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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 34/25360/22.12.2021 
         

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. 25360/22.12.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea componenței Biroului Central de Coordonare al concursului de admitere în cadrul 

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

2. Aprobarea componenței Comisiei centrale de admitere a Universității de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea componenței subcomisiei pentru admiterea cetățenilor UE/SEE/CH și subcomisiei pentru 

admiterea cetățenilor non UE și a românilor de pretutindeni, care fac parte din Comisia pentru admiterea la 

programele de studii universitare de licență cu predare într-o limbă străină, respectiv pentru admiterea 

cetățenilor străini non-UE și a românilor de pretutindeni. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea modificării punctului VII.1 din Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor 

străini în unitățile de învățământ preuniversitar/instituțiile de învățământ superior de stat și particulare 

acreditate, în anul școlar/universitar 2021-2022, referitor la perioada de preînscriere, în vederea obținerii 

scrisorii de acceptare la studii de specializare (rezidențiat cu taxă). Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea listei asociațiilor universitare/medicale la care să adere Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel: 

- EUA  European University Association 

- AUF – L’Agence Universitaire de la Francophonie 

- EAFP – European Association of the faculties of Pharmacy 

- EAEC – The European association of Erasmus Coordinators  

- AMEE – The Association for Medical Education in Europe  

- AMSE – The Association of Medical Schools in Europe  

- ADEE - The Association for Dental Education in Europe. 

6. Aprobarea propunerii componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de 

doctorat în regim on-line de către: 

Student doctorand: Albulescu Nicolae 

Domeniul Medicină 

Președinte: Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Adalbert Schiller 

Membri: 

Prof. univ. dr. Penescu Mircea Nicolae – UMF ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Liliana Gîrneață - UMF ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Drăgan Simona Ruxanda – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

7. Aprobarea posibilității de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la 

concurs în sesiunea decembrie 2021 – martie 2022, respectiv ocuparea postului care conține ore într-o limbă 

străină, a candidaților care dețin un certificat de competență lingvistică precum și a candidaților care își 

asumă prin propria răspundere obținerea și depunerea certificatului de competență lingvistică într-un termen 

de cel mult un an calendaristic de la data ocupării postului, sub rezerva anulării concursului. Se înaintează 

Senatului universitar. 
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8. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare propuse spre a desfășura activități didactice în regim plata 

cu ora în semestrul II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicină, Departamentul XV, conform 

documentelor depuse. 

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

prin adresa nr. 24152/07.12.2021, după cum urmează: 

 Prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină 

 Prof. univ. dr. Andrei Anghel, 

 C.j. Cristian Ioan Hinț 

Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea inițierii demersului procedurii de validare a calificării și înscriere în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii universitare de licență Farmacie 

(în limba franceză), aferent calificării de farmacist, precum și plata tarifului. Se înaintează Senatului 

universitar. 

11. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse a fi scoase la concurs pe perioada determinată, la 

Facultatea de Farmacie, avizată de Consiliul Facultății de Farmacie din data de 17.12.2021. Se înaintează 

Senatului universitar. 

12. Se ia act de Raportul privind planul anual de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar și 

nedidactic al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul 2021. 

13. Aprobarea acordării sporului de toxicitate de 5%, d-nei Tudosă Alina, angajată pe postul de îngrijitoare 

în cadrul Disciplinei de Biofizică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  

14. Aprobarea acordării sporului de 7% pentru condiții periculoase sau vătămătoare pentru d-nul Bojincă 

Ștefan, angajat pe postul de laborant în cadrul Departamentului II, Facultatea de Farmacie, începând cu 

data de 07.12.2021, proporțional cu numărul de ore efectuate în cadrul Disciplinelor Chimie farmaceutică, 

Farmacognozie, Toxicologie și Industria medicamentului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.   

15. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Avram Vlad Florian, nr. 24835/14.12.2021, privind 

transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă 

pe perioadă nedeterminată.  

16. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Borși Ema Cristina, nr. 24453/10.12.2021, privind  

transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă 

pe perioadă nedeterminată.  

17. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Dima Ciprian Nicușor, nr. 24441/10.12.2021, 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. Macașoi Ioana Gabriela, nr. 24456/10.12.2021, privind 

transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă 

pe perioadă nedeterminată.  

19. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Rotar Raul Nicolae, nr. 24794/14.12.2021, privind  

transformarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă 

pe perioadă nedeterminată.  

20. 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. 25260/21.12.2021, pentru Voinov Carmen, angajată pe postul de 

laborant în cadrul Disciplinei de Genetică (la propunerea d-nei prof. univ. dr. Maria Puiu); 

- Referat de recomandare nr. 4232/02.12.2021, pentru Voinov Radoico, angajat pe postul de Șef 

Serviciu dep. Paza PSI în cadrul Direcției Sociale Administrative (la propunerea d-nei ing. Filip 

Grațiela); 
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21. Nu se aprobă acordarea de salarii diferențiate în procent de 30% din norma de bază a d-lui Stanoiev 

Srbobran, pentru anul 2022, având în vedere prevederile Metodologiei privind acordarea de salarii 

diferențiate personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

“Victor Babeș” din Timișoara. 

22. Aprobarea solicitării d-lui Popescu Viorel, angajat pe postul de administrator în cadrul Direcției Sociale 

Administrative, nr. 23941/06.12.2021, privind menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 68 de 

ani, având în vedere referatul justificativ favorabil din partea d-nei ing. Grațiela Filip, Director Social- 

Administrativ nr. 24444/10.12.2021. 

23. Aprobarea solicitării d-nei Jurjescu Andreuța, angajată pe postul de curier în cadrul Direcției Secretariat 

General Universitate, nr. 24112/07.12.2021, privind prelungirea contractului individual de muncă pentru o 

perioadă de un an, având în vedere referatul justificativ favorabil din partea d-nei jr. Miriam Cătană, 

Secretar șef universitate, nr. 24112/07.12.2021. 

24. Aprobarea solicitării S.C. Rocarta S.R.L., nr. 24366/09.12.2021, privind rezilierea contractului de 

închiriere nr. 3433/02.05.2011 (spațiul de vânzare carte din holul Medicina II, Splaiul Tudor Vladimirescu 

nr. 14), începând cu data de 01.01.2022.  

25. Respingerea solicitării S.C. Computer Mania S.R.L., nr. 24980/16.12.2021, privind modificarea chiriei 

pentru spațiul aflat în Timișoara, Aleea Studenților, căminul C5, pe motivul că activitatea societății a fost 

grav afectată în urma pandemiei, aflându-se în incapacitate de plată a chiriei.  

26. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 23954/06.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, contravaloarea 

sumei de 2073.94 euro, solicitant: asist. univ. drd. Daliana Mocuța (aviz favorabil din partea d-nei 

prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24268/08.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 euro (4460.59 lei), 

solicitant: asist. univ. drd. Daliana Mocuța (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24269/08.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Personalized Medicine, FI = 4.949, contravaloarea sumei de 1623.08 euro (8032.29 lei), 

solicitant: drd. Hasan Elisei Moise (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24270/08.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 721.37 euro (3570 lei), solicitant: drd. Stoicescu 

Emil Robert (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director 

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24271/08.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 euro (8908.94 lei), solicitant: drd. 

Mihuța Monica Simina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24272/08.12.2021 privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.67, contravaloarea sumei de 1803.43 euro (8908.94 lei), solicitant: drd. 

Alexandra Roi (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director 

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24689/10.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Personalized Medicine, FI = 4.945, contravaloarea sumei de 1532.91 euro, solicitant: drd. 

Petrache Ioan Adrian (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 
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- Referat de necesitate nr. 24690/10.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Plants, FI = 3.935, contravaloarea sumei de 1623.08 euro, solicitant: drd. Dolghi Alina (aviz 

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

- Referat de necesitate nr. 24343/09.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Life, FI = 3.817, contravaloarea sumei de 1442.74 euro, solicitant: conf. univ. dr. Patricia Cristodor 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 24386/10.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1442.74 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. 24728/13.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: prof. univ. dr. Radu 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 24813/14.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 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. 24843/14.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of General Medicine, FI = 2.466, contravaloarea sumei de 2253.00 dolari, 

solicitant: dr. Pescaru Camelia Corina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 24862/15.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Personalized Medicine, FI = 4.945, contravaloarea sumei de 1623.08 euro, solicitant: dr. 

Moga Tudor Voicu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector 

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 24778/14.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Frontiers, FI = 5.09, contravaloarea sumei de 2950.00 dolari, solicitant: asist. univ. dr. Marc Luciana 

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

- Referat de necesitate nr. 24934/16.12.2021, privind decontarea taxei de participare congres 

internațional, în perioada 13-16 decembrie 2021, contravaloarea sumei de 100.00 euro, solicitant: 

asist. univ. dr. Cojocariu Andreea Codruța (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24935/16.12.2021, privind decontarea taxei de participare congres 

internațional, în perioada 13-16 decembrie 2021, contravaloarea sumei de 100.00 euro, solicitant: 

asist. univ. dr. Neagu Carina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24937/16.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Brain Sciences, FI = 3.394, contravaloarea sumei de 1379.62 dolari, solicitant: asist. univ. dr. 

Constantin Viorelia Adelina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 24940/16.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Children, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 1226.33 euro, solicitant: asist. univ. dr. Lelcu Theia 

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

- Referat de necesitate nr. 25107/17.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1262.40 euro, solicitant: dr. Iulia Rațiu (aviz 
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favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 25143/20.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, contravaloarea 

sumei de 2073.94 euro, solicitant: dr. Daniela Reisz (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 25173/20.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890.00 euro + 144.00 

lire sterline, solicitant: dr. Vlad Laurențiu David (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 25100/17.12.2021, privind decontarea taxei de participare congres 

internațional, în perioada 2 - 6 martie 2022, contravaloarea sumei de 350.00 euro, solicitant: asist. 

univ. dr. Iacob Roxana (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 25101/17.12.2021, privind decontarea taxei de participare congres 

internațional, în perioada 2 - 6 martie 2022, contravaloarea sumei de 350.00 euro, solicitant: asist. 

univ. dr. Stoicescu Emil (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 4488/21.12.2021, privind decontarea serviciilor editoriale web JAMS – 

TMJ – Q3 - 2021, contravaloarea sumei de 443.00 franci elvețieni, solicitant: conf. univ. dr. Răzvan 

Bardan (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 25010/16.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 euro, solicitant: asist. univ. dr. Gheorghe 

Stoichescu Hogea (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 25261/21.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 450.00 euro, solicitant: asist. univ. dr. Braha Adina 

Ioana (aviz favorabil din partea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu); 

- Referat de necesitate nr. 24936/16.12.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803.43 euro, solicitant: asist. univ. dr. 

Hurmuz Mihai (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director 

CSUD); 

27. Aprobarea cererilor de susținere a examenului de licență: (avizate de decanul facultății) 

 Solicitarea d-lui Popescu Ion Alexandru, nr. 24113/07.12.2021, absolvent al programului de studii 

BFKT, Facultatea de Medicină, privind susținerea examenului de licență în sesiunea ianuarie 2022; 

 Solicitarea d-lui Ceambur Andu Gabriel, nr. 24894/15.12.2021, absolvent al programului de studii 

BFKT, Facultatea de Medicină, privind susținerea examenului de licență în sesiunea ianuarie 2022; 

 Solicitarea d-lui Ianculescu Ciprian Ioan, nr. 24914/15.12.2021, absolvent al programului de studii 

Nutriție și dietetică , Facultatea de Medicină, privind susținerea examenului de licență în sesiunea 

ianuarie 2022; 

28. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență: (avizate de decanul facultății) 

 Solicitarea stud. Magos Vanessa Ingrid, nr. 24339/09.12.2021, privind retragerea de la studii, 

programul de studii BFKT, Facultatea de Medicină, anul II, an universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Maria Luiza Fabri, nr. 24988/16.12.2021, anul III, privind retragerea de la 

programul de studii Medicina (în limba engleză), anul universitar 2021-2022; 

 Solicitarea stud. Giulia Mollo, nr. 24931/16.12.2021, anul III, privind retragerea de la programul de 

studii Medicina (în limba engleză), anul universitar 2021-2022; 
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 Solicitarea stud. Zanfir Abel Emanuel, nr. 24881/15.12.2021, anul I, privind retragerea de la 

programul de studii Farmacie, anul universitar 2021-2022. 

29. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor: 

 Solicitarea stud. Jura Ștefan Alexandru, nr. 24054/06.12.2021, privind întreruperea studiilor 

universitare de licență, programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină, anul I, anii 

universitar 2021-2022, 2022-2023; 

 Solicitarea stud. Guță Alexandra Elena, nr. 24892/15.12.2021, privind întreruperea studiilor 

universitare de licență, programul de studii Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară, anul 

III, an universitar 2021-2022. 

 
 

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, 

  jr. Miriam Cătană 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Ioan Hinț 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

