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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 10/9880/03.05.2022 
         

 

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. 9880/03.05.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la 

concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. 

2. Aprobarea amânării evenimentului Zilele Universității, din perioada 12.05. – 14.05.2022 în perioada 13 

-15.10.2022, respectiv nominalizării d-lui prof. univ. dr. Dorel Săndesc, Prorector pentru dezvoltare 

academică, în calitate de coordonator al evenimentului. 

3. Aprobarea modificării și completării art. 27, alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Senatului Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara în mandatul 2020-2024. Se 

înaintează Senatului universitar. 

4.  Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind întocmirea, verificarea, predarea, primirea și 

păstrarea cataloagelor de examen în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara. 

5. Aprobarea Instrucțiunilor pentru completarea catalogului de examen în platforma informatică 

integrată sums.umft.ro, în sesiunea ordinară și de restanțe aferentă semestrului II, respectiv sesiunea de 

reexaminare, an universitar 2021-2022, pentru studenții din anul I, ciclul studii universitare de licență, 

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

6. Aprobarea elaborării unor instrucțiuni/norme de aplicare pentru art. 8 din Procedura privind 

recunoaşterea automata a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de 

învăţământ superior acreditate din străinătate de către Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor 

Babeş” din Timişoara, aprobată prin  H.S. nr. 77/12188/16.09.2020. 

7. Aprobarea elaborării unor instrucțiuni/norme de aplicare pentru art. 7, Cap. II din Procedura privind 

recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat/abilitării obținute în instituții de învățământ 

universitar acreditate din străinătate de către Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 78/12188/16.09.2020. 

8. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Andrei Anghel, nr. 8818/14.04.2022, 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. Bogdan Timar, nr. 

1442/DFM/8916/27.04.2022/R, decanului Facultății de Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Marilena Todea, nr. 

9153/19.04.2022, 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. 

Silviu Brad, nr. 9204/29.04.2022/R, Directorul Departamentului II, Facultatea de Medicină Dentară. Se 

înaintează Senatului universitar. 

http://www.umft.ro/
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10. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul ,,Women's 

Health Concerns During A Global Public Health Crisis", elaborată de ș.l. dr. Ioan Cosmin Cîtu, titular la 

UMF ,,Victor Babeșˮ din Timișoara, după cum urmează:  

- Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeșˮ din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Suciu Nicolae, Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” din București 

- Prof. univ. dr. Cernea Nicolae, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

- Prof. univ. dr. Mihu Dan (membru supleant), Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu 

Hațieganu” Cluj-Napoca 

- Prof. univ. dr. Sas Ioan (membru supleant), Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeșˮ 

din Timișoara. 

11. Desemnarea componenței comisiei electorale care va funcționa ca organism imparțial, responsabil cu 

organizarea și desfășurarea procedurilor de alegeri, în scopul demarării procesului electoral pentru alegerea 

reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii contractului colectiv de muncă la nivelul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

- cj. Cristian Ioan Hinț,  

- Cristina Ursan,  

- Ioan Cîmpean 

12. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Corina Danciu, nr. 9746/02.05.2022, Director proiect 

OEPMS-PN-III-P1-1.1-TE-2019-0130- Contract TE 47/28.08.2020, privind angajarea personalului 

administrativ care va face parte din echipa proiectului. 

13. Aprobarea remunerării domnului dr. Iulian Alexandru Ciprian Blidișel, în calitate de Manager al 

proiectului cu titlul ,,Medical Infrastructure for the Development of Excellence Surgical Services in the 

Cross – border Area”, acronim MEDICARE, cod e-MS: RORS – 467, din chetuielile indirecte ale 

proiectului, după cum urmează: maxim 18 ore/lună, tarif orar: 115,65 lei/oră.  

14. Aprobarea solicitării d-lui dr. Iulian Alexandru Ciprian Blidișel, Manager al proiectului cu titlul 

,,Medical Infrastructure for the Development of Excellence Surgical Services in the Cross – border Area”, 

acronim MEDICARE, cod e-MS: RORS – 467, nr. 9816/03.05.2022, privind adăugarea de noi membri în 

cadrul proiectului – studenți, pe post de voluntari, prin întocmire de contracte de voluntariat, pentru sprijin 

în derularea activităților  nefinalizate din proiect  (Activity A.T1.2 - Screening for diabetes and cancers,  

A.T1.4 Training for the general population, A.T1.5 Development of the existing network of 

specialists/A.C.3 Promotional material), și anume: 

- Bordeniuc Alina 

- Stelian-Ciprian Vaida 

- Petronela Valentina Ghimboasa 

- Claudia-Georgiana Dăoaga 

- Maria Daiana Vlaicu (Moraru) 

- Stefania Onea 

- Darius Dîrpeș 

- Marco Terrana 

15. Aprobarea demarării procedurilor legale privind spațiul (teren) situat în mun. Timișoara, str. 

Regimentul 13 Călărași nr. 3, urmare a încetării de drept a Contractului de închiriere nr.13998/27.09.2017, 

încheiat între UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara și S.C. Lussam S.R.L, respectiv aducerea la starea inițială 

a terenului de către fostul chiriaș (S.C. Lussam S.R.L).  

16. Aprobarea cererii d-nei asist. univ. dr. Oana Janina Roșca, nr. 9440/28.04.2022, privind acordarea 

concediului fără plată, în perioada 14.05-16.06.2022.  

17. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

http://www.umft.ro/
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 Ș.l. dr. Gheorghe Bogdan Hogea, nr. 8956/15.04.2022, în perioada 26.04.2022 – 29.04.2022, Paris, 

Franța; 

 Ș.l. dr. Dan Onisei, nr. 9005/15.04.2022, în perioada 05.05.2022 – 07.05.2022, Szeged, Ungaria; 

 Ș.l. dr. Dan Onisei, nr. 9214/20.04.2022, în perioada 13.06.2022 – 19.06.2022, Copenhaga, 

Danemarca; 

 Ș.l. dr. Raluca Oana Dumache, nr. 9255/20.04.2022, în perioada 29.05.2022 – 04.06.2022, 

Stockholm, Suedia; 

 Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, nr. 9304/21.04.2022, în perioada 9-10.05.2022, 

București; 

 Conf. univ. dr. Iulia Andreea Pânzaru, nr. 9310/21.04.2022, în perioada 9-10.05.2022, București; 

 Prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 9241/20.04.2022, în perioada 27-29.04.2022, Praga, Cehia; 

 Ș.l. dr. Veronica Ciocan, nr. 8990/15.04.2022, în perioada 04-07.05.2022, Brașov; 

 Conf. univ. dr. Elena Amaricăi, nr. 9408/28.04.2022, în perioada 25-27.05.2022, București. 

18. Aprobarea plății sumei de 900 de dolari +TVA pentru prelungirea cu un an a drepturilor de acces la 

platforma DocuSign. 

19. Aprobarea remunerării d-lui ș.l. dr. Adrian Cândea, cu suma de 850 de lei brut, pentru susținerea 

cursului cu tema ,,Preparații pentru restaurări integral ceramice”, în data de 16.04.2022, interval orar 9-15. 

20. Aprobarea achitării taxei de înscriere la studii de specializare (rezidențiat) de către d-nul F. K., cetățean 

algerian, integral (într-o singură tranșă), până la data de 10.05.2022, sub sancțiunea pierderii dreptului de a 

se înscrie în anul I, la studii de specializare (rezidențiat).  

21. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 9181/20.04.2022, privind decontarea taxei de servicii editoriale Editura 

MDPI, pentru revista Medical Journal, conform facturii JAMS TMJ Q4 2021, conform agreement 

din data de 20.07.2020, contravaloarea sumei de 890,00 franci elvețieni, solicitant: conf. univ. dr. 

Răzvan Bardan (vizat CFP); 

- Referat de necesitate nr. 9323/27.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2. 679, contravaloarea sumei de 1803,43 euro, solicitant: prof. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9292/21.04.2022, privind decontarea taxei de editare engleză articol, în 

revista Antibiotics, FI = 4.639, contravaloarea sumei de 306,13 euro, solicitant: conf. univ. dr. Delia 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9352/27.04.2022, privind decontarea taxei de participare on-line The 13th 

World Congress of Targeting Mitochondria, Berlin, 26-28.10.2022, contravaloarea sumei de 445 

euro, solicitant: prof. univ. dr. Danina M. Muntean (aviz favorabil din partea Direcției fin. cont.: 

există fonduri la V.P. curs); 

- Referat de necesitate nr. 9465/29.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 2164,11 euro, solicitant: Laura 

Andreea Shiller (Grosu) (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9373/27.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Molecules, FI = 4.412, contravaloarea sumei de 1713,25 euro, solicitant: Anca Simulescu (Suteanu) 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9456/29.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: conf. univ. dr. Emil Radu 

http://www.umft.ro/
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Iacob (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9455/29.04.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista PLOS ONE, FI = 3.240, contravaloarea sumei de 1659,56 euro, solicitant: dr. Alexandru 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 1447/29.04.2022 privind decontarea taxelor de participare la congres (13th 

World Congress 2022 on Targeting Mitocondria și 19th World Congress on Fetal Medicine 2022), 

respectiv cheltuieli deplasare, contravaloarea sumei de 1395 euro, solicitant: prof. univ. dr. Claudia 

Borza (Vizat CFP); 

- Referat de necesitate nr. 1448/29.04.2022, privind decontarea taxelor de participare la “2022 World 

Congress ISHR”, “ASTP 2022 Conference”, “Paris Redox 2022”, contravaloarea sumei de 3645 

euro, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (Vizat CFP); 

- Referat de necesitate nr. 9646/02.05.2022, privind decontarea taxei de participare la conferința 

“Printemps de la cardiologie”, contravaloarea sumei de 400 Euro, solicitant: prof. univ. dr. Claudia 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9551/02.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1578 euro, solicitant: conf. univ. dr. Adrian Cosmin 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9547/02.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Materials, FI = 3.623, contravaloarea sumei de 1352.57 euro, solicitant: prof. univ. dr. Anca 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9479/29.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

PLOS One, FI = 3.24, contravaloarea sumei de 1749 dolari, solicitant: asist. univ. dr. Raluca Horhat 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9478/29.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Pathogenes, FI = 3.492, contravaloarea sumei de 1984 euro, solicitant: ș.l. dr. Camelia Mureșan 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9468/29.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Nutrients, FI = 5.719, contravaloarea sumei de 2344.45 euro, solicitant: ș.l. dr. Ioan Cosmin Cîtu 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9709/02.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Alternative Cancer Therapy, FI = 5.924, contravaloarea sumei de 2300 CHF, solicitant: Izabela 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9785/03.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1623.08 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. 1491/03.05.2022, privind achiziționarea de servicii de implementare e-

facturare (înrolare în sistem ANAF începând cu data de 01.07.2022), contravaloarea sumei de 

4000.00 euro, solicitant: ec. Mihaela Stepan, Contabil șef. 

http://www.umft.ro/
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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. 10/9880/03.05.2022 

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU COMPLETAREA CATALOGULUI DE EXAMEN  

ÎN PLATFORMA INFORMATICĂ INTEGRATĂ SUMS.UMFT.RO,  

ÎN SESIUNEA ORDINARĂ ȘI DE RESTANȚE AFERENTĂ SEMESTRULUI II, RESPECTIV SESIUNEA 

DE REEXAMINARE, AN UNIVERSITAR 2021-2022, PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I, CICLUL 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

 

1. Implementarea programului informatic integrat sums.umft.ro, la nivelul universității, demarează cu 

pregătirea și desfășurarea, cu ajutorul platformei informatice, a sesiunii ordinare și de restanțe aferente 

semestrului II, respectiv a sesiunii de reexaminare, an universitar 2021-2022, pentru studenții din anul I, 

ciclul studii universitare de licență, în paralel cu pregătirea și desfășurarea în format clasic a acestor sesiuni 

de examene, respectiv a sesiunii de reexaminare pentru studenții din anul I, ciclul studii universitare de 

licență.  

2. Cadrul didactic titular de curs examinator răspunde de corectitudinea notelor/calificativelor/absențelor 

introduse în catalog și de corespondența între catalogul emis de secretariat, completat, semnat și predat 

decanatului conform Procedurii operaționale Întocmirea, verificarea, predarea, primirea și păstrarea 

cataloagelor de examen în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

și catalogul completat și tipărit din programul informatic integrat sums.umft.ro, semnat și transmis 

decanatului conform procedurii operaționale menționate.  

3.  Catalogul emis de secretariat, completat, semnat și predat decanatului conform Procedurii operaționale 

Întocmirea, verificarea, predarea, primirea și păstrarea cataloagelor de examen în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara va reprezenta documentul de referință pentru 

sesiunea ordinară și de restanțe aferentă semestrului II, respectiv a sesiunii de reexaminare, an universitar 

2021-2022, pentru studenții din anul I, ciclul studii universitare de licență. 

4. Catalogul de examen tipărit din programul informatic integrat sums.umft.ro cuprinde toate elementele 

prevăzute de art. 8.4.18. din Procedura operațională Întocmirea, verificarea, predarea, primirea și 

păstrarea cataloagelor de examen în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara. 

5. Notele/calificativele/absențele sunt introduse în catalog de către cadrul didactic titular de curs 

examinator, direct din contul de utilizator, și se înregistrează în platforma informatică integrată 

sums.umft.ro. 

6. Înainte de introducerea notelor în catalog, cadrul didactic, din contul său de utilizator, va efectua 

programarea examenului în cadrul secțiunii E-learning/Programare examene a platformei 

informatice integrate sums.umft.ro. 

7. Titularul de curs examinator introduce notele/calificativele/absențele în cadrul secțiunii E-

learning/Catalog a platformei informatice integrate sums.umft.ro, salvează și închide catalogul.  

8. Catalogul este accesat în cadrul secțiunii Rapoarte/Studenți/Catalog note a platformei informatice 

integrate sums.umft.ro. 

9. Predarea cataloagelor tipărite din platforma informatică și semnate de examinatori la secretariatele 

facultăților se va face, pe bază de semnătură, de către un membru al comisiei de examinare/un reprezentant 

al disciplinei, cel mai târziu în ziua următoare celei în care s-a încheiat sesiunea de restanțe, respectiv 

sesiunea de reexaminări/reconsiderare calificativ.  

http://www.umft.ro/
http://sums.umft.ro/
http://sums.umft.ro/
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10.  Modificarea notelor în catalog, în platforma informatică, se face de către titularul de curs examinator, 

direct din contul de utilizator, numai după ce se aprobă redeschiderea catalogului de către decanul facultății, 

la solicitarea scrisă a cadrului didactic. 

11.  Modificarea notelor în catalogul tipărit din programul informatic se face de către titularul de curs 

examinator, prin bararea cu o linie orizontală, cu cerneală roșie, a notei/calificativului/absenței, înscriindu-

se deasupra noul text, tot cu cerneală roșie, și semnarea, respectiv datarea de către acesta. 

12.  Direcția de Informatizare a universității asigură suportul tehnic în desfășurarea activităților necesare 

implementării platformei informatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  Prorector didactic, 

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