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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 1/720/11.01.2022 
         

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. 720/11.01.2022. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea, la nivelul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a proiectului 

pilot de pregătire și examinare unitară, la nivel național, a rezidenților în specialitatea cardiologie, în 

vederea armonizării pregătirii rezidenților în cardiologie și a organizării examenului de specialitate. Se 

înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea anexelor la studiile doctorale pentru studenții doctoranzi înmatriculați în data de 01.10.2014, 

respectiv 01.10.2018, domeniul Medicină, Medicină Dentară și Farmacie.  

3. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Farmacie, a d-nei conf. 

univ. dr. Sbârcea Laura, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Farmacie, obținut 

prin Ordinul M.E. nr. 5966/28.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

4. 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. Baderca Flavia, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obținut 

prin Ordinul M.E. nr. 5786/14.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

5. 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. Amăricăi Elena Constanța, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat 

Medicină, obținut prin Ordinul M.E. nr. 5921/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

6. 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. Șerban Mircea Negru, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, 

obținut prin Ordinul M.E. nr. 5931/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

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-lui conf. 

univ. dr. Crăiniceanu Petrișor Zorin, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat 

Medicină, obținut prin Ordinul M.E. nr. 5704/06.12.2021. 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 conf. 

univ. dr. Folescu Roxana, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, 

obținut prin Ordinul M.E. nr. 5922/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, a d-lui 

prof. univ. dr. Bratu Emanuel Adrian, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat 

Medicină Dentară, obținut prin Ordinul M.E. nr. 5911/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Farmacie, a d-nei ș.l. dr. 

Udrescu Lucreția, atestat de abilitare, domeniul de studii universitare de doctorat Farmacie, obținut prin 

Ordinul M.E. nr. 5789/14.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 
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11. Aprobarea prelungirii, până la data de 14.01.2022, a termenului de înscriere în anul I la programele de 

studii universitare de licență, modificat prin H.S. nr. 407/24876/15.12.2021, a candidaților non UE admiși, 

care au primit Scrisoarea de Acceptare la studii, eliberată de Ministerul Educației. Se înaintează Senatului 

universitar. 

12. Aprobarea solicitării candidatei Sabeq Amel, cetățean străin non UE, nr. 637/11.01.2022, privind 

înscrierea în anul I la programul de studii Farmacie (în limba franceză) după termenul limită de 31.12.2021. 

13. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare suplinitoare și asociate propuse pentru desfășurarea de 

activități didactice în regim plata cu ora la Facultatea de Medicină, în semestrul II, an universitar 2021-

2022, conform documentelor depuse. 

14. Aprobarea utilizării sumei de 30.000.000 lei din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă ale universității.  

15. Aprobarea modificării contractului individual de muncă al d-nei ș.l. dr. Nicolescu Narcisa Daniela, prin 

act adițional, cu timp parțial de muncă, până la data de 13.11.2023, având în vedere Decizia privind 

acordarea pensiei de invaliditate cu nr. 356886/09.12.2021, eliberată de Casa de Pensii a Județului Timiș.  

16. Aprobarea afilierii de noi membri (colaboratori externi, membrii asociați) la Centrul de cercetare 

senzorial – tumorală Oftalmo – ORL (acronim EYE - ENT), conform documentelor depuse.  

17. Aprobarea acordării titlului de Visiting Professor d-nei conf. univ. dr. Mariana Georgeta Roșca, 

Director Departament Foundational Science Disciplines și Associate Professor de Fiziologie la Central 

Michigan University College of Medicine, USA. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea cererii de deplasare a d-lui prof. univ. dr. Marius Craina, nr. 655/11.01.2022, în perioada 

03.02.2022 – 20.02.2022, Bahamas, SUA. 

19. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 85/03.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 676.28 euro, solicitant: prof. univ. dr. Tudor Rareș 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 169/04.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Pharmaceutics, FI = 6.321, contravaloarea sumei de 1686.20 euro, solicitant: prof. univ. dr. Vlaia 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 240/04.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Sensors, FI = 3.576, contravaloarea sumei de 1785.39 euro, solicitant: dr. Popescu Florina (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 248/05.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Nutrients, FI = 5.7, contravaloarea sumei de 2164.11 euro, solicitant: dr. Bizerea Moga Teofana 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 370/06.01.2022, privind decontarea taxei de participare congres, Seed and 

soil, 25-26 ianuarie 2022, contravaloarea sumei de 700 euro, sursa de finanțare CI – 

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

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 406/06.01.2022, privind decontarea taxei de de publicare articol, în revista 

Macromachines, FI = 2.891, contravaloarea sumei de 1623.08 euro, solicitant: drd. Bărbulescu 

Greta Ionela (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director 

CSUD); 
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- Referat de necesitate nr. 432/07.01.2022, privind decontarea taxei de participare congres, World 

Congress on Cancer Research and Therapy, International Web Coference , 19-20 ianuarie 2022, 

contravaloarea sumei de 595 dolari, sursa de finanțare CI – 4POSTDOC/1318/31.01.2020, 

solicitant: dr. Comșa Șerban (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 469/07.01.2022, privind decontarea taxei de de publicare articol, în revista 

Frontiers in Public Health, FI = 3.709, contravaloarea sumei de 2950.00 dolari, solicitant: drd. 

Secoșan Ica (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director 

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 369/06.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Anticancer Research, FI = 2.48, contravaloarea sumei de 6339.70 lei, solicitant: dr. Serban Comșa 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 608/10.01.2022, privind decontarea taxei de membru ADEE 2022, 

Facultatea de Medicină Dentară, contravaloarea sumei de 575 euro, solicitant: prof. univ. dr. Meda 

Lavinia Negruțiu (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 617/10.01.2022, privind decontarea taxei de de publicare articol, în revista 

International Journal of Molecular Sciences, FI = 5.924, contravaloarea sumei de 1532.91 euro, 

solicitant: drd. Alexandra Prodea (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 632/11.01.2022, privind decontarea taxei de de publicare articol, în revista 

International Journal Plants, FI = 3.935, contravaloarea sumei de 1624.00 euro, solicitant: drd. Piluț 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 633/11.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1154.19 euro, solicitant: ș.l. dr. Cîtu Cosmin (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 648/11.01.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1627.59 euro, solicitant: prof. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

20. Aprobarea solicitării studentului Ursache (Țarău) Sergiu Georgian, anul I, Facultatea de Medicină, 

programul de studii universitare de master Nutriție clinică și comunitară, privind modificarea numelui, din 

certificatul de naștere depus inițial, în următoarele documente: registrul matricol, documentele universitare 

și ulterior, în actele de studii din Țarău (numele inițial) în Ursache (numele nou).  

21. Aprobarea susținerii examenului de licență, sesiunea ianuarie 2022, de către următorii studenți: 

- Stud. Simonca Ileana Loredana – programul de studii Farmacie; 

- Stud. Majdoub Mohamed - programul de studii Farmacie (în limba franceză); 

- Stud. Ourir Ghofrane - programul de studii Farmacie (în limba franceză). 

22. Aprobarea următoarelor cereri de retragere de la studiile universitare de licență (avizate favorabil de 

către decanul facultății): 

 Solicitarea stud. Silvia Iarrobino, nr. 25490/27.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Nutricati Maddalena, nr. 25491/27.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Nicola di Spigno, nr. 25495/27.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 
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 Solicitarea stud. Arenga Giovanna, nr. 25525/28.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Berardi Anna, nr. 25526/28.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, programul 

de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Eugenia Cicconardi, nr. 25557/30.12.2021, anul III, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Antonella Spagnnolo, nr. 123/03.01.2022, anul IV, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Giulia Riccardelli, nr. 124/03.01.2022, anul IV, an univeristar 2021-2022, 

programul de studii Medicina (în limba engleză); 

 Solicitarea stud. Angela Horazzita, nr. 320/05.01.2022, anul II, an univeristar 2021-2022, programul 

de studii Medicina (în limba engleză); 

23. Aprobarea următoarelor cereri de întrerupere a studiilor universitare de licență, după cum urmează: 

(avizate favorabil de către decanul facultății): 

- Solicitarea stud. Mihale Corina, anul I, Farmacie, Facultatea de Farmacie, nr. 331/05.01.2022, 

pentru anul universitar 2021-2022; 

- Solicitarea stud. Mureșan Julia, anul I, Medicina (în limba engleză), Facultatea de Medicină, nr. 

18117/24.09.2021, pentru anul 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. 

 

 

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/

