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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 3/2760/01.02.2022 
         

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. 2760/01.02.2022. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Înființarea ,,Librăriei Academice Victor Babeș”  sub coordonarea Serviciului Bibliotecă al UMFVBT, 

cu scopul de a difuza materialele didactice/cărțile, elaborate de către Editura și Litografia Victor Babeș, 

precum și cărțile de interes elaborate/agreate în cadrul Alianței G6 și ATU, vânzarea cărților făcându-se 

on-site (sediul fostului Magazin Victor Babeș) sau online (la prețul cărții se va adăuga prețul de livrare). 

2. Aprobarea Calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor de asistent universitar pe 

perioadă determinată, scoase la concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, sesiunea februarie – aprilie 2022.  

3. Aprobarea Metodologiei de funcționare a Departamentului de suport al diseminării rezultatelor 

cercetării științifice. Se înaintează Senatului universitar.   

4. Aprobarea completării și republicării Metodologiei privind prelungirea contractelor individuale de 

muncă de asistent universitar perioadă determinată și transformarea posturilor de asistent universitar 

perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie Victor Babeș din Timișoara, respectiv abrogarea Procedurii operaționale privind transformarea 

posturilor de asistent universitar perioadă determinată în asistent universitar perioadă nedeterminată, 

aprobată la 29.05.2019. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea completării pct. 17 din H.C.A nr. 33/24160/07.12.2021, respectiv art.1, pct.2 din Decizia 

Rectorului nr. 889 din 08.12.2021 privind repartizarea valorii grantului doctoral conform Ordinului 

3321/24.02.2021, astfel: ,, Fonduri pentru cercetare (cheltuieli privind achiziția de materiale consumabile, 

logistică, servicii și dotări pentru cercetarea doctorală, inclusiv articole științifice valoroase, completare 

la bugetul de la punctul 1, art.1) – 12.100 lei.”  

6. Aprobarea completării art. 3. din H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, astfel:  

,, Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de muncă cu 

universitatea dar conducătorul de doctorat este din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” din Timişoara, cu mențiunea că plata/decontul se va face din bugetul Consiliului Studiilor 

Universitare de Doctorat (CSUD), în măsura în care acesta permite. În caz contrar, cererea se 

adresează și decontează cu acordul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara.” 
Se înaintează Senatului universitar.   

7. Aprobarea următoarelor reglementări privind plata/decontul taxelor de publicare în reviste indexate 

ISI,  pentru studenții doctoranzi, conform grilei aprobate prin  H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, astfel:  

a. Decontarea plății articolelor științifice din veniturile proprii ale UMFVBT, pentru studenții 

doctoranzi care nu beneficiază de nici un grant doctoral, cu aviz din partea Prorectorului științific și 

Directorului CSUD; 

b. Decontarea plății articolelor științifice din grantul doctoral, pentru studenții doctoranzi bugetați, 

care beneficiază de grant doctoral în cadrul UMFVBT sau de altă natură, cu aviz din partea 

Directorului CSUD. 
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Se înaintează Senatului universitar.   

8. Aprobarea demarării procedurii de depunere a dosarului, respectiv a plății tarifului către ARACIS, în 

vederea evaluării periodice a programului de studii universitare de licență Farmacie (în limba franceză), 5 

ani, 300 credite ECTS, Facultatea de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea demarării procedurii de depunere a dosarului, respectiv a plății tarifului către ARACIS, în 

vederea acreditării programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie (la Lugoj), 3 ani, 180 

credite ECTS, Facultatea de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea modelului convențiilor-cadru privind practica de specialitate din cadrul Facultății de 

Farmacie pentru studiile universitare de licență și master (anii terminali), respectiv pentru programul de 

rezidențiat, domeniul Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea situației financiare, conform prevederilor legale în vigoare, a datelor din balanțele de 

verificare sintetice și analitice întocmite la data de 31.12.2021 de către Direcția Financiar-contabilă. Se 

înaintează Senatului universitar.  

12. Aprobarea Procedurii operaționale privind remunerarea coordonatorilor și îndrumătorilor tezelor de 

doctorat.    

13. Aprobarea Procedurii operaționale privind gestionarea și actualizarea paginii web www.umft.ro.  

14. Aprobarea listei posturilor didactice (asistent universitar) scoase la concurs pe perioadă determinată din 

posturile publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 din 03.12.2021, semestrul I, 

an universitar 2021-2022, Facultatea de Medicină, avizată în Consiliul Facultății din data de 12.01.2022, 

respectiv data de 21.01.2022. 

15.  Aprobarea listei posturilor didactice (asistent universitar) scoase la concurs pe perioadă determinată 

din posturile publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 1242 din 03.12.2021, an 

universitar 2021-2022, Facultatea de Medicină Dentară, avizată în Consiliul Facultății din data de 

13.01.2022.  

16. Aprobarea revocării d-lui Alexandru Nistor din funcția de manager de proiect al proiectului ,,Medical 

Infrastructure for the Development of Excellence Surgical Services in the Cross-border Area”, acronim 

MEDICARE, cod e-MS: RORS-467.  

17. Nominalizarea d-lui ș.l. dr. Alexandru Blidișel în funcția de  manager de proiect al proiectului ,,Medical 

Infrastructure for the Development of Excellence Surgical Services in the Cross-border Area”, acronim 

MEDICARE, cod e-MS: RORS-467. 

18. Aprobarea suplimentării contribuției proprii a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș” din 

Timișoara la bugetul proiectului ,,Medical Infrastructure for the Development of Excellence Surgical 

Services in the Cross-border Area”, acronim MEDICARE, cod e-MS: RORS-467, în cuantum de maximum 

50% din valoarea devizului proiectului finanțat inițial, fără depășirea valorii totale de 810.000 de euro, 

inclusiv TVA.  

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

prin adresa nr. 927/14.01.2022, după cum urmează: 

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

 Prof. univ. dr. Nicolae Constantin Balica, Prodecan al Facultății de Medicină 

 C.j. Cristian Ioan Hinț 

Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea distribuirii individuale a sumelor realizate ca venituri pe 2021 în cadrul Centrului de 

cercetare a bolilor parodontale și periimplantare prof. dr. Anton Sculean (CCBPPAS) către membrii care 

au adus venituri din activitățile clinice prestate în cadrul centrului, cu respectarea prevederilor legale. 
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21. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Sorin Olariu, nr. 1406/20.01.2022, 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-lui prof. univ. dr. Ciprian Duță, Director 

de Departament X – Chirurgie II, nr. 1437/26.01.2022/R. Se înaintează Senatului universitar. 

22. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Șorop Virgiliu-Bogdan, privind transformarea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

23. Aprobarea solicitării d-lui asist univ. dr. Muntean Paul Sebastian, nr. 1422/20.01.2022, privind 

acordarea concediului fără plată, în perioada 07.02.2022 – 11.02.2022.  

24. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 1725/26.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, vol. 2, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1803,43 Euro, solicitant: conf. univ. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2001/27.01.2022, privind decontarea taxei de publicare/procesare articol, 

în revista Vector-Borne and Zoonotic Diseases, FI = 2.13, contravaloarea sumei de 349 USD, 

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. 2031/27.01.2022, privind decontarea taxei de publicare/procesare articol, 

în revista Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1352.57 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. 2083/28.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Science, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1555.45 Euro, solicitant: asist. univ. dr. Minda 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 1860/26.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1983.77 Euro, solicitant: ș.l. dr. 

Emanuela Lidia Crăciunescu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 1665/25.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Molecular Sciences, vol. 23, FI = 5.924, contravaloarea sumei de 1623,08 

Euro, solicitant: Drd. Milan Andreea (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 202 /25.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, vol. 58 , FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352,57 Euro, solicitant: Drd. Kiș 

(Romaniuc) Andreea Mihaela (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 2171 /28.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Molecules, FI = 4.412, contravaloarea sumei de 1803,43 Euro, solicitant: Drd. Alexa Vlad Tiberiu 

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

- Referat de necesitate nr. 2197/31.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Infection and Drug Resistance, FI = 4.003, contravaloarea sumei de 2268 USD, solicitant: prof. 

univ. dr. Monica Licker (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2070/28.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, contravaloarea 
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sumei de 1442.74 Euro, solicitant: prof. univ. dr. Monica Licker (aviz favorabil din partea d-lui 

prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

25. Aprobarea solicitării stud. Stanoja Anja, nr. 1810/26.01.2022, anul I, an universitar 2021-2022, privind 

retragerea de la programul de studii universitare de licență Medicina Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară. 

 

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 
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