HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 29/20820/26.10.2021
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. 20820/26.10.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind conferirea titlurilor și
distincțiilor onorifice în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara,
respectiv de abrogare a Regulamentului privind conferirea titlurilor științifice și distincții în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.
99/13495/30.09.2020. Se înaintează Senatului universitar.
2. Se ia act de demisia d-lui prof. univ. dr. Bogdan Romulus Timar din funcția de membru titular reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în cadrul Consiliului
de Administrație a Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu” Timișoara.
3. Nominalizarea d-lui prof. univ. dr. Adalbert Schiller în calitate de membru titular - reprezentant al
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în cadrul Consiliului de Administrație
a Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Pius Brînzeu” Timișoara.
4. Aprobarea completării componenței Consiliului executiv al Societății Antreprenoriale Studențești
(SAS) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S.
nr. 30/8140/27.06.2018 și H.S. nr. 18/8080/29.05.2019, după cum urmează:
Studenți desemnați de organizațiile studențești legal constituite și recunoscute de către universitate:
- Handro Dorian Cristian, anul V, Medicină, Facultatea de Medicină
- Cioploiu Delia Mariana, anul IV, Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară
- Păcurar Andra Tiberia, anul II, Farmacie, Facultatea de Farmacie
Reprezentant mediul de afaceri
- Dr. Bădescu Adrian, membru al Consiliului de consultanță antreprenorială în cadrul UMFVBT
Se înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea încheierii unui contract cu compania Clardata GmbH Germania (partener oficial al Societății
Germane de Oncologie), ca parte a proiectului de implementare a standardelor Societății Germane de
Oncologie în îngrijirea multidisciplinară a pacientului oncologic.
6. Aprobarea modificării, completării și republicării Procedurii operaționale privind organizarea și
desfășurarea procesului de susținere a tezelor de doctorat/abilitare, în sistem on-line, în cadrul Universității
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
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. Liana Dehelean, atestat de abilitare obținut în baza ordinului M.E. nr. 5394/07.10.2021. 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 ș.l. dr.
Minodora Andor, atestat de abilitare obținut în baza ordinului M.E. nr. 5395/07.10.2021. 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. Marius Sorin Murariu, atestat de abilitare obținut în baza ordinului M.E. nr. 5393/07.10.2021. Se
înaintează Senatului universitar.
10. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină Dentară din cadrul IOSUD – Universitatea
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, a d-lui conf. univ. dr.
Marius Octavian Pricop, atestat de abilitare obținut în baza ordinului M.E. nr. 5388/07.10.2021. Se
înaintează Senatului universitar.
11. Aprobarea cererilor studenților doctoranzi pentru acordarea perioadei de grație, conform art. 40, alin 1
din Codul studiilor doctorale aprobat prin H.G. nr. 681/2011, astfel:
Domeniul Medicină:
1. Student-doctorand Gobjila Carolina
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Anastasiu Doru Mihai
Perioada solicitată 12 luni
2. Student-doctorand Marin Aurel
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Poenaru Marioara
Perioada solicitată 12 luni
3. Student-doctorand Pescaru Monica
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Ioniță Hortensia
Perioada solicitată 12 luni
4. Student-doctorand Cochera Flavia Viorica
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Tomescu Mirela Cleopatra
Perioada solicitată 24 luni
Se înaintează Senatului universitar.
12. Aprobarea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în
regim on-line de către:
Student doctorand: Taban Oana
Domeniul Medicină
Președinte:
- Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Dema Alis Liliana Carmen
Membri:
- Prof. univ. dr. Căruntu Irina Draga – UMF ,,Grigore T. Popa” Iași
- Prof. univ. dr. Pop Ovidiu Laurean – Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie
- Prof. univ. dr. Șirli Roxana Lucia Denisa – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
13. Aprobarea Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea contaminării cu
noul virus ,,COVID – 19” în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea schimbării destinației spațiilor situate în
căminele studențești în care își desfășoară activitatea societățile comerciale în vederea obținerii autorizației
de funcționare, respectiv pentru figurarea în cartea funciară a acestor spații ca spații cu altă destinație
(SAD).
15. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Ion Tiberiu Bratu, nr. 15998/06.09.2021, 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
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resurse umane a universității și referatul justificativ din partea d-lui prof. univ. dr. Ciprian Duță, Director
de Departament X – Chirurgie II, nr. 20795/26.10.2021. Se înaintează Senatului universitar.
16. Aprobarea desfășurării de activități didactice în regim de plata cu ora, de către d-na prof. univ. dr.
Angela Codruța Podariu, începând cu data de 02.11.2021.
17. Acordarea unui salariu diferențiat în procent de 30% din salariul de bază pentru d-na ș.l. dr. Mirela
Frandeș, la propunerea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică nr.
20674/22.10.2021.
18. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Elena Amăricăi, nr. 20372/19.10.2021, privind acordarea
concediului plătit pentru formare profesională, în perioada 25.10.2021 – 26.10.2021.
19. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Cațan Liliana Ecaterina, nr. 20373/19.10.2021, privind a
acordarea concediului plătit pentru formare profesională, în perioada 25.10.2021 – 26.10.2021.
20. Respingerea solicitării d-lui asist. univ. dr. Mișcă Liviu Coriolan, nr. 20521/21.10.2021, privind
acordarea concediului fără plată, în perioada 01.11.2021 – 30.04.2022.
21. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
 Referat de necesitate nr. 20348/19.10.2021privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Materials, FI = 3.623, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: dr. Luca Magda (aviz
favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea
științifică);
 Referat de necesitate nr. 20720/25.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: ș.l. dr. Cîtu Ioan
Cosmin (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică)
22. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
 Solicitarea stud. Mohamad Alismail Abdilhamid, nr. 20497/20.10.2021, anul I, programul de studii
universitare Medicina, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Babescu Bogdan, nr. 20399/19.10.2021, anul I, programul de studii universitare
Tehnică Dentară, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Lihaciu Flavius Răzvan, nr. 20484/20.10.2021, anul I, programul de studii
universitare Tehnică Dentară, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Alexandra Florina Balaj, nr. 20483/20.10.2021, anul VI, programul de studii
universitare Medicină Dentară, pentru anul universitar 2021-2022;
23. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență/master (avizate favorabil de către
decanii facultăților):
 Solicitarea stud. Cornean Cristiana Alexandra, nr. 20336/19.10.2021, anul I, programul de studii
universitare de master Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice;
 Solicitarea stud. Vincenzo Aiello, nr. 20340/19.10.2021, anul II, programul de studii universitare
Medicină;
 Solicitarea stud. Petresc (Stoic) Cristina, nr. 20269/18.10.2021, anul I, programul de studii
universitare AMG (Deva);
 Solicitarea stud. Gregorio Gazzarata, nr. 20498/20.10.2021, anul I, programul de studii universitare
Medicină (în limba engleză);
24. Desemnarea următoarelor cadre didactice, medici primari în specialitatea chirurgie generală care să facă
parte din comisia de concurs, respectiv din comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul
organizat în vederea ocupării postului vacant de medic specialist în specialitatea Chirurgie generală în
cadrul Secției Chirurgie generală a Spitalului Municipal Sebeș:
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Comisia de concurs:
- Conf. univ. dr. Sima Laurențiu Vasile
- Asist. univ. dr. Dan Iliescu
Comisia de soluționare a contestațiilor
- Asist. univ. dr. Radu Gheorghe Dan
25. Desemnarea următoarelor cadre didactice, medici primari în specialitatea Medicină internă care să facă
parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din comisia de concurs pentru concursul organizat în
vederea ocupării postului vacant de medic specialist în specialitatea Medicină internă în cadrul Secției
Medicină Internă II a Spitalului Județean de Urgență Deva:
Comisia de concurs:
- Ș.l. dr. Roxana Buzaș (președinte)
- Ș.l. dr. Norina Simona Basa (membru)
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 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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