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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 28/20360/19.10.2021 
         

 

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. 20360/19.10.2021. 

 

Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea statutului și a siglei Fundației Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara.  

2. Aprobarea Instrucțiunilor privind elaborarea procedurilor operaționale în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform documentului anexat. 

3. Aprobarea Instrucțiunilor privind eliberarea diplomelor și certificatelor emise în urma activităților 

științifice și profesionale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

conform documentului anexat. 

4. Aprobarea următoarelor reglementări privind posibilitatea de testare a studenților din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, inclusiv a studenților cu mobilități 

ERASMUS, la Centrul de testare PCR al universității, după cum urmează: 

- testarea gratuită cu test antigen a tuturor studenților, inclusiv a studenților cu mobilități ERASMUS, 

care sunt contacți, au simptome nespecifice de răceală sau simptome specifice infectării cu virusul 

SARS-CoV; 

- testarea gratuită cu test RT - PCR a studenților cu mobilități ERASMUS, care sunt contacți, au 

simptome nespecifice de răceală sau simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV; 

- testarea, contracost, cu test RT - PCR a studenților care sunt contacți, au simptome nespecifice de 

răceală sau simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV, reprezentând contravaloarea sumei 

de 150 de lei; 

5. Aprobarea creșterii numărului de locuri pentru programul de studii Medicină (în limba franceză) din 

cadrul Facultății de Medicină, de la 40 de locuri la 80 de locuri. Se înaintează Senatului universitar.  

6. Avizarea încetării de drept a contractului de finanțare de proiect de cercetare științifică nr. 

2EXP/1319/31.01.2020, respectiv relocarea bugetului necheltuit la veniturile proprii ale universității, având 

în vedere pensionarea d-lui prof. univ. dr. Ioan Sporea (director de proiect). 

7. Aprobarea redistribuirii locului bugetat alocat prin H.C.A. nr. 27/19248/05.10.2021, de la programul 

de studii universitare de master ,,Aplicații moderne ale medicinei de laborator în personalizarea actului 

medical, domeniul Medicină la programul de studii universitare de master ,,Managementul serviciilor 

sociale și de sănătate”, domeniul Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul I, 

anul universitar 2021-2022, avizată în Consiliul Facultății de Medicină, conform procesului verbal nr. 

19339/06.10.2021.  

9. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul I, 

anul universitar 2021-2022, avizată în Consiliul Facultății de Medicină Dentară, conform procesului verbal 

nr. 19350/06.10.2021 
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10. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul I, 

anul universitar 2021-2022, avizată în Consiliul Facultății de Farmacie, conform hotărârii nr. 

15/18822/01.10.2021.  

11. Aprobarea modificării și completării Standardelor de elaborare a tezei de doctorat în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea modificării și completării Machetei de redactare a tezei de doctorat în cadrul Universităţii 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

13.  Aprobarea prelungirii termenului de depunere a tezelor de doctorat în curs de finalizare, cu două luni, 

pentru doctoranzii care îndeplinesc criteriile contractuale (au publicațiile necesare), fără obligația de a 

achita taxa de școlarizare, până la data de 01.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea alocării a doi angajați încadrați la Biblioteca UMFVBT – Arhivă Teze de doctorat pentru a 

sprijini Secretariatul Școlii Doctorale (d-na Togeroni Nadia  Georgeta Marsilia, secretar Școala Doctorală), 

în activitatea de verificare a tezelor de doctorat scanate din perioada 1990-2016, aflate în depozitul arhivă 

Biblioteca UMFVBT, respectiv în raportarea situației către Directorul CSUD, cu respectarea prevederilor 

Ordinului M.E. nr. 5255/2021 privind verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea 

tezelor de doctorat din perioada 1990-2016. 

15. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Vlădescu Cristian, conducător de doctorat, domeniul Medicină, 

nr. 19565/08.10.2021, privind renunțarea la calitatea membru în cadrul Școlii Doctorale Medicină-

Farmacie, respectiv aprobarea transferului de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara la Universitatea „Titu Maiorescu” din București.  

16. Aprobarea Procedurii operaționale privind Menținerea calității de salariat după data îndeplinirii 

cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionarea personalului 

didactic auxiliar și nedidactic.  

17. Aprobarea Procedurii de sistem privind Programarea și efectuarea concediului, respectiv 

abrogarea/retragerea Procedurii operaționale – Programarea și efectuarea concediului, completată și 

modificată prin H.S. nr. 116/15705/28.10.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea Procedurii de sistem privind Formarea profesională a personalului didactic auxiliar și 

nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

19. Aprobarea Procedurii de sistem privind Cercetarea disciplinară a personalului Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, respectiv abrogarea/retragerea Regulamentului privind 

desfășurarea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă, aprobat prin H.S. nr. 9/14160/28.09.2017. Se 

înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei privind evaluarea anuală a 

performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic. Se înaintează 

Senatului universitar. 

21. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției Secretariat General Universitate din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

22. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar, nr. 19696/11.10.2021, 

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 VII – Medicină Internă 2, nr. 20043/15.10.2021. Se înaintează Senatului 

universitar. 
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23. Aprobarea propunerii d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 

16475/13.09.2021, privind acordarea titlului de Visiting Professor d-lui Priv. Doz. Dr. Med. Stephen 

Seeliger, de la KJF Clinic Sankt Elisabeth Neuburg an der Donau. Se înaintează Senatului universitar. 

24. Aprobarea propunerii d-lui prof. univ. dr. Andrei Motoc, Președinte SCIM, nr. 19981/14.10.2021, 

privind implementarea platformei digitale www.ExpertSCIM.ro în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

25. Aprobarea modificării structurii personalului centrului de cercetare Centru de tehnologii avansate în 

protetica dentară, prin transformarea calității de membru asociat al d-nei asist. univ. dr. Vasiliu Roxana 

Diana, în calitate de membru titular.  

26. Aprobarea actualizării listei de membri ai Centrului de cercetare translațională și medicina sistemelor 

(CerTMeds), conform documentelor transmise.  

27. Aprobarea afilierii d-nei asist. univ. dr. Greta Ionela Bărbulescu, în calitate de membru la centrul 

Centrului de Imunofiziologie și Biotehnologii (CIF - BIOTECH).  

28. Aprobarea rezultatelor după evaluarea dosarelor depuse pentru obținerea gradațiilor de merit de către 

personalul didactic auxiliar, sesiunea septembrie – octombrie 2021, conform procesului verbal întocmit de 

Comisia de evaluare a dosarelor de concurs pentru acordarea gradației de merit personalului didactic 

auxiliar, nr. 19216/05.10.2021. 

29. Aprobarea desfășurării activității didactice, în regim on-line, de la domiciliu, de către patru cadre 

didactice din cadrul Disciplinei Histologie, infectate cu virusul SARS – CoV – 2.  

30. Avizarea favorabilă a alegerii d-nei prof. univ. dr. Roxana Șirli, în calitate de președinte/director al 

Centrului Avansat de Cercetare Gastroenterologie și Hepatologie, având în vedere pensionarea d-lui prof. 

univ.dr. Ioan Sporea.  

31. Respingerea solicitării SC Computer Mania SRL, nr. 19275/05.10.2021, privind suspendarea plății 

chiriei pentru spațiul aflat în Timișoara, Aleea Studenților, cămin C5, în perioada 01.10.2020- 31.12.2021, 

pe motivul suspendării activității datorată pandemiei. 

32. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Anca Jivănescu, Șef Disciplină Protetică Dentară, nr. 

19859/13.10.2021, privind acordarea sporului de toxicitate d-nei Calance Laura Georgeta, angajată pe 

postul de laborant în cadrul Disciplinei de Protetică dentară.   

33. 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. 3344/13.10.2021, pentru d-nul Stefănuț Viorel, angajat pe postul de 

portar în cadrul Direcției Social Administrativ, Serviciul PSI (la propunerea d-lui Voinov Radoico, 

Șef Serviciu PSI); 

 Referat de recomandare nr. 3345/13.10.2021, pentru d-nul Tudorescu Marius, , angajat pe postul de 

electrician în cadrul Direcției Tehnice – Compartiment Ateliere (la propunerea d-lui ing. Gruia 

Grecu, Director Tehnic); 

 Referat de recomandare nr. 3346/13.10.2021, pentru Ciocan Marius Antoniu, angajat pe postul de 

încărcător - descărcător în cadrul Direcției Tehnice – Compartiment Aprovizionare (la propunerea 

d-lui ing. Gruia Grecu, Director Tehnic); 

 Referat de recomandare nr. 20347/19.10.2021 pentru d-na prof. univ. dr. Marilena Motoc, 

Președinte al Comisiei de admitere, la propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius 

Crețu. 

34. Aprobarea referatelor de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 18539/29.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Cellular and Molecular Medicine, FI = 5.310, contravaloarea sumei de 3000.00 de euro, 

http://www.umft.ro/
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solicitant: drd. Chiș Aime Rodica (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 18716/30.09.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Frontiers in Nutrition Clinical Nutrition, FI = 6.576, contravaloarea sumei de 2490.00 de dolari, 

solicitant: drd. Topan Mirabela Mădălina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 19058/04.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1107.05 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Iosif 

Marincu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 19209/05.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Materiale plastice, FI = 0.593, contravaloarea sumei de 500.00 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); 

- Referat de necesitate nr. 19760/12.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1578.00 de euro, solicitant: asist. univ. dr. 

Vlad Bloancă (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector 

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 19772/12.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Children, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Igna 

Andreea (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 19792/12.10.2021, privind decontarea taxei de publicare capitol carte, 

contravaloarea sumei de 1055.00 lei, solicitant: prof. univ. dr. Iosif Marincu (aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 19852/13.10.2021, privind decontarea taxei de participare congres, 

contravaloarea sumei de 1850.00 de euro, sursa de finanțare proiect de competiție interna 

4POSTDOC/1318/31.01.2020, solicitant:  dr. Comșa Șerban (aviz favorabil din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 19853/13.10.2021, privind decontarea serviciilor de testare probe ceramice, 

contravaloarea sumei de 70.00 de euro, sursa de finanțare CMC, solicitant:  prof. univ. dr. Liliana 

Porojan (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 19800/13.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal Plants, FI = 3.935, contravaloarea sumei de 1624.00 de euro, solicitant: ș.l. dr. 

Roxana Buzatu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector 

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3349/14.10.2021, privind decontarea taxelor de participare congres 

internațional, contravaloarea sumei de 439.00 de dolari, sursa de finanțare proiect CNFIS – 2021 

FDI 0336, solicitant:  prof. univ. dr. Claudia Borza (aviz favorabil din partea Direcției Financiar 

Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3343/14.10.2021, privind decontarea taxelor pentru drepturile de utilizare 

pachet analiză statistică MedCalc, pe un an, contravaloarea sumei de 2500.00 de euro, solicitant:  

prof. univ. dr. Bogdan Timar (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 20025/15.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 1634.00 de euro, sursa de finanțare PN – III – p1 – 1.1 – TE – 2019 -2134, solicitant:  conf. univ. 

dr. Dorina Coricovac (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 
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- Referat de necesitate nr. 20026/15.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 1325.00 de euro, sursa de finanțare PN – III – p1 – 1.1 – TE – 2019 -2134, solicitant:  conf. univ. 

dr. Dorina Coricovac (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);  

- Referat de necesitate nr. 19671/11.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.39, contravaloarea sumei de 2073.94 

de euro, solicitant: drd. Muntean Paul-Sebastian (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. 

Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 20063/15.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Life, FI = 3.817, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: drd. Homorogan Claudia (aviz 

favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 3376/15.10.2021, privind decontarea serviciilor de consultanță pentru 

acreditarea internațională WFMI, reprezentând 20% din valoarea contractată. contravaloarea sumei 

de 8032.00 de euro, sursa de finanțare proiect CNFIS – 2021 FDI 0336, solicitant:  prof. univ. dr. 

Claudia Borza (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);  

- Referat de necesitate nr. 3401/18.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 3940.00 de euro, sursa de finanțare CNFIS – FDI – 2021 – 0498, solicitant:  conf. univ. dr. Iulia 

Pînzaru (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3402/18.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 1558.00 de euro, sursa de finanțare CNFIS – FDI – 2021 – 0498, solicitant:  conf. univ. dr. Iulia 

Pînzaru (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3403/18.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 2936.00 de euro, sursa de finanțare CNFIS – FDI – 2021 – 0498, solicitant:  conf. univ. dr. Iulia 

Pînzaru (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

35. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență (avizate favorabil de către decanii 

facultăților): 

 Solicitarea stud. Ursu Maria Diana, nr. 18968/04.10.2021, anul I, programul de studii universitare 

AMG, pentru anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Popovici Claudia Mădălina, nr. 18969/04.10.2021, anul I, programul de studii 

universitare AMG,  pentru anul universitar 2021-2022; 

 Stud. Munteanu Oana, nr. 19428/07.10.2021, anul I, programul de studii universitare BFKT, pentru 

anii universitari 2021-2022, 2022-2023; 

 Stud. Elhassaina Mohamed, nr. 19615/11.10.2021, anul I, programul de studii universitare 

Medicină, pentru anul universitar 2021-2022; 

 Stud.  Lohon Ariana Tiziana Floriana, nr. 19785/12.10.2021, anul I, programul de studii universitare 

BFKT, pentru anul universitar 2021-2022; 

 Stud. Congiu Valentina, nr. 19849/13.10.2021, anul I, programul de studii universitare Medicină, 

pentru anul universitar 2021-2022; 

36. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență/master (avizate favorabil de către 

decanii facultăților): 

 Solicitarea stud. Malița Ioan, nr. 19074/04.10.2021, anul II, Medicină Dentară;  

 Stud. Spinello Vincenzo, nr. 19849/13.10.2021, anul II, programul de studii universitare Medicină 

(în limba engleză); 

 Stud. Dumitru Ruxandra Cătălina, nr. 19801/13.10.2021, anul I, programul de studii universitare 

Medicină;  

 Solicitarea stud. Boncuț Dana Ioana, nr. 19468/07.10.2021, programul de studii Aplicații moderne 

ale medicinei de laborator în personalizarea actului medical, Facultatea de Medicină. 
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37. Aprobarea solicitării stud. Galatan Gabriel, nr. 20073/15.10.2021, privind reluarea studiilor universitare 

de licență – programul de studii AMG Deva, anul II, Facultatea de Medicină.  

38. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Mihaela Daniela Valcovici, nr. 19678/11.10.2021, privind 

acordarea concediului fără plată în perioada 19.10.2021-31.12.2021.  

39. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Camelia Alexandrina Szuhanek, nr. 20272/18.10.2021, 

privind utilizarea siglei UMFVBT la Congresul Asociației Române de Excelență în Ortodonție, în perioada 

18 – 20 noiembrie 2021. 

40. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte din comisia de concurs, respectiv din 

comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant de 

medic primar în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de prevenire și control a infecțiilor 

nosocomiale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș 

Timișoara: 

Comisia de concurs: 

Conf. Univ. Dr. Luminița Mirela Bădițoiu (președinte) 

Ș.l. dr. Sorina Maria Denisa Laitin (membru) 

Asist. Univ. Drd Radu Pavel (secretar) 

Comisia de soluționare a contestațiilor  

Asist. Univ. Dr. Ștefan Irina Maria (secretar) 

 

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. 
 

 

 

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. 

Rector,   

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  Secretar-șef universitate, 

  Dr. Daniela-Aurora Tănase 
   

 

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/
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Nr. 20138/RUMFT/15.10.2021 

INSTRUCȚIUNI 

privind elaborarea procedurilor operaționale în cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

 

 Având în vedere: 

 - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr. 75/12.07.2015 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare 

aprobată si aplicată prin Legea nr. 87/2006;  

 - Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea 

 metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern  managerial    

la entitățile publice;     

 - Ordinul Secretariatului General al Guvernului (OSGG) nr. 600/2018 privind aprobarea Codului  controlului 

intern managerial al entităților publice; 

- Procedura de Sistem privind elaborarea, modificarea și retragerea procedurilor operaționale în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin HCA nr. 

23/13642/20.07.2021 și HS nr. 294/14339/28.07.2021; 

 

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele: 

o Procedura operațională se inițiază de către conducătorul oricărei structuri organizatorice  din 

cadrul UMFVBT, pentru activități desfășurate în cadrul structurii respective; 

o În cazul în care Procedura operațională se aplică la nivelul mai multor structuri 

organizatorice, prorectorul de resort conduce comisia de elaborare a procedurii, din care vor face 

parte membrii din fiecare structură implicată; 

o Prorectorul de resort verifică procedura operațională și  o transmite spre  verificare 

Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare; 

o După verificarea și semnare, Secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a SCIM 

transmite 3 exemplare originale ale procedurii operaționale, în vederea avizării, Președintelui 

Comisiei de monitorizare a SCIM și Consilierul juridic. 

o Forma finală a procedurii operaționale se transmite spre aprobare Consiliului de 

Administrație  de către Președintele Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern 

Managerial al UMFVBT. 

 

 

 

RECTOR, 

Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu 

 

 
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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Nr. 20139/RUMFT/15.10.2021 

INSTRUCȚIUNI 

privind eliberarea diplomelor și certificatelor  în urma activităților științifice și profesionale  

în cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

 

 Având în vedere: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

- Decizia nr. 12 din 29.06.2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a 

criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului 

procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor. 

- Carta Universităţii de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timişoara; 

- Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, avizat prin H.C.A. nr.. 19/10226/28.05.2021 și aprobat prin H.S. nr. 

234/11900/30.06.2021; 

- Regulamentul de organizare și funcționare a prorectoratului postuniversitar și rezidențiat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, avizat prin H.C.A. 15/9748/18.05.2021 

și aprobat prin H.S. nr. 198/10121/26.05.2021; 

 

Prin prezenta, vă comunicăm următoarele: 

o Diplomele și certificatele eliberate în urma activităților științifice derulate la nivelul 

centrelor de cercetare vor fi semnate de către directorul centrului de cercetare științifică și directorul 

de departament; 

o Diplomele și certificatele eliberate în urma derulării activităților științifice organizate la 

nivelul UMFVBT, vor fi semnate de către președintele comitetului de organizare și/sau centrul de 

cercetare implicat în organizare și de către Prorectorul pentru cercetare științifică sau Rectorul 

UMFVBT; 

o Diplomele și certificatele eliberate ca urmare a activităților derulate în cadrul Departamentul 

de cercetare 1 - Centrul de Laparoscopie și Microchirurgie „Pius Brânzeu”  , vor fi semnate de către 

organizator/centrul de cercetare care organizează activitatea științifică și directorul centrului „Pius 

Brânzeu”; 

o Diplomele și certificatele care vizează activitatea postuniversitară privind educația medicală 

continuă, vor fi semnate de către organizatorul cursului/directorul centrului care organizează cursul 

și de către Prorectorul pentru studii postuniversitare și rezidențiat sau Rectorul UMFVBT; 

o Fiecare structură organizatorică  va avea un Registru de evidență a diplomelor și 

certificatelor eliberate. 

 

 

RECTOR, 

Prof.univ.dr. Octavian-Marius Crețu 

 
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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