HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 31/22650/16.11.2021
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. 22650/16.11.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea limitelor majorării salariale acordate din venituri proprii, în anul 2022, personalului încadrat
în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel:
1. Majorarea salariului de bază din venituri proprii pentru personalul didactic, între 0% - maximum
50%, cu respectarea următoarelor criterii: angajatul să nu aibă sancțiuni disciplinare, respectiv
primirea calificativului Foarte Bine primit în cadrul evaluării anuale a pregătirii profesionale;
2. Majorarea salariului de bază din venituri proprii pentru personalul care ocupă funcții de conducere,
între 0% - maximum 100%, cu respectarea următoarelor criterii: angajatul să nu aibă sancțiuni
disciplinare, respectiv primirea calificativului Foarte Bine primit în cadrul evaluării anuale a
pregătirii profesionale;
3. Salarii diferenţiate, cu o creştere a salariului de bază deţinut, între 0% - maximum 30%;
4. Spor pentru condiții vătămătoare pentru activitatea didactică desfășurată de către personalul didactic
și pentru activitatea curentă desfășurată de către personalul didactic auxiliar și nedidactic la locurile
de muncă/spațiile din cadrul disciplinelor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Farmacie,
respectiv din cadrul compartimentelor universității, unde au fost efectuate măsurători de către
compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș, între: 0% - maximum
15%.
2. Aprobarea modificării Metodologiei privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul
universitar și/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și
Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S nr. 172/9819/19.05.2021, după cum urmează:
- eliminarea sintagmei ,,inclusiv funcția de conducere obținută prin alegeri sau concurs”, cuprinsă
la art.16 lit.b);
- introducerea unui articol distinct având următorul cuprins: ,,Ocuparea funcțiilor de conducere
obținute prin concurs sau alegeri, încetează de drept la împlinirea vârstei legale de pensionare”.
Se înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea modificării Regulamentului Electoral al universității, republicat prin H.S. nr.
265/11900/30.06.2021, prin introducerea unui articol distinct având următorul cuprins: ,,Ocuparea
funcțiilor de conducere obținute prin concurs sau alegeri, încetează de drept la împlinirea vârstei legale
de pensionare”. Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea includerii Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara în programul CEEPUS – Integration, la invitația d-lui prof. Leszek A.
Dobrzanski, Koszalin University of Technology. Se înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea modificării art. 48, alin 4, lit.g și lit. h din Regulamentul de organizare și funcționare al
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr.
120/8890/28.04.2021, respectiv art. 11, alin (2) lit. g și h din Regulamentul de organizare și funcționare al
Direcției Secretariat General Universitate din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 335/20960/27.10.2021, prin eliminarea următoarelor atribuții ale
Biroului Senat Universitar, și anume:
,, g. asigurarea activității de secretariat a comisiilor de specialitate a senatului;
h. asigurarea activității de secretariat a Comisiei de etică a universității”
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Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea motivării și recuperării fără taxă a absențelor studenților (ciclurile licență, master, doctorat)
care au fost testați pentru infecția cu virusul COVID 19, doar în condițiile în care aceștia pot face dovada
unui rezultat pozitiv eliberat de un laborator acreditat.
7. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei conf. univ. dr. Dorina Coricovac, în calitate de Director al
proiectului „Redarea către piața dermocosmetică a unei formulări topice moderne cu acid betulinic
încorporat în proniozomi, acronim BAPRONIO”, privind scutirea de impozit pe veniturile salariale aferente
activităților de cercetare derulate de d-na Iasmina Marcovici în cadrul proiectului, conform procesului
verbal întocmit de Comitetul Științific, nr. de înreg. 21907/08.11.2021.
8. Aprobarea modificării componenței Comisiei de Etică a Cercetării Științifice a Universității de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, prin înlocuirea absolventei Andrada Câmpan cu
studentul Sergio Liga, anul III, Facultatea de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.
9. Aprobarea modificării structurii organizatorice a Biroului Relații Internaționale din cadrul
Prorectoratului Relații Internaționale, respectiv a atribuțiilor personalului, conform documentului anexat.
Se înaintează Senatului universitar.
10. Aprobarea listei și a rezultatelor proiectelor depuse în cadrul Competiției de proiecte de cercetare
doctorală a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:
a. GENSKINFORM – 49.5 puncte;
b. ProMetabo – 45 puncte;
c. HP – 32.5 puncte.
11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și asigurare a calității
educaționale (CEACE) în cadrul Consiliului pentru Studii Universitare de doctorat (CSUD), Consiliului
Școlii Doctorale Medicină – Farmacie (CSD MF) și a Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară (CSD
MD). Se înaintează Senatului universitar.
12. Aprobarea, în principiu, a participării IOSUD - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara ca partener în cadrul proiectului POCU – Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat cu Universitatea de Vest din Timișoara.
13. Aprobarea cererilor studenţilor doctoranzi pentru acordarea perioadei de graţie, conform art. 40 alin 1.
din Codul studiilor doctorale aprobat prin HG. nr. 681/2011, după cum urmează:
Domeniul Medicină
a. Student-doctorand Moatăr Aurica Elisabeta
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Dumitrașcu Victor
Perioada solicitată 12 luni
b. Student-doctorand Trofenciuc Nelu Mihai
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Tomescu Mirela Cleopatra
Perioada solicitată 12 luni
c. Student-doctorand Pop Daniel-Laurențiu
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Vermerșan Dinu
Perioada solicitată 24 luni
d. Student-doctorand Bobîlcă Vladiana Romina
Conducător de doctorat Conf. Univ. Dr. Cozma Dragoș Constantin
Perioada solicitată 12 luni
e. Student-doctorand Bota Manuela Ioana
Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Liker Monica Sorina
Perioada solicitată 24 luni
Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobarea propunerii comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în
regim on-line de către:
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Student-doctorand: Avramescu Iulia Andreea
Domeniul Farmacie
Preşedinte: prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius
Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana
Membri:
Prof. univ. dr. Arsene Andreea Letiția – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din
București
Prof. univ. dr. Cristina Romeo Teodor – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului “Regele Mihai al României” din Timișoara
Conf. univ. dr. Docea Anca – Oana – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
15. Aprobarea listei cu persoanele care desfășoară activități didactice în regim de plata cu ora, în anul
universitar 2021-2022, semestrul I și II, Facultatea de Medicină.
16. Aprobarea propunerii de repartizare în spațiul de pe strada J.H. Pestalozzi nr. 3-5, a disciplinelor din
cadrul Facultății de Medicină Dentară, respectiv a necesarului de săli pentru fiecare disciplină, conform
documentului anexat.
17. Aprobarea transferului postului vacant de laborant cu studii medii din Departamentul I în
Departamentul II al Facultății de Farmacie.
18. Aprobarea acordului de colaborare între Universitatea de Medicina și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara și Clinica DermatIQ, în vederea realizării unor schimburi de experiență între studenții Facultății
de Farmacie (ciclul licență, master, doctorat) și/sau cadrele didactice și specialiștii angajați ai clinicii. Se
înaintează Senatului universitar.
19. Aprobarea modificării Regulamentului privind cuantumul taxelor de școlarizare și alte taxe în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, republicat prin H.S nr.
246/11900/30.06.2021, prin eliminarea taxei de eliberare a situației școlare, prevăzută la pct. 2 din Anexa
nr.2 a regulamentului. Se înaintează Senatului universitar.
20. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de cercetare în Medicina Dentară utilizând tehnologii
convenționale și alternative, conform documentelor depuse.
21. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de cercetare Chirurgie hepato – bilio – pancreatică (CHBP),
conform documentelor depuse.
22. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul metodologic de cercetare în Boli infecțioase (CMCBI),
conform documentelor depuse.
23. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Adrian Tudor Stan, nr. 21705/04.1.2021, privind acordarea a
10 luni de concediu plătit pentru formare profesională, în perioada 22.11.2021 – 16.09.2022.
24. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Ioana Ionac, nr. 22579/15.11.2021, privind acordarea
concediului fără salariu pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare, începând cu data de 01.01.2022.
25. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Alina Petrică, nr. 20317/19.10.2021, privind transformarea
contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată.
26. Aprobarea solicitării d-nei Lorentz Elisabeta, angajată în funcția de administrator financiar, nr.
22143/10.11.2021, privind participarea la programul de formare profesională Inspector resurse umane,
organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, în perioada noiembrie – decembrie 2021,
contravaloare taxei de curs 700 de lei.
27. Aprobarea solicitării d-lui Pleșa Horațiu, angajat pe funcția de lăcătuș mecanic în cadrul Direcției
Tehnice, nr. 21511/02.11.2021, privind menținerea în funcția de lăcătuș mecanic peste vârsta standard de
pensionare, pentru 1 an calendaristic.
28. Desemnarea următoarelor cadre didactice, care să facă parte, în calitate de președinte, respectiv
membru, din comisia de concurs pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de farmacist
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șef, specialitatea Farmacie generală, în cadrul Farmaciei cu circuit închis din Spitalul Municipal de Urgență
Caransebeș, astfel:
- Conf. univ. dr. Angelica Rodica Caunii (președinte)
- Lector dr. Ioana Viorica Olariu (membru)
29. Aprobarea referatului de recomandare, nr. 22066/09.11.2021, în vederea acordării unui salariu
diferențiat în procent de 30% din salariul de bază pentru d-na asist. univ. dr. Nilima Rajpal Kundnani,
angajată pe postul de consilier în învățământ, în cadrul CCOC (la propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr.
Octavian Marius Crețu).
30. Aprobarea contravalorii testului RT – PCR efectuat la Centrul de testare PCR al universității, în
cuantum de 150 de lei, pentru rezidenții străini, cetățeni non UE, înscriși la studii de specializare cu plata
taxelor de școlarizare în valută în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara.
31. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 21635/03.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Brain Sciences, FI = 3.394, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: ș.l. dr. Cătălina
Giurgi Oncu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 21944/08.11.2021 privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Tarta
Crist (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3828/08.11.2021, privind decontarea serviciilor de promovare digitală
(online) pentru Franța, Maroc și Algeria, contravaloarea sumei de 3000.00 de euro, sursa de
finanțare proiect CNFIS – 2021-FDI – 0336, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (există aviz
favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 22051/09.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Applied Sciences FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1713.25 de euro, solicitant: prof. univ. dr.
Alexandra Enache (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3874/10.11.2021, privind decontarea serviciilor de internaționalizare prin
participarea UMFVBT la conferințe și seminarii (online), contravaloarea sumei de 2800.00 de
dolari, sursa de finanțare proiect CNFIS – 2021-FDI – 0336, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza
(există aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 3892/10.11.2021, privind decontarea serviciilor de internaționalizare prin
participarea UMFVBT, online, la Salonul pentru studii în sănătate în Europa, organizat la
Studyrama – Paris, contravaloarea sumei de 2400.00 de euro, sursa de finanțare proiect CNFIS –
2021-FDI – 0336, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (există aviz favorabil din partea Direcției
Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 22042/09.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Processes, FI = 2.847, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: drd. Floare Alin Daniel
(aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 22229/11.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Clinical Laboratory, FI = 1.13, contravaloarea sumei de 190.40 de euro, solicitant: ș.l. dr. Raluca
Dumache (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 22307/11.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Toxics, FI = 4.146, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: asist. univ. dr. George
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Drăghici (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3243/06.10.2021, privind achiziționarea de servicii soft interpretare
secvență genom, contravaloarea sumei de 897.00 de dolari + TVA, sursa de finanțare contract CI
5POSTDOC/1311/31.01.2021, solicitant: ș.l. dr. Adela Chirita Emandi (aviz favorabil din partea
Direcției Financiar Contabile);
- Referat de necesitate nr. 22609/16.11.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în
revista Elsevier, FI = 3.2, contravaloarea sumei de 3462.00 de euro, solicitant: drd. Barata Paula
Irina (aviz favorabil condiționat din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean,
Director CSUD – în limita a 2500 de euro);
32. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență (avizate favorabil de către decanii
facultăților):
 Solicitarea stud. Mocan Monica, nr. 21077/29.10.2021, anul I, programul de studii universitare
Medicină, pentru anul universitar 2021-2022;
 Solicitarea stud. Hamati Julia, nr. 21263/01.11.2021, anul I, programul de studii universitare
Medicină, pentru anul universitar 2021-2022;
33. Aprobarea următoarelor cereri de retragere:
 Solicitarea studentului Lucio Maria Puorto, nr. 21324/01.11.2021, anul III, privind retragerea de la
programul de studii de licență Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină.
 Solicitarea candidatei Angela Coleila, nr. 22473/12.11.2021, anul I, privind retragerea de la
programul de studii universitare de licență Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină.
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,
jr. Miriam Cătană

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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