplină și
a titularului de curs, cu respectarea măsurilor de protecție prevăzute de lege;
- Cursurile la programele universitare de master și doctorat se vor derula exclusiv on-line;
- Lucrările practice și stagiile la programele universitare de licență se vor derula doar în format fizic,
on-site, cu respectarea prevederilor OUG nr.99/2021 și a Directivei 2005/36/CE;
- În situația derulării procesului didactic, în format fizic, se vor respecta următoarele reguli de
protecție la nivel individual: distanțare fizică, purtarea măștii de uz medical în spații închise și
spălarea/dezinfectarea mâinilor.
- Studenții care prezintă o creștere a temperaturii corporale de peste 37,3 ºC, simptome de răceală
sau specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2, se vor prezenta la Centrul de testare PCR al
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, unde vor beneficia de testare
gratuită, al cărui rezultat NEGATIV va permite reluarea activității universitare;
Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților în
cadrul studiilor universitare de master în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea modificării punctului XII.6 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor
străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particular
acreditate, în anul universitar 2021-2022, privind actualizarea cuantumului taxei de studii de specializare
(rezidențiat cu taxă – 7500 de euro), conform Regulamentului privind cuantumul taxelor de școlarizare și
alte taxe în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S.
nr. 246/11900/30.06.2021. Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea completării art. 17. alin (1) din Metodologia de examinare și notare a studenților în cadrul
UMFVBT și a art. 77. alin (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților
profesionale ale studenților în cadrul studiilor universitare de licență, an universitar 2021-2022, cu un nou
alineat, după cum urmează:
,, Întrebările folosite în cadrul sesiunii de reconsiderare a notei vor fi diferite în proporție de minimum
50% față de cele utilizate în cadrul sesiunii ordinare și sesiunii de restanțe”.
Se înaintează Senatului universitar.
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5. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice
și de cercetare vacante în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se
înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind ocuparea posturilor de
asistent universitar pe perioadă determinată din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea
examenului de promovare în cariera didactică, în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”
din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea Metodologiei privind prelungirea contractelor individuale de muncă și de transformare a
posturilor de asistent universitar perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată. Se
înaintează Senatului universitar.
9. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate (granturi de studii) pentru studii universitare de licență,
repartizate distinct pe următoarele categorii: statistic, absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de
la licee situate în mediul rural, candidaților de etnie rromă și candidaților proveniți din sistemul de protecție
socială și rămase neocupate în urma concursului de admitere, sesiunea 2021, astfel:
Facultatea de Medicină
 1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas neocupat la
programul de studii Medicină se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii
Medicină;
 3 (trei) locuri bugetate repartizate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămase
neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală se redistribuie locurilor repartizate
statistic la programul de studii Medicină;
 2 (două) locuri bugetate repartizate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămase
neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală (Lugoj) se redistribuie locurilor
repartizate statistic la programul de studii Medicină;
 7 locuri bugetate repartizate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămase neocupate la programul de studii Medicină se redistribuie locurilor repartizate
statistic la programul de studii Medicină;
 2 locuri bugetate repartizate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămase neocupate la programul de studii Asistență Medicală Generală se redistribuie
locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină;
 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămas neocupat la programul de studii Balneofiziokinetoterapie și recuperare se
redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină;
 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămas neocupat la programul de studii Nutriție și dietetică se redistribuie locurilor
repartizate statistic la programul de studii Medicină;
 6 (șase) locuri bugetate repartizate statistic rămase neocupate la programul de studii Farmacie se
redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină;
Facultatea de Medicină Dentară
 1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas neocupat la
programul de studii Medicină Dentară se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de
studii Medicină Dentară;
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 7 (șapte) locuri bugetate repartizate statistic rămase neocupate la programul de studii Asistență de
Profilaxie Stomatologică se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină
Dentară;
 1 (un) loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas neocupat la
programul de studii Farmacie se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii
Medicină Dentară;
 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămas neocupat la programul de studii Asistență de Farmacie (la Lugoj) se redistribuie
locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină Dentară;
 1 (un) loc bugetat repartizat absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în
mediul rural rămas neocupat la programul de studii Cosmetică medicală și tehnologia produsului
cosmetic se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină Dentară;
 1 (un) loc bugetat repartizat tinerilor de etnie rromă rămas neocupat la programul de studii Farmacie
se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Medicină Dentară;
Facultatea de Farmacie (2 locuri bugetate):
 2 (două) locuri bugetate repartizat statistic rămase neocupate la programul de studii Asistență de
Farmacie (la Lugoj) se redistribuie locurilor repartizate statistic la programul de studii Cosmetică
medicală și tehnologia produsului cosmetic;
Se înaintează Senatului universitar.
10. Aprobarea redistribuirii locurilor cu taxă pentru studii universitare de licență și rămase neocupate în
urma concursului de admitere, sesiunea 2021, astfel:
Facultatea de Medicină
 20 (douăzeci) locuri cu taxă repartizate candidaților non UE rămase neocupate la programul de
studii Medicină se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină;
 1 (un) loc cu taxă rămas neocupat la programul de studii Asistență medicală generală se redistribuie
locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină;
 9 (nouă) locuri cu taxă rămase neocupate la programul de studii Balneofiziokinetoterapie și
recuperare se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină.
Facultatea de Medicină Dentară
 3 (trei) locuri cu taxă repartizate candidaților non UE rămase neocupate la programul de studii
Medicină Dentară se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină
Dentară;
 4 (patru) locuri cu taxă rămase neocupate la programul de studii Asistență de Profilaxie
Stomatologică se redistribuie locurilor cu taxă (RO + UE) la programul de studii Medicină Dentară;
Facultatea de Farmacie:
 6 (șase) locuri cu taxă repartizate candidaților UE rămase neocupate la programul de studii Farmacie
(în limba franceză) se redistribuie locurilor cu taxă repartizate candidaților N-UE la programul de
studii Farmacie (în limba franceză);
Se înaintează Senatului universitar.
11. Aprobarea redistribuirii temporare locului alocat la buget repartizat absolvenților de licee situate în
mediul rural de la anul II, programul de studii Medicină, an universitar 2020-2021, rămas liber ca urmare a
repetenției către anul VI, an universitar 2021-2022, programul de studii Medicină.
12. Aprobarea echivalării/recunoașterii practicii de vară anuală pentru anul universitar 2019-2020 cu
activitatea practică efectuată de către studenți în anul universitar 2020-2021, sub îndrumarea cadrelor
didactice din timpul semestrului, având în vedere art. 23, al. (3) din Metodologia privind organizarea și
desfășurarea procesului de examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem on-line, aferent
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semestrului II al anului universitar 2019-2020 în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor
Babeș” din Timișoara, necesară pentru elaborarea catalogului notare, aferent disciplinei Practica de vară.
Se înaintează Senatului universitar.
13. Aprobarea demarării procedurii de depunere a dosarului, respectiv a plății tarifului către ARACIS
pentru programul de studii universitare de master ,,Cosmetologie și dermofarmacie”, domeniul Farmacie,
2 ani, 120 credite ECTS. Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobarea următoarelor instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, după cum urmează:
- IPSSM 06/2021 – pentru lucrări la instalațiile electrice în exploatare în cadrul UMFVBT;
- IPSSM 07/2021 – privind autorizarea internă a electricienilor în cadrul UMFVBT;
- IPSSM 08/2021 – privind utilizarea energiei electrice în medii normale în cadrul UMFVBT.
Se înaintează Senatului universitar.
15. Aprobarea scoaterii la concurs a unui număr de 7 gradații de merit, distribuite pe structuri
organizatorice, după cum urmează:
- Structuri subordonate Rectorului: 1 gradație de merit;
- Direcția Secretariat General Universitate: 2 gradații de merit;
- Direcția Generală Administrativă: 1 gradație de merit;
- Direcția Resurse Umane: 1 gradație de merit;
- Direcția Informatizare: 1 gradație de merit;
- Direcția Financiar Contabilă: 1 gradație de merit.
16. Aprobarea cumulării celor două jumătăți de normă de tehnician cu studii medii, respectiv laborant cu
studii superioare din cadrul Disciplinei de Tehnologie a Protezelor Dentare într-un post de laborant cu studii
superioare de scurtă durată și scoaterea acestuia la concurs.
17. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs unui post de secretar în cadrul Departamentului II –
Facultatea de Medicină Dentară.
18. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de secretar (studii superioare) în cadrul
departamentului Departament XVI, Facultatea de Medicină.
19. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat
în regim online de către:
a. Student-doctorand: Borlea Andreea
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr. Stoian Dana Liana
Membri:
Prof. univ. dr. Cătălina Poiană – UMF ,,Carol Davila” București
Prof. univ. dr. Preda Cristina – UMF ,,Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Vlad Mihaela Maria - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
b. Student-doctorand: Cerbu Elena Bianca
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius
Membri:
Prof. univ. dr. Cambrea Claudia – UMF ,,Ovidius” Constanța
Prof. univ. dr. Danteș Elena – UMF ,,Ovidius” Constanța
Prof. univ. dr. Vlad Adrian Radu - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
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c. Student-doctorand: Rednic Kristine
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Andrei Gheorghe Marius Motoc
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Mărioara Poenaru
Membri:
Prof. univ. dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel – UMF ,,Carol Davila” București
Conf. univ. dr. Grigore Raluca – UMF ,,Carol Davila” București
Prof. univ. dr. Balica Nicolae Constantin - UMF “Victor Babeș” din Timișoara
20. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-nul prof.
univ. dr. Emanuel Adrian Bratu, după cum urmează:
Domeniul Medicină Dentară, titular la Disciplina Reabilitare Protetică și Implante
Membrii comisiei:
- Prof. univ. dr. Ioan Sîrbu - UMF ,,Carol Davila” București
- Prof. univ. dr. Băciuț Mihaela Felicia - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu”
Cluj Napoca
- Prof. univ. dr. Anca Jivănescu - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
- Prof. univ. dr. Mercuț Veronica - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova (membru
supleant)
- Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara (membru supleant)
21. Desemnarea următoarelor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de
medic primar pentru a face parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din comisia de concurs pentru
ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență
Alba Iulia:
Conf. univ. dr. Marius Păpurică (președinte)
Conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag (membru)
22. Desemnarea unor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de medic
primar pentru a face parte, în calitate de membru, din comisia de concurs și comisia de soluționare a
contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea Chirurgie generală în
cadrul Compartimentului de Chirurgie, Spitalului Orășenesc Ineu:
Comisia de concurs:
Asist. univ. dr. Claudiu Octavian Ioniță (membru)
Asist. univ. dr. Radu Gheorghe Dan (membru)
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Asist. univ. dr. Huț Emil Florin (membru)
Asist. univ. dr. Tîrziu Răzvan Vlad (membru)
23. Respingerea solicitării SC Company LCT SRL, nr. 16767/15.09.2021, privind menținerea chiriei pentru
perioada 01.09.2021 – 31.12.2021, și anume reducerea chiriei cu 50%.
24. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Dorina Coricovac, director de proiect cu titlul ,,Redarea către
piața dermocosmetică a unei formulări topice moderne cu acid betulinic încorporat în proniozomi” – PN –
III – P1 – 1.1 – TE – 2019- 2134, privind angajarea d-nei drd. Iasmina Marcovici.
25. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 16055/07.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Bosnian Journal of basic medical sciences, FI = 3.36, contravaloarea sumei de 995.00 de euro,
solicitant: conf. univ. dr. Stelian Pantea (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
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-

Referat de necesitate nr. 16181/08.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Healthcare, FI = 2.64, contravaloarea sumei de 1595.76 de euro, solicitant: conf. univ. dr. Marincu
Iosif (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru
cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 16164/08.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Frontiers in Pediatrics, Pediatric Gastronterelogy, Hepatology and Nutrition, FI = 3.418,
contravaloarea sumei de 2950.00 de dolari, solicitant: dr. Oana Belei (aviz favorabil din partea dlui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 16165/08.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.671,
în revista Journal of International Medical Research, contravaloarea sumei de 3610.05 de euro,
solicitant: dr. Stănciulescu Maria Corina (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian
Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică: se decontează in limita a 1500 de euro);
- Referat de necesitate nr. 16325/09.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.804,
în revista American Journal of men health, contravaloarea sumei de 8752,98 lei, 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. 2964/14.09.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei
de 556,92 de euro, sursa de finanțare contract 5439-2/05.03.2021 – CCA – CERT-MEDS, solicitant:
prof. univ. dr. Danina Muntean (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2965/14.09.2021, privind achiziționarea de piese de schimb pentru Oxigraf
Oroboros, contravaloarea sumei de 1229,27 de euro, sursa de finanțare contract 5439-2/05.03.2021
– CCA – CERT-MEDS, solicitant: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean (aviz favorabil din partea
d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 16796/16.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.43,
în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitanți: prof. univ. dr. Adrian
Vlad și conf. univ. dr. Alexandra Sima (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 17041/17.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.447,
în revista Experimental and therapeutic medicine, contravaloarea sumei de 890.00 de euro,
solicitant: ș.l. dr. Talpoș Șerban (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 17235/20.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: prof. univ. dr.
Andrei Anghel (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, prorector
pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 17338/20.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Manta (Monea)
Mihaela Daniela (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director
CSUD)
- Referat de necesitate nr. 3021/20.09.2021, privind decontarea taxei de membru Academic Union,
contravaloarea sumei de 3800.00 de lire sterline, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan.
26. Aprobarea cererilor de deplasare pentru:
- Drd. Scurtu Alexandra: 20.09.2021 – 27.09.2021, Calabria, Italia;
- Drd. Macașoi Ioana Gabriela: 20.09.2021 – 27.09.2021, Calabria, Italia;
- Drd. Moza Iren Cornelia: 20.09.2021 – 27.09.2021, Calabria, Italia;
- Drd. Marcovici Iasmina: 20.09.2021 – 27.09.2021, Calabria, Italia;
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27. Aprobarea solicitării stud. Stoienescu Cosmin Nicolae, nr. 16473/13.09.2021, anul II, privind
întreruperea studiilor universitare de licență la programul de studii universitare Tehnică Dentară, pentru
anul universitar 2021-2022.
28. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență:
 Solicitarea stud. Mia Marie Lembert, nr. 16915/16.09.2021, anul I, Medicină (în limba engleză);
 Solicitarea stud. Lăcătuș Andreea Maria, nr. 16656/15.09.2021, anul I, BFKT;
29. Aprobarea solicitării stud. Zegleanu Dănuț Gheorghe, nr. 16551/14.09.2021, privind reluarea studiilor
la programul de studii AMG Deva, anul I, an universitar 2021-2022.
30. Aprobarea prelungirii contractului de muncă pe perioadă determinată până la data de 01.09.2022 pentru
conducătorii de doctorat pensionați, în vederea îndrumării și finalizării activității studenților doctoranzi
aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat, conform listei anexate.
31. Aprobarea modificării calendarului Competiției de granturi doctorale prin prelungirea cu 14 zile
calendaristice, astfel: termenul de depunere al proiectelor se prelungește până în data de 10.10.2021,
respectiv decalarea perioadei pentru evaluarea proiectelor. Se înaintează Senatului universitar.
32. Aprobarea/avizarea următoarelor documente necesare derulării proiectului pentru dezvoltarea
instituțională CNFIS-FDI-2021-0552, cu titlul: Dezvoltarea unei platforme structurate de consultanță,
intervenție și consiliere profesională a studenților în vederea îmbunătățirii inserției profesionale și a
reducerii abandonului universitar:
 Regulamentul de atribuire a tabletelor electronice, studenților români înscriși la studii universitare
de licență, de scurtă și lungă durată, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara PROIECT CNFIS-FDI-2021-0552;
 Modelul de contract de comodat perioadă determinată, prin care comodantul împrumută
comodatarului în mod gratuit tablete electronice APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi;
 Modelul de proces verbal de predare - primire Tableta APPLE iPAD 8 (2020), 10.2”, 32GB, Wi-Fi.
Se înaintează Senatului universitar.
33. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I și II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicină.
34. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I și II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicină
Dentară.
35. Aprobarea listei cadrelor didactice propuse a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora, în
semestrul I și II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Farmacie.
36. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Mărioara Cornianu, Disciplina de Morfopatologie, nr.
17225/17.09.2021, privind susținerea cursului și a lucrărilor practice de Anatomie patologică pentru anul
II, seria A, Medicină Dentară în semestrul II, anul universitar 2021-2022, pe motivul lipsei de spațiu.
37. Aprobarea cererilor pentru concediu fără plată:
- Asist. univ. dr. Stan Adrian Tudor: 20.09.2021- 21.11.2021. (nr. 17370/20.09.2021);
- Asist. univ. dr. Gabor Alin Gabriel: 20.09.2021 – 19.11.2021 (nr. 17319/20.09.2021).
38. Aprobarea susținerii cursurilor, în regim on-line, de către următoarele cadre didactice din cadrul
Facultății de Medicină Dentară:
- conf. univ. dr. Anca Vîlceanu, motivație - cauza medicală (tratament cu imunosupresoare);
- prof. univ. dr. Liliana Porojan, motivație – cauză medicală;
- conf. univ. dr. Sorin Porojan, motivație – cauză medicală;
- ș.l. dr. Savencu Cristina Elena, motivație – cauză medicală;
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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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