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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 8/8030/05.04.2022 
         

 

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. 8030/05.04.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea repartizării sumei de 2.016.800 lei, alocată de M.E. pentru cercetarea științifică universitară, 

conform actului adițional nr. 1 la contractul instituțional nr. 24987/31.01.2022, pe anul 2022, după cum 

urmează: 

 1.500.000 lei pentru decontarea articolelor științifice (Prorectoratul pentru Cercetare științifică); 

 266.800 lei pentru achiziționare de reactivi (Prorectoratul pentru Cercetare științifică); 

 250.000 lei pentru 10 granturi postdoctorale și tineri cercetători sub 40 de ani (CSUD). 

2. Aprobarea tarifelor aplicabile în proiectele de tip CNFIS-FDI implementate în cadrul Universităţii de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, conform listei depuse. 

3. Aprobarea suplimentării cu 10.000 lei a cofinanţării de 15% pentru proiectul CNFIS-FDI-2022-0525, 

cu titlul ,,Educație medicală asistată de realitate virtuală”, aprobat la finanțare din Fondul de Dezvoltare 

Instituţională (FDI) 2022, director de proiect – prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan.   

4. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifele orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0525 cu titlul ,,Educație medicală asistată de realitate virtuală”, finanțat din Fondul de 

dezvoltare Instituțională (FDI) 2022, director de proiect – prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, conform 

listei depuse. 

5. Aprobarea suplimentării cu suma de aproximativ 80.000 lei a cofinanţării de 15% pentru proiectul 

CNFIS-FDI-2022-0423, cu titlul ,,Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică”, aprobat la 

finanțare din Fondul de Dezvoltare Instituţională 2022, director de proiect – prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea.  

6. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0423 cu titlul ,,Centru zonal de referință pentru analiza metagenomică”, finanțat din 

Fondul de dezvoltare Instituțională (FDI) 2022, director de proiect – prof. univ. dr. prof. univ. dr. Cristian 

Iulian Oancea, conform documentului depus.  

7. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0484 cu titlul ,,Implementarea de tehnici moderne pentru dezvoltarea continuă a bazei 

de practică în domeniul produselor vegetale medicinale a UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, director de 

proiect – prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, conform documentului depus. 

8. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0493 cu titlul ,,Performanța medicală prin corelarea ofertei educaționale cu piața muncii, 

consilierea și orientarea profesională a viitorilor profesioniști în domeniul sănătății”, director de proiect – 

prof. univ. dr. Bogdan Timar, conform documentului depus. 
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9. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0474 cu titlul ,,Consolidarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale studențești prin 

și pentru studenți și doctoranzi în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara”, director de proiect – prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, conform documentului depus. 

10. Aprobarea suplimentării cu suma de 10.000 de lei a cofinanţării proiectului CNFIS-FDI-2022-0499, cu 

titlul ,,Implementam împreună strategia Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara de dezvoltare interculturala și internaționalizare comprehensivă”, aprobat la finanțare din Fondul 

de Dezvoltare Instituţională 2022, director de proiect – prof. univ. dr. Claudia Borza, conform documentului 

depus.  

11. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0499, cu titlul ,,Implementam împreună strategia Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara de dezvoltare interculturala și internaționalizare comprehensivă”, aprobat la 

finanțare din Fondul de Dezvoltare Instituţională 2022, director de proiect – prof. univ. dr. Claudia Borza, 

conform documentului depus.  

12. Aprobarea alocării sumei de 16.363,64 de lei de către UMF,, Victor Babeș” din Timișoara pentru 

cofinanțarea proiectului  CNFIS-FDI-2022-0382, cu titlul ,,Implementarea unei platforme on-line gratuite 

de asistare, coordonare și creștere a performanței candidaților din toate zonele geografice și sociale pentru 

admiterea la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara”, aprobat la finanțare din Fondul de Dezvoltare 

Instituţională 2022, director de proiect – conf. univ. dr. Ovidiu Horea Bedreag, conform documentului 

depus. 

13. Aprobarea numărului maxim de ore/lună și tarifelor orare aferente pentru personalul din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara implicat în implementarea proiectului 

CNFIS-FDI-2022-0382, cu titlul ,,Implementarea unei platforme on-line gratuite de asistare, coordonare și 

creștere a performanței candidaților din toate zonele geografice și sociale pentru admiterea la UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara”, aprobat la finanțare din Fondul de Dezvoltare Instituţională 2022, director de 

proiect – conf. univ. dr. Ovidiu Horea Bedreag, conform documentului depus. 

14. Aprobarea licitației valutare a 1.600.000 euro din veniturile proprii ale universității, pentru a acoperi 

necesarul de plăți din Trezorerie. 

15. Aprobarea listei cadrelor didactice propuse pentru susținerea examenului în vederea obținerii 

certificatului de competență lingvistică de limba franceză precum și a plății contravalorii examenului, în 

cuantum de 200 de lei/persoană.  

16. Se ia act de Raportul Decanului Facultății de Farmacie, pe anul 2021, aprobat în Consiliul Facultății de 

Farmacie din data de 23.03.2022.  

17. Se ia act de Raportul anual al Departamentului de evaluare și asigurare a calității educaționale al 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, (DEACE), pe anul 2021, nr. 

7576/01.04.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea Metodologiei de înscriere la specializare (rezidențiat cu taxă) a cetățenilor non – UE 

(extracomunitari) în anul universitar 2022-2023, în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” din Timişoara. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea Instrucțiunilor de aplicare ale art. 13 din Metodologia de examinare și notare a studenţilor 

în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 

283/14339/28.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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20. Aprobarea completării art. 11 din Metodologia de examinare și notare a studenţilor în cadrul 

Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 

283/14339/28.07.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 
,,Art. 11. Examenele teoretice se pot organiza on-site pe serii sau/și discipline sau on-line pe 

discipline, doar pe perioada stării de urgență/alertă. ” 

Se înaintează Senatului universitar. 

21. Aprobarea completării art. 3 din Metodologia de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Director al 

Consiliului Școlii Doctorale (CSD) în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobată prin H.S. nr. 167/9452/12.05.2021, astfel: 

,, Art. 3.  Consiliul Şcolii Doctorale este condus de către Directorul Şcolii Doctorale, care este ales prin 

vot de către membrii Consiliului Școlii Doctorale fiind conducător de doctorat dintre conducătorii de 

doctorat care au coordonat cel puțin o teză de doctorat finalizată și validată de CNATDCU și totodată este 

numit și de către CSUD, dar și ales prin vot în CSD”.  

Se înaintează Senatului universitar. 

22. Aprobarea modificării art. 16 din Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii Victor Babeș din 

cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 

141/8890/28.04.2021, cu modificări și completări ulterioare, după cum urmează: 

,,Art. 16. Prețul unei cărți este format din costul de tipar și comisionul de editare al Editurii ,,Victor Babeș”, 

împărțit la tirajul tipărit.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

23. Aprobarea tirajului, respectiv redistribuirii numărului de cărți tipărite la Biroul Contractare și Tipar 

(Imprimeria UMFVBT), după cum urmează:  

  Tipărirea unui tiraj de minimum 100 de exemplare, repartizate astfel: 

- 5 exemplare tipărite pentru fiecare autor al cărții; 

- 25 exemplare tipărite sunt transferate Bibliotecii universității (10 exemplare schimb interbibliotecar, 

15 exemplare patrimoniu propriu); 

- 15 exemplare din tiraj revin Editurii ,,Victor Babeș” (8 exemplare pentru Depozitul Legal, 5 pentru 

protocol – rector, prorector, director și 2 exemplare pentru patrimoniu propriu); 

  Restul exemplarelor rămase din tiraj sunt destinate vânzării, prin intermediul librăriei Academica a 

universității. 

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

regim on-line, de către: 

Student - doctorand: Bâldea Victor Emilian, Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan Sporea  

Membri: 

Prof. univ. dr. Fierbințeanu Braticevici Carmen Georgeta – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol 

Davila” din București 

Prof. univ. dr. Adrian Săftoiu – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Șirli Roxana Lucia Denisa – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara  

25. Aprobarea acordării titlului de Visiting Professor d-lui dr. med. Mike Rüttermann, medic specialist în 

cadrul centrului medical universitar din Groeningen (Olanda), a spitalului forțelor armatei germane 

Westerstede și editor al ,,Journal of Hand Surgery” (volumul european). Se înaintează Senatului 

universitar. 
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26. Aprobarea demarării procedurilor pentru obținerea acordului Primăriei Municipiului Lugoj în vederea 

punerii la dispoziția noastră a unor spații necesare procesului didactic, în cadrul Spitalului Municipal ,,dr. 

Teodor Andrei” Lugoj și a Colegiului Național „Coriolan Brediceanu“ Lugoj. 

27. Aprobarea înființării unui post de secretar, studii superioare în cadrul Departamentului IX– Chirurgie 

I, Facultatea de Medicină, respectiv scoaterea la concurs a acestuia.  

28. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de secretar, studii medii, în cadrul 

Departamentului X – Chirurgie II, Facultatea de Medicină.    

29. Aprobarea preluării de către d-na asist. univ. dr. farm. Watz Claudia a activităților didactice în regim 

plata cu ora ale d-nei conf. univ. dr. Nicolov Mirela Florentina, pe perioada incapacității de muncă 

(concediu medical).  

30. Aprobarea modificării structurii personalului Centrului de Cercetare Centrul de tehnologii avansate în 

protetica dentară (CTAPD), prin includere de noi membri, astfel: drd. Toma Flavia Roxana, drd. Brisc 

Roxana Cristina și ș.l. dr. Matichescu Anamaria (colaborator intern). 

31. Aprobarea solicitării d-lui c. j. Cristian Hinț, nr. 7173/29.03.2022, privind retragerea din comisiile de 

cercetare disciplinară prealabilă, stabilite conform Deciziilor Rectorului nr. 259/17.02.2022, respectiv nr. 

286/10.03.2022, pentru analizarea faptelor sesizate prin adresele nr. 24152/07.12.2022 și nr. 

927/14.01.2022.  

32. Nominalizarea d-nei conf. univ. dr. Codrina Mihaela Levai pentru a face parte din comisiile de cercetare 

disciplinară prealabilă, stabilite conform Deciziilor Rectorului nr. 259/17.02.2022, respectiv nr. 

286/10.03.2022, pentru analizarea faptelor sesizate prin adresele nr. 24152/07.12.2022 și nr. 

927/14.01.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

33.  Aprobarea organizării webinar-ului/workshop-ului Advanced Research Webinar of the Doctoral 

Schools, în perioada 05.05.2022 – 06.05.2022. 

34. Aprobarea cererii pentru concediu fără plată a d-nei conf. univ. dr. Lazăr Daniela Cornelia, nr. 

7753/01.04.2022, în perioada 18.04.2022 – 27.04.2022. 

35. Aprobarea cererilor pentru concediu plătit pentru formare profesională, avizate favorabil de către DRU: 

- Conf. univ. dr. Suciu Ioana, nr. 7337/30.03.2022: în perioada 02.05.2022 – 06.05.2022; 

- Conf. univ. dr. Onofrei Roxana Ramona, nr. 7336/30.03.2022: în perioada 02.05.2022 – 06.05.2022; 

36. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

 Ș.l. dr. Marc Monica Steluța, nr. 6466/18.03.2022: în perioada 23.03.2022 – 27.03.2022, Marsilia, 

Franța; 

 Asist. univ. dr. Muntean Mihaela Iuliana, nr. 7158/29.03.2022: în perioada 06.04.2022 – 

10.04.2022, Iași; 

 Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, nr. 7220/29.03.2022: în perioada 10.04.2022 – 

13.04.2022, Rende, Italia; 

 Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, nr. 7219/29.03.2022: în perioada 10.04.2022 – 13.04.2022, 

Rende, Italia; 

 Asist. univ. dr. Bărbulescu Greta Ionela, nr. 7051/28.03.2022: în perioada 06.04.2022 – 08.04.2022, 

Iași; 

 Asist. univ. dr. Goje Iacob Daniel, nr. 7063/28.03.2022: în perioada 06.04.2022 – 08.04.2022, Iași; 

 Prof. univ. dr. Vlad Mihaela Maria, nr. 7220/29.03.2022: în perioada 13.04.2022 – 17.04.2022, Iași; 

 Conf. univ. dr. Taban Sorina, nr. 7534/31.03.2022: în perioada 28.09.2022 – 02.10.2022, Graz, 

Austria; 

 Prof. univ. dr. Bogdan Timar, nr. 7532/31.03.2022: în perioada 26.04.2022 – 30.04.2022, 

Barcelona, Spania; 
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 Prof. univ. dr. Ștefan Ioan Stratul, nr. 6859/24.03.2022: în perioada 24.03.2022 – 26.03.2022, Iași. 

37. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 6796/24.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Sensors, FI = 3.576, contravaloarea sumei de 1947,70 euro, solicitant: dr. Popescu Florina Georgeta  

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 7177/29.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of General Medicine, FI = 2.46, contravaloarea sumei de 2836,00 dolari, 

solicitant: ș.l. dr. Laza Ruxandra (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică: în limita a 2000 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 7525/31.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

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

sumei de 2254,28 euro, solicitant: ș.l. dr. Popa Zoran Laurențiu (aviz favorabil din partea d-lui prof. 

univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică, respectiv din partea d-nei 

prof. univ. dr. Cristina Dehelean, Director CSUD, pentru stud. drd. Nicolescu Roxana – prim 

autor); 

- Referat de necesitate nr. 7537/31.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Reviews in Cardiovascular Medicine, FI = 2.930, contravaloarea sumei de 2310,00 dolari, solicitant: 

drd. Morariu Vlad Ioan (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică: în limita a 2000 de euro, respectiv din partea d-nei prof. 

univ. dr. Cristina Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 7413/31.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Reviews in Cardiovascular Medicine, FI = 4.639, contravaloarea sumei de 1803,43 euro, solicitant: 

drd. Bogdan Iulia Georgiana (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 7737/01.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Cancers, FI = 6.639 contravaloarea sumei de 1947,70 euro, solicitant: drd. Marcovici Iasmina (aviz 

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

- Referat de necesitate nr. 7795/04.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1984,00 euro, solicitant: conf. 

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

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 7846/04.04.2022, privind decontarea taxei de participare congres The 18th 

World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology (WFUMB 2022), contravaloarea sumei 

de 742 lei, solicitant: drd. Stoicescu Emil Robert (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. 

Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 7911/04.04.2022, privind decontarea taxei de participare curs ,,Manager al 

sistemelor de calitate, contravaloarea sumei de 790 lei, solicitant: conf. univ. dr. Pînzaru Iulia 

Andreea; 

- Referat de necesitate nr. 8020/05.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.7, contravaloarea sumei de 1298,47 euro, solicitant: drd. Greta Maria Dancu 

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

- Referat de necesitate nr. 1093/05.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

In vivo, FI = 2.480, contravaloarea sumei de 800 dolari, solicitant: drd. Dumitru Cristina Ștefania 

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

38. Aprobarea cererilor de întrerupere studii universitare de licență (avizate favorabil de decanul facultății): 
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 Solicitarea stud. Motorca Maria Mădălina, nr. 6455/18.03.2022, anul II, BFKT, Facultatea de 

Medicină, pentru anii universitari 2021-2022 și 2022 - 2023; 

 Solicitarea stud. Timoceanu Teodora, nr. 7223/29.03.2022, anul I, Medicină, Facultatea de 

Medicină, pentru anul universitar 2021-2022; 

39. Aprobarea cererilor de retragere de la studii (avizate favorabil de decanul facultății): 

 Solicitarea stud. Massa Martina, nr. 6635/22.03.2022, anul V, Medicină (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină; 

 Solicitarea stud. Gemma Maneli, nr. 6593/22.03.2022, anul IV, Medicină (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină; 

 Solicitarea stud. Alessandra D’Angelo, nr. 6860/24.03.2022, anul IV, Medicină Dentară (în limba 

engleză), 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 

http://www.umft.ro/
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ANEXĂ LA  

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 8/8030/05.04.2022 

 

Instrucțiuni de aplicare 

ale art. 13 din Metodologia de examinare și notare a studenţilor în cadrul Universității de 

Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 283/14339/28.07.2021, cu 

modificările și completările ulterioare, astfel: 

 

Din motive bine întemeiate, Decanul facultății poate interveni și aduce modificări la comisiile propuse 

de discipline conform Regulamentului de organizare și desfășurare a activității profesionale în cadrul 

studiilor universitare de licență în următoarele situații: 

1. În cazul în care, după examenul de restanțe, rata de nepromovabilitate este ≥ 20%, Decanul 

facultății propune o comisie de reexaminare cu altă componență. 

2. În situația în care există reclamații fondate din partea studenților / cadrelor didactice. 

3. În situații justificate, de natură medicală, profesională sau legală. 

  

  

 

        RECTOR,     PRORECTOR DIDACTIC, 

   Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu     Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan 

  

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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