HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 26/18245/27.09.2021
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. 18245/27.09.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea demarării procedurilor de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante în sesiunea
aferentă semestrului I al anului universitar 2021-2022.
2. Aprobarea completării art.5, alin (2) al Contractului de finanțare de proiect de cercetare științifică pentru
Cercetare doctorală, Cercetare post-doctorală și Cercetători experimentați în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin HCA nr. 3153/24.02.2020, H.C.A. nr.
15/6903/19.06.2020, si Hotărârii Senatului nr.27/7135/24.06.2020, cu următorul cuprins:
„Alin.(2) Directorul de proiect are obligația de a depune la Departamentul de Cercetare și Management
al Granturilor un raport de activitate științifică în perioada 1-15 decembrie a fiecărui an calendaristic de
desfășurare a proiectului, însoțit de documentele justificative aferente (raport tehnic al activității
științifice, publicații, articole în format print, etc). Raportul va fi avizat de către Consiliul Științific
subordonat Rectoratului UMFVBT.” și a modelului de Act Adițional nr.5. Se înaintează Senatului
universitar.
3. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat
în regim online de către:
Student-doctorand: Pop Gheorghe Nicușor
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Drăgan Simona Ruxanda
Membri:
Prof. univ. dr. Pop Dana – UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Mitu Florin - UMF „Gr. T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara
Student-doctorand: Neamțu Ioana Cristina
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Doroș Gabriela Simona
Membri:
Prof. univ. dr. Togănel Rodica – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie “George Emil
Palade” din Târgu Mureș
Prof. univ. dr. Mărginean Cristina Oana - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie
“George Emil Palade” din Târgu Mureș
Prof. univ. dr. Gafencu Mihai – UMF „Victor Babeș” din Timișoara
4. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-nul conf.
univ. dr. Stelian Pantea, după cum urmează:
Domeniul Medicină
Prof. univ. dr. Timar Bogdan Romulus - UMF „Victor Babeș” din Timișoara
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Prof. univ. dr. Șurlin Marin Valeriu - UMF Craiova
Conf. univ. dr. Tudorache Ștefania - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Popoiu Călin Marius - UMF „Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant)
Prof. univ. dr. Molnar Călin - UMFST „G.E. Palade” Târgu Mureș (membru supleant)
5. Aprobarea prelungirii contractului pe perioadă determinată pentru d-na prof. univ. dr. Rotaru Maria,
conducător de doctorat.
6. Aprobarea componenței Comisiei pentru evaluarea dosarelor privind acordarea gradației de merit, după
cum urmează:
- Ing. Sever Sbârnă, Șef serviciu aprovizionare și achiziții publice,
- Ing. Marius Adrian Mocanu,
- Cj. Cristian Ioan Hinț
7. Aprobarea susținerii testării RT – PCR la 7 zile a celor 100 de medici rezidenți nevaccinați angajați în
Ambulatoriul de Stomatologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, contra cost.
8. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 17988/23.09.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în revista
Journal of Clinical Medicine, FI = 4.241, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant: asist.
univ. dr. Vlad Sabin Ivan (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean,
Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 17989/23.09.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în revista
Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1758.34 de euro, solicitant: drd. Ioana Pîrvulescu
(aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 17990/23.09.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 721.37 de euro, solicitant: drd. Pop Gheorghe Nicușor
(aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 17897/23.09.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: drd. Liana Marieș (aviz
favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 18089/24.09.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 677.30 de euro, solicitant: drd. Timircan Otilia (aviz
favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
9. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență:
 Solicitarea studentei Butica Emanuela Lucia, anul I, nr. 16939/16.09.2021, de aprobare a retragerii
de la programul de studii BFKT. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
 Solicitarea studentei Humă Maria Anca, anul I, nr. 17750/22.09.2021, de aprobare a retragerii de la
programul de studii AMG. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
 Solicitarea studentei Sută Ana Maria, anul I, nr. 17750/22.09.2021, de aprobare a retragerii de la
programul de studii AMG. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
10. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență:
 Solicitarea studentei Ardeleanu Carla Alexandra, anul IV, nr. 16350/09.09.2021, de aprobare a
întreruperii studiilor universitare de licență la programul de studii Medicină Dentară, pentru anul
universitar 2021-2022. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină Dentară);
 Solicitarea studentei Ștefan Diana Maria, anul VI, nr. 16379/09.09.2021, de aprobare a întreruperii
studiilor universitare de licență la programul de studii Medicină Dentară, pentru anul universitar
2021-2022. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină Dentară);
 Solicitarea studentei Feher Larisa, anul VI, nr. 17040/17.09.2021, de aprobare a întreruperii studiilor
universitare de licență la programul de studii Medicină, pentru anii universitar 2021-2022 și 20222023. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
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Solicitarea studentei Stencoane Vladimir Andrei, anul I, nr. 16938/16.09.2021, de aprobare a
întreruperii studiilor universitare de licență la programul de studii Nutriție și dietetică, pentru anul
universitar 2021-2022. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
 Solicitarea studentei Madoșa Simona, anul IV, nr. 16787/16.09.2021, de aprobare a întreruperii
studiilor universitare de licență la programul de studii Medicină, pentru anul universitar 2021-2022.
(există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
 Solicitarea studentei Ciocani Carmen Andreea, anul I, nr. 17083/17.09.2021, de aprobare a
întreruperii studiilor universitare de licență la programul de studii AMG, pentru anii universitar
2021-2022 și 2022-2023. (există aviz favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
11. 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.
12. Aprobarea modificărilor propuse a fi efectuate la documentele votate în ședința de CA din 21.09.2021
în vederea înaintării spre dezbatere și avizare de către Senatul universitar, conform reglementărilor în
vigoare.
13. Aprobarea, de principiu, după finalizarea graficului desfășurării concursului de admitere la studiile
universitare de doctorat sesiunea septembrie 2021, a redistribuirii locului rămas liber repartizat statistic
la domeniul Farmacie (IF, cu bursă) către locurile repartizate statistic, domeniul Medicină (IF, cu bursă)
din cadrul Școlii Doctorale Medicină-Farmacie.
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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