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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 32/23260/23.11.2021 
         

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. 23260/23.11.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea modificării structurii organizatorice și a statului de funcții pentru personalul didactic auxiliar 

și nedidactic, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea desfășurării on – site (față în față) a examenelor scrise/orale, cât și a celor practice din 

sesiunea de iarnă, reglementare care se aplică tuturor formelor de examinare, la ciclurile de studii 

universitare de licență, master și doctorat. Se înaintează Senatului universitar.  

3. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității (CEACE) din cadrul Facultății de Medicină. Se înaintează Senatului universitar.   

4. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității (CEACE) din cadrul Facultății de Medicină Dentară. Se înaintează Senatului universitar.    

5. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a 

Calității (CEACE) din cadrul Facultății de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar.   

6. Aprobarea completării componenței Consiliului de Consultanță Antreprenorială din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație 

nr. 4682/27.03.2020, după cum urmează: 

- Dr. Adrian Bădescu, Clinicile Medicis Timișoara, Consul Onorific al Mexicului la Timișoara 

- Prof. univ. dr. Florică Bîrsășteanu, Centrul de Imagistică Bârsășteanu, Timișoara 

- Prof. univ. dr. Emanuel Bratu, Clinica Dental Expert, Timișoara 

- Prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, Clinica de Oftalmologie ,,prof. dr. Munteanu” Timișoara 

- Conf univ. dr. Șerban Negru, Centrul Medical Oncohelp, Timișoara 

- Conf. univ. dr. Horia Pleș, Centrul de diagnostic imagistic Neuromed, Timișoara 

- Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, Spitalul privat Premiere/Regina Maria Timișoara 

- Prof. univ. dr. Dana Stoian, Centrul Medical ,,Dr. D” Timișoara.  

7. Nominalizarea d-nei  ș.l. dr. Corina Paul în calitate de membru în Comisia de Etică a Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, având în vedere pensionarea d-lui prof. univ. dr. Iulian 

Puiu Velea, începând cu data de 02.11.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea modelului – cadru al contractului de studii universitare de doctorat tradus în limba engleză, 

domeniul Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, respectiv a modelului – cadru al convenției de cotutelă 

pentru studii universitare de doctorat în cotutelă, conform anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre. 

Se înaintează Senatului universitar.   

9. Aprobarea componenței Comisiei de dezvoltare curriculară, calitate și etica cercetării din cadrul IOSUD 

– Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Diana Antal 

Membri: prof. univ. dr. Adelina Maria Jianu 

     prof. univ. dr. Camelia Alexandrina Szuhanek 

     doctorand Răzvan Ionuț Zimbru 

Se înaintează Senatului universitar.   
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10. Aprobarea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în 

regim on-line de către: 

Student-doctorand: Uțescu Crinela 

Domeniul Medicină 

Preşedinte:            

Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dumitrașcu Victor      

Membri:        

Conf. univ. dr. Docea Anca – Oana – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Vlad Daliborca Cristina - UMF„Victor Babeș” din Timișoara 

Conf. univ. dr. Muselin Florin – Universitatea de Științe Agricole și Medicină  Veterinară a Banatului 

“Regele Mihai al României”  din Timișoara 

11. Aprobarea completării personalului alocat proiectului CNFIS – FDI -2021- 0336 cu următoarele 

persoane, după cum urmează: 

- Adrian Sturza – expert educațional fiziopatologie, 

- Oana Aburel - expert educațional fiziopatologie, 

- Cristea Lucia – expert grafică și design digital 

12. Aprobarea afilierii d-nei asist. univ. dr. Calma Crenguța Livia, în calitate de membru al Centrului de 

Imunofiziologie și Biotehnologii (CIF - BIOTECH).  

13. Aprobarea înființării centrului ,,Centru interdisciplinar de cercetare medicală stomatologică, laseri și 

tehnologii inovatoare” în cadrul Departamentului II, Facultatea de Medicină Dentară, cu sediul în 

Timișoara, Bd. Revoluției din 1989 nr. 9.  

14. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Andrei Anghel, privind transformarea postului de laborant II, 

vacantat, în post de laborant debutant, în vederea scoaterii acestuia la concurs. 

15. Aprobarea înființării unui post de secretar, cu studii superioare pentru Departamentul III – Științe 

funcționale, Facultatea de Medicină.   

16. Aprobarea înființării unui post de secretar, cu studii medii, în cadrul Departamentului XII – Obstetrică 

- Ginecologie, Facultatea de Medicină.  

17. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Gabor Alin Gabriel, Disciplina Propedeutică și materiale 

dentare, nr. 22832/19.11.2021, privind acordarea de concediu fără salariu pentru formare profesională,  în 

perioada 24.11.2021 – 05.12.2021.  

18. Aprobarea solicitării d-lui Stanoiev Sarbobran, muncitor tipograf în cadrul Imprimeriei UMFVBT, nr. 

23203/23.11.2021, privind prelungirea contractului individual de muncă, începând cu data de 01.02.2022, 

pentru un an calendaristic.  

19. Aprobarea componenței comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea faptei sesizate 

prin adresa nr. 22465/12.11.2021, după cum urmează: 

- Cristian Ioan Hinț, consilier juridic 

- ing. Florin Dinu, specialist SSM 

- ing. Sever Sbârnă 

20. Desemnarea următoarelor cadre didactice, în grad minim de medic primar, care să facă parte din comisia 

de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării 

postului vacant de medic specialist, confirmat în specialitatea Radiologie imagistică medicală, în cadrul 

Laboratorului Radiologie imagistică medicală a Spitalului dr. Karl Diel Jimbolia: 

Comisia de concurs: 

- Ș.l. dr. Malița Daniel (președinte) 

- Ș.l. dr. Sorin Moțoi (membru) 
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- Ș.l. dr. Diana Manolescu (membru) 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

- Prof. univ. dr. Florică Bîrsășteanu (președinte) 

- Asist. univ. dr. Cerbu Simona (membru) 

21. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 22618/16.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 de euro, 

solicitant: asist. univ. dr. Marinescu Adelina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian 

Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 22619/16.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Marinescu 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 22696/17.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.241, contravaloarea sumei de 1983.77 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); 

- Referat de necesitate nr. 22731/17.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.241, contravaloarea sumei de 1695.22 de euro, solicitant: dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 22911/22.11.2021 privind decontarea taxei de publicare articol, FI = 3.5, 

contravaloarea sumei de 1900.00 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Nilima Rajpal Kundnani (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 23101/22.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Polymers, FI = 4.329, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Liliana 

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

Cercetarea științifică); 

22. Aprobarea solicitării studentei Dragomir Andreea Oana, nr. 22269/11.11.2021, anul I, privind 

întreruperea studiilor universitare de licență, programul de studii universitare Asistență de profilaxie 

stomatologică, pentru anul universitar 2021-2022. 

23. Aprobarea solicitării stud. Monica Leo, anul III, nr. 21625/03.11.2021, 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 
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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, 

  jr. Miriam Cătană 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 
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