HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 27/19248/05.10.2021
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. 19248/05.10.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
hotărăște:

1. Aprobarea modificării perioadei de efectuare a practicii de vară din structura anului universitar 2021 - 2022
pentru studii universitare de licență, din intervalul 11.07.2022 – 05.08.2022 în intervalul 11.07.2022 –
15.09.2022, cu respectarea celorlalte prevederi ale contractului referitoare la numărul de zile și de ore de
practică. Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea completării art. 164, alin (2) din Regulamentul 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, după cum urmează:
,, Art. 164.
(2) În caz de egalitate a mediilor de repartizare, criteriile de departajare utilizate secvențial, până la atingerea
primei departajări sunt, în următoarea ordine:
1. Nota/media notelor obținute la materia cu numărul cel mai mare de credite, din anul universitar anterior;
2. Nota/media notelor obținute la materiile cu numărul cel mai mare de credite, în ordine descrescătoare, din
anul universitar anterior;
3. Media aritmetică a mediilor ponderate aferente anilor universitari anteriori.
4. Media obținută la concursul de admitere la UMFVBT”.
Se înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea completării Cap. III, art. 8 din Metodologia de evaluare a proiectelor pentru obținerea grantului
doctoral programul GD 2021 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin
H.S. nr. 41/4291/24.02.2021 după cum urmează:
,, Art. 8 - Evaluarea proiectului va fi efectuată independent de către doi evaluatori, între ale căror punctaje se
va face media, dacă diferența este mai mică sau egală cu 10 puncte. Dacă diferența de punctaj dintre primii
doi evaluatori este mai mare de 10 puncte, proiectul va fi evaluat de un al treilea evaluator, iar punctajul final
va fi media dintre cele trei punctaje acordate. Punctajul aferent activității doctorandului implică și calitatea
publicațiilor.”
Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea distribuirii celor 5 (cinci) locuri fără bursă/granturi pentru studiile universitare de doctorate
finanțate de la bugetul de stat, pe baza competiției de granturi doctorale conform Metodologiei de evaluare a
proiectelor pentru obținerea grantului doctoral aprobată prin H.S. nr. 41/4291/24.02.2021, suplimentate și
aprobate de M.E., conform adresei nr. 538/GP/30.09.2021, după cum urmează:
- Domeniul Medicină – 4 locuri;
- Domeniul Medicină Dentară – 1 loc.
Se înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea distribuirii celor 20 de locuri/granturi pentru studii universitare de master, alocate suplimentar
conform adresei M.E. 539/GP/30.09.2021, următoarelor programe de studii universitare de master, pentru anul
universitar 2021-2022, astfel:
Domeniul Medicină:
- Programul de studiu Nutriție clinică și comunitară – 3 locuri,
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Programul de studiu Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare – 3 locuri;
Programul de studiu Recuperarea afecțiunilor neurologice – 3 locuri;
Programul de studiu Managementul serviciilor sociale și de sănătate – 2 locuri;
Programul de studiu Responsabilitatea juridică a personalului medical - 2 locuri;
Programul de studiu Management educațional sanitar - 2 locuri;
Programul de studiu Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical - 2
locuri;
Domeniul Farmacie
- Programul de studiu Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic – 3 locuri.
Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea propunerii Decanatului Facultății de Medicină și a SSMT, nr. 19178/05.10.2021, privind
nominalizarea studentei Giuchici Silvia, anul IV, Medicină, în calitate de membru al Comisiei de Etică a
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024. Se
înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea propunerii Decanatului Facultății de Medicină Dentară și a TDSA, nr. 19232/05.10.2021, privind
nominalizarea studentului Darius Buliga, anul V, Medicină Dentară, în calitate de membru al Comisiei de Etică
a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru diferența de mandat 2020-2024.
Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea perioadei 01.11.2021 – 12.11.2021 pentru depunerea de către studenți a dosarelor pentru bursă
de ajutor social, burse speciale sau burse pentru stimularea performanței academice.
9. Aprobarea completării listei membrilor titulari ai Centrului de Cercetare al Institutului de Boli
Cardiovasculare Timișoara cu d-na ș.l. dr. Stela Iurciuc și d-nul ș.l. dr. Caius Glad Streian.
10. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de Cercetare cognitivă în patologia neuropsihiatrică, conform
documentelor depuse.
11. Aprobarea afilierii de noi membri la Centru de cercetări avansate în patologia cardiovasculară și
hemostazeologie, conform documentelor depuse.
12. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de Cercetare Moleculară în Nefrologie și Patologie Vasculară,
conform documentelor depuse.
13. Aprobarea transformării postului vacant cu timp parțial (4 ore/zi) de laborant studii superioare din cadrul
Disciplinei de Propedeutică și Materiale Dentare în post de operator introducere, validare și prelucrare date
(studii medii) – cod COR 413201, timp parțial de muncă (4 ore/zi), în cadrul aceleiași discipline și scoaterea
acestuia la concurs.
14. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Adalbert Schiller, nr. 17081/17.09.2021, privind
menținerea calității de titular în învățământul superior și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani. având
în vedere disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica financiară și de resurse
umane a universității și referatul justificativ din partea d-nei conf. univ. dr. Mihaela Viviana Ivan, Director de
Departament XIV, nr. 15992/06.09.2021. Se înaintează Senatului universitar.
15. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui conf. univ. dr. Horia Pleș, nr. 18076/24.09.2021, privind menținerea
calității de titular în învățământul superior și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani. având în vedere
disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica financiară și de resurse umane a
universității și referatul justificativ din partea d-nei prof. un iv. dr. Simu Mihaela Adriana, Director de
Departament VIII – Neuroștiințe, nr. 18225/30.09.2021/R. Se înaintează Senatului universitar.
16. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Iosif Marincu, nr. 18217/27.09.2021, privind menținerea
calității de titular în învățământul superior și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani. având în vedere
disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica financiară și de resurse umane a
universității și referatul justificativ din partea d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu, Director de
Departament XIII, nr. 18594/01.10.2021. Se înaintează Senatului universitar.
-
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17. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Lighezan Diana Luisa, nr. 18395/28.09.2021, privind
transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe
perioadă nedeterminată.
18. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Jurescu Aura, nr. 18132/24.09.2021, privind transformarea
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată.
19. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte din comisia de concurs (președinte, respectiv
membru) și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul organizat pentru postul vacant de farmacist
specialist în specialitatea Farmacie clinică din cadrul Spitalului Municipal ,,dr. Teodor Andrei” Lugoj:
Comisia de concurs:
- Conf. univ. dr. Alina Hegheș (președinte)
- Conf. univ. dr. Georgeta Hermina Coneac (membru)
Comisia de soluționare a contestațiilor:
- Conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai (membru)
20. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte din comisia de concurs (președinte, respectiv
membru) la concursul organizat pentru postul vacant de medic dentist cu drept de liberă practică la Cabinetul
Medicină Dentară de Urgență – UPU SMURD din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva:
Comisia de concurs:
- Prof.univ.dr. Daniela Elisabeta Jumanca (președinte)
- Ș.l.dr. Goguță Luciana Maria (membru)
21. Aprobarea solicitărilor d-nei conf. univ. dr. Frânculescu Iulia Cristina și d-nei conf. univ. dr. Luca Gabriela
Mariana, privind desfășurarea activităților didactice în sistem on-line.
22. Aprobarea listelor cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse pentru desfășurarea
activităților didactice în regim de plata cu ora în semestrul I și II al anului universitar 2021-2022, Facultatea de
Medicină.
23. Aprobarea desfășurării workshop-ului ,,Instrumente de monitorizare a Pneumopatiilor Interstițiale Difuze”
sub egida UMF ,,Victor Babeș din Timișoara, respectiv folosirea siglei pe materialele manifestării.
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. 18613/30.09.2021, pentru d-na Ilie Anamaria Simona, administrator
financiar în cadrul Direcției Financiar Contabile;
 Referat de recomandare nr. 18734/30.09.2021, pentru d-na Andrei Cioabă Rodica Andreea,
administrator financiar în cadrul Direcției Financiar Contabile;
25. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 17918/23.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Ovidiu Potre
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 18653/30.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
International journal of immunopathology and pharmacology, FI = 3.219, contravaloarea sumei de
1480.00 de lire sterline , solicitant: asist. univ. dr. Kundnani Nilima Rajpal (aviz favorabil din partea dlui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 15939/06.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Biomed Research International, FI = 3.411, contravaloarea sumei de 2400.00 de dolari, solicitant: ș.l.
dr. Adelina Mihăescu (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru cercetarea științifică – se decontează în limita a 792.00 de dolari);
26. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență: (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
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Solicitarea stud. Morar Cristina, nr. 17816/23.09.2021, anul II, programul de studii universitare AMG
Lugoj, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Stanca Rîjniță Ruxandra, nr. 18119/24.09.2021, anul I, programul de studii universitare
BFKT, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Zarioiu Alina Cosmina, nr. 18120/24.09.2021, anul II, programul de studii universitare
AMG, pentru anii universitar 2021-2022 și 2022 – 2023;
 Solicitarea stud. Sterie Liviu Beniamin, nr. 18121/24.09.2021, anul II, programul de studii universitare
AMG, pentru anul universitar 2021-2022.
27. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență/master (avizate favorabil de către
decanii facultăților):
 Solicitarea stud. Vlad Paul Dumitru, nr. 16933/16.09.2021, anul I, Medicină;
 Solicitarea stud. Bausche Andreas Eduard, nr. 17821/23.09.2021, anul I, Medicină;
 Solicitarea stud. Butuc Veronica, nr. 18240/27.09.2021, anul III, Farmacie;
 Solicitarea stud. Mantelli Martina Benedetta, nr. 18260/27.09.2021, anul I, Medicină Dentară (în limba
engleză);
 Solicitarea stud. Scurtu Alexandra Denisa, nr. 18262/27.09.2021, anul II, Medicamente de tip OTC,
suplimente alimentare, cosmetice;
 Solicitarea stud. Gros Daniela Ioana, nr. 18238/27.09.2021, anul I, Nutriție și dietetică;
 Solicitarea stud. Dubău Mihaela (Costea), nr. 18385/28.09.2021, anul II, Laseri în Medicină Dentară.
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.

RECTORAT
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România
Tel: +40256293389; Fax: +40256490626
Email: rectorat@umft.ro

L.L.G.

www.umft.ro
4

