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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 11/11160/24.05.2022 
         

 
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. 11160/24.05.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea structurii anului universitar 2022 -2023 pentru studiile universitare de master. Se înaintează 

Senatului universitar. 

2. Aprobarea structurii anului universitar 2022-2023 pentru studiile universitare de doctorat, domeniile 

Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea repartizării  cifrelor de școlarizare pentru studiile universitare de licență, master și doctorat, în 

anul universitar 2022-2023, cu respectarea numărului/granturilor de studii comunicate de Ministerul Educației 

prin adresele înregistrate la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara cu nr. 10809/17.05.2022, respectiv nr. 

10933/19.05.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea modificării distribuirii pe țări a cifrei de școlarizare alocată candidaților români de pretutindeni, 

an universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea înființării programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie (Deva), în cadrul 

Facultății de Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea planurilor de învățământ, promoția 2022-2025, pentru programul de studii universitare de licență 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de 

Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în vederea acreditării instituționale a Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara (2022-2027), avizate în cadrul ședinței ordinare a 

Consiliului Facultății de Medicină din data de 13.04.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea planurilor de învățământ, promoția 2022-2026, pentru programele de studii universitare de 

licență Asistență Medicală Generală, Asistență Medicală Generală (Lugoj), Asistență Medicală Generală 

(Deva), Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior (ARACIS) în vederea acreditării instituționale a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara (2022-2027), avizate în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Facultății de Medicină din data de 

13.04.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea următoarelor reglementări referitoare la actele depuse de către candidații UE, non UE și români 

de pretutindeni, în vederea înmatriculării, începând cu anul 2022-2023, după cum urmează: 

,, În vederea înmatriculării, candidaţii UE, non UE și românii de pretutindeni, admiși pe locuri finanțate de la 

bugetul de stat au obligația să depună, în original, până la data stabilită prin regulamentul de admitere, 

diploma/atestatul de recunoaştere a diplomei/adeverinţa de bacalaureat/licenţă/disertaţie la secretariatul 

facultăţii/ secretariatul Prorectoratului Relații internaționale.  

Studenții cu taxă care s-au reclasificat pe locuri finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună, în 

original, diploma de bacalaureat la secretariatul facultăţii/departamentului, până cel târziu în ultima zi 

stabilită pentru înscrierea în anul universitar, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la începerea 

anului universitar, sub sancțiunea pierderii locului finanţat de la bugetul de stat, obținut prin reclasificare.  

La înmatriculare, candidaţii străini (non UE) vor prezenta documentele de studii şi de identitate din dosarul 

de candidatură în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viza valabilă în scop 

«studii». În cazuri excepţionale, stabilite la nivel naţional sau ca urmare a unor decizii la nivelul universității, 
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înmatricularea se poate realiza în baza documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice, urmând 

ca originalele să fie depuse în condiţiile prezenţei fizice a candidatului pe teritoriul României.”    

Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de 

licenţă, aferent promoţiei anului universitar 2021-2022, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea completării și modificării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la ciclul de studii universitare de licență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” 

din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea modificării componenței Comisiei centrale de admitere, sesiunea 2022, prin înlocuirea d-nei 

conf. univ. dr. Elena Dorina Coricovac cu d-na prof. univ. dr. Lavinia - Lia Vlaia. Se înaintează Senatului 

universitar. 

12. Aprobarea amendării art. 6 și 7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Senatului pentru 

revizuirea regulamentelor și a Cartei universitare. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea instrucțiunilor/normelor 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 

aprobată prin H.S. nr. 78/12188/16.09.2020, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

14. Aprobarea instrucțiunilor/normelor de aplicare pentru art. 8 din Procedura privind recunoaşterea automată 

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, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

15. Aprobarea Procedurii operaționale privind alegerea disciplinelor opționale și facultative de către studenți.  

16. Aprobarea modificării și completării Procedurii operaționale privind elaborarea, avizarea și difuzarea 

orarelor la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

17. Aprobarea scutirii de la plata taxei de școlarizare a studenților doctoranzi care, începând cu data de 

01.10.2022, se vor afla în prelungirea studiilor universitare de doctorat, respectiv grație, și care se angajează să 

demareze procedura de depunere a tezei de doctorat până la data de 01.12.2022, în vederea finalizării acesteia 

prin susținere în ședință publică, prin completarea de către studentul doctorand a formularului tip Declarație – 

Angajament, avizat de conducătorul de doctorat. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea demarării competiției de granturi postdoctorale în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea septembrie 2022-2023.  

19. Aprobarea formularului tip, completat de către studenții doctoranzi la buget, privind fondurile alocate 

studenților doctoranzi neutilizate, ce rămân în bugetul CSUD.   

20. Se ia act de alegerea studentului Dorian Handro în calitate de reprezentant al studenților în Consiliul de 

Administrație al Universității de Medicină și  Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru un mandat de un 

an, conform procesului verbal al Biroului Electoral Central Studențesc, nr. 10115/06.05.2022. Se înaintează 

Senatului universitar. 

21. Aprobarea Calendarului general privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea 

reprezentanților salariaților din cadrul Universității de Medicină și  Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

22. Aprobarea modelului cadru al Protocolului de colaborare între universități pentru studiile universitare de 

doctorat. Se înaintează Senatului universitar. 

23. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, Facultatea de Farmacie și S.C. EUROPE C&C S.R.L., în vederea realizării unor schimburi de 

experiență între studenții facultății (ciclul licență, master, doctorat) și/sau cadrele didactice și specialiștii angajați 

ai societății. Se înaintează Senatului universitar. 
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24. Aprobarea înlocuirii contractului de închiriere cu un acord de colaborare încheiat între Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Consiliul Județean Hunedoara, în vederea creării cadrului 

și condițiilor necesare pentru organizarea și funcționarea în Municipiul Deva, jud. Hunedoara, a unor programe 

de studii universitare, prin punerea la dispoziție, în mod gratuit, a clădirii în care își desfășoară activitatea, în 

prezent, Secția de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, secție ce urmează a fi relocată. 

25. Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Serviciul de Protecție și Pază și Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” Timișoara. 

26. Aprobarea organizării, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara – Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, a unui curs psiho – pedagogic (modul I și II), pe parcursul anului universitar 

2022-2023, pentru un număr de 60 de cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată, cât și determinată, în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, taxa de școlarizare fiind de 3600 

lei/cursant. 

27. Aprobarea afilierii Universității de Medicină și  Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara la 

evenimentul/conferința internațională Pathotim 2022, respectiv utilizarea siglei universității în cadrul 

evenimentului. 

28. Aprobarea încheierii unui parteneriat între Asociația Culturală Timorgelfest și Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru implementarea ofertei culturale cu titlul Festival Internațional 

Timorgelfest, în perioada 15.09.2022 – 30.10.2022.  

29. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în 

regim on-line pentru: 

Student - doctorand: Coșniță Dan Andrei Radu 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius  

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Cîmpean Anca Maria 

Membri:        

Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

Conf. univ. dr. Gheorghișan – Gălățeanu Ancuța – Augustina – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol 

Davila” din București 

Conf. univ. dr. Melnic Eugen – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova 

Student - doctorand: Marinescu Adelina - Raluca 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Licker Monica Sorina 

Membri:        

Prof. univ. dr. Streinu - Cercel Adrian – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Luca Mihaela - Cătălina – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași 

Conf. univ. dr. Lăzureanu Elena - Voichița – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara 

Student - doctorand: Trofenciuc Nelu - Mihai 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 
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Membri:        

Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim – Universitatea din Oradea 

Prof. univ. dr. Tînț Diana – Universitatea Transilvania din Brașov 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

30.   Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Cosmin Sinescu, nr. 10022/05.05.2022, privind afilierea de noi 

membri la Centrul de cercetare în Medicină Dentară utilizând tehnologii convenționale și alternative, conform 

documentelor depuse.  

31. Aprobarea depunerii actului adițional nr. 5, actualizării listei de personal și adăugării unui nou membru 

pentru proiectul RORS 467 cu titlul „Infrastructură medicală pentru dezvoltarea serviciilor chirurgicale de 

excelență în regiunea transfrontalieră”, acronim MEDICARE, cod eMS RORS-467, finanțat prin Programul 

Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. 

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

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” Timișoara”.  

33. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Mirela Cleopatra Tomescu, nr. 4268/02.05.2022, 

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 cu aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Elena Ana 

Păuncu, Director Departament V – Medicină Internă I, nr. 9588/09.05.2022/R. Se înaintează Senatului 

universitar. 

34. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Alexandra Enache, nr. 10209/09.05.2022, 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 cu aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Laura Nussabaum, 

Director Departament VIII – Neuroștiințe, nr. 10209/12.05.2022/R. Se înaintează Senatului universitar. 

35. Aprobarea programului de lucru efectiv pentru fiecare semestru al anului universitar și pentru vacanțele 

studenților, al personalului didactic – auxiliar (laboranți) din cadrul Facultății de Medicină Dentară, conform 

documentelor depuse. 

36. Aprobarea solicitării d-nei Motrună Diana-Elena, secretar I (S), gradație 3, în cadrul Departamentului I, 

Disciplina Anatomie-Embriologie, Facultatea de Medicină, nr. 10678/13.05.2022, privind acordarea sporului 

pentru condiții vătămătoare. 

37. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% din 

salariu de bază, avizate favorabil de către Direcția Resurse Umane, pentru:  

• Dragomir Ana Cristiane, încadrată pe post de laborant în cadrul Disciplinei Biochimie, nr. 

10005/05.05.2022, în perioada 01.06.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Andrei 

Anghel); 

• Luchian Debora, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

10462/11.05.2022 (la propunerea d-nei ing. Grațiela Elena Filip, Director Social Administrativ); 

• Berenyi Irina Chifan, încadrată pe post de laborant în cadrul Disciplinei Patologie orală, nr. 

10551/12.05.2022, în perioada 01.06.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Rusu Laura 

Cristina); 

• Baloșin Gabriela, încadrată pe post de secretar în cadrul Departamentului XII – Obstetrică Ginecologie, 

Facultatea de Medicină, nr. 10468/11.05.2022, în perioada 01.06.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-

lui prof. univ. dr. Marius Craina); 

• Iorga Pavel Adina, încadrată pe post de secretar în cadrul Departamentului XIII – Boli Infecțioase, 

Facultatea de Medicină, nr. 10709/16.05.2022, în perioada 01.06.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-

lui conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu); 
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• Catarov Claudia Florina, secretar în cadrul Departamentului Biochimie și Farmacologie, nr. 

10920/19.05.2022, în perioada 01.06.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Andrei 

Anghel, Director de departament). 

38. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare:  

• Prof. univ. dr. Corina Danciu, nr. 9673/02.05.2022, în perioada 28.08.2022 – 01.09.2022, Salonic, 

Grecia; 

• Ș.l. dr. Paul Corina, nr. 9714/02.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 14.05.2022, Sovata; 

• Asist. univ. dr. Muntean Mihaela Iuliana, nr. 9888/03.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 28.05.2022, 

Timișoara; 

• Asist. univ. dr. Mihailov Maria, nr. 9878/03.05.2022, în perioada 19.05.2022 – 20.05.2022, Basel, 

Elveția; 

• Prof. univ. dr. Bogdan Timar, nr. 9890/03.05.2022, în perioada 11.05.2022 – 13.05.2022, Sibiu; 

• Asist. univ. dr. Suceava Ioana, nr. 9893/03.05.2022, în perioada 11.05.2022 – 13.05.2022, Sibiu; 

• Jurca Iulia Simina, nr. 10032/05.05.2022, în perioada 13.06.2022 – 17.06.2022, Brussels, Belgia; 

• Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, nr. 10162/06.05.2022, în perioada 24.05.2022 – 28.05.2022, 

Canterbury, Marea Britanie; 

• Prof. univ. dr. Cosmin Sinescu, nr. 10163/06.05.2022, în perioada 24.05.2022 – 28.05.2022, Canterbury, 

Marea Britanie; 

• Prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 10252/09.05.2022, în perioada 23.05.2022 – 26.05.2022, San Diego, 

SUA; 

• Conf. univ. dr. Daniela Șilindean, nr. 10351/10.05.2022, în perioada 20.05.2022 – 23.05.2022, Suceava; 

• D-l Virgil Rotaru, nr. 1597/10.05.2022, în perioada 16.05.2022 – 24.05.2022, Lisabona, Portugalia; 

• Conf. univ. dr. Ivan Mihaela Viviana, nr. 10397/11.05.2022, în perioada 20.05.2022 – 25.05.2022, 

Madrid, Spania; 

• Prof. univ. dr. Sorin Ursoniu, nr. 10491/12.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 14.05.2022, Novi Sad, 

Serbia; 

• Asist. univ. dr. Marc Luciana Elena, nr. 10325/10.05.2022, în perioada 17.05.2022 – 24.05.2022, Paris, 

Franța; 

• Ș.l. dr. Mariana Tudoran, nr. 10190/09.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 14.05.2022, Sibiu; 

• Asist. univ. dr. Cristina Tudoran, nr. 10189/09.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 14.05.2022, Sibiu; 

• Asist. univ. dr. Grosu Iulia Dana, nr. 10326/10.05.2022, în perioada 17.05.2022 – 24.05.2022, Paris, 

Franța; 

• Asist. univ. dr. Anca Popoiu, nr. 10481/11.05.2022, în perioada 13.05.2022 – 14.05.2022, Sibiu; 

• Prof. univ. dr. Doroș Gabriela Simona, nr. 10480/11.05.2022, în perioada 13.05.2022 – 14.05.2022, 

Sibiu; 

• Conf. univ. dr. Arghirescu Teodora Smaranda, nr. 10482/11.05.2022, în perioada 13.05.2022 – 

15.05.2022, București;  

• Conf. univ. dr. Borcan Florin, nr. 10650/13.05.2022, în perioada 25.06.2022 – 01.07.2022, Praga, Rep. 

Cehă; 

• Conf. univ. dr. Borcan Florin, nr. 10651/13.05.2022, în perioada 02.07.2022 – 09.07.2022, Salonic, 

Grecia; 

• Conf. univ. dr. Horhat Florin, nr. 10123/06.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 14.05.2022, Novi Sad, 

Serbia; 

• Conf. univ. dr. Horhat Florin, nr. 10563/12.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, Brașov; 

• Conf. univ. dr. Delia Muntean, nr. 10564/12.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, Brașov; 

• Asist. univ. dr. Iulia Bagiu, nr. 10562/12.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, Brașov; 

• Ș.l. dr. Banciu Christian, nr. 10672/13.05.2022, în perioada 20.05.2022 – 27.05.2022, San Diego, SUA; 

• Ș.l. dr. Popescu Florina Georgeta, nr. 10782/16.05.2022, în perioada 30.05.2022 – 05.06.2022, Mamaia; 
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• Asist. univ. dr. Brad Giorgiana Flavia, nr. 10533/12.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 13.05.2022, 

Sovata; 

• Asist. univ. dr. Bizerea Moga Teofana Otilia, nr. 10534/12.05.2022, în perioada 12.05.2022 – 

13.05.2022, Sovata; 

• Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, nr. 10659/13.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, Tg. Mureș; 

• Asist. univ. dr. Mihail Lazăr Mioc, nr. 10660/13.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, Tg. 

Mureș; 

• Prof. univ. dr. Olariu Tudor Ovidiu Rareș, nr. 10783/16.05.2022, 24.05.2022 – 28.05.2022, Brașov;  

• Ș.l. dr. Daniela Kohn, nr. 10898/18.05.2022, în perioada 11.07.2022 – 15.07.2022, Munchen, Germania; 

• Asist. univ. dr. Anca Popoiu, nr. 10906/18.05.2022, în perioada 24.05.2022 – 27.05.2022, Aachen, 

Germania; 

• Ș.l. dr. Dumescu Pop Patricia Dorli, nr. 10897/18.05.2022, în perioada 30.05.2022 – 06.06.2022, 

București; 

• Ș.l. dr. Magyari Pavel Zinuca, nr. 11112/24.05.2022, în perioada 05.07.2022 – 10.07.2022, Atena, 

Grecia; 

39. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

• Referat de necesitate nr. 9907/04.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Microorganisms, FI = 4.128, contravaloarea sumei de 1623,08 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. 9994/05.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Materials, FI = 3.623, contravaloarea sumei de 1758,34 euro, solicitant: dr. Orel Laura (aviz favorabil 

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

• Referat de necesitate nr. 10151/06.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.7, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: dr. Cristina Văcărescu (aviz 

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

științifică); 

• Referat de necesitate nr. 10213/09.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1298,47 euro, solicitant: dr. Burciu Călin (aviz 

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

științifică); 

• Referat de necesitate nr. 10308/10.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Neuropsychiatric Disease and Treatment, FI = 2.570, contravaloarea sumei de 2552,00 dolari, solicitant: 

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

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

• Referat de necesitate nr. 10496/12.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: dr. Domnicu Alina (aviz 

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

• Referat de necesitate nr. 1531/05.05.2022, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei de 

1402,00 euro, solicitant: drd. Dumitrescu (Grosu) Cristina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. 

dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

• Referat de necesitate nr. 10907/19.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, FI = 3.168, contravaloarea sumei de 2552,00 dolari, 

solicitant: dr. Mare Ruxandra (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

• Referat de necesitate nr. 1688/16.05.2022, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei de 

10924,69 lire sterline, sursa de finanțare – proiect CNFIS FDI – 2022 – 0423, solicitant: prof. univ. dr. 

Ioan Ovidiu Sîrbu (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile). 
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• Referat de necesitate nr. 1750/19.05.2022, privind decontarea taxei de participare Meta Analysis 

Workshop Video Series, acces timp de 1 lună, contravaloarea sumei de 295,00 dolari, sursa de finanțare 

CCA – 4566 – 2/24.02.2022, solicitant: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean (aviz favorabil din partea 

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

• Referat de necesitate nr. 10776/16.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: drd. Chelu Sorina Cristina 

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

științifică și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

• Referat de necesitate nr. 10803/17.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1082,06 euro, solicitant: asist. univ. 

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

Cercetarea științifică) 

• Referat de necesitate nr. 10835/17.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Materials, FI = 3.623, contravaloarea sumei de 2073,94 euro, solicitant: drd. Toma Flavia Roxana (aviz 

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

• Referat de necesitate nr. 11010/20.05.2022, privind decontarea taxei publicare articol, în revista Journal 

of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 2164,11 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. 10984/20.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: drd. Daliana Mocuța (aviz 

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

și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

• Referat de necesitate nr. 11027/20.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: drd. Igna Andreea (aviz 

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

• Referat de necesitate nr. 11095/23.05.2022, privind decontarea taxei publicare articol, în revista 

Symmetry, FI = 2.713, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: conf. univ. dr. Georgescu Alina 

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

Cercetarea științifică); 

• Referat de necesitate nr. 11060/23.05.2022, privind decontarea taxei publicare articol, în revista 

Polymers, FI = 4.329, contravaloarea sumei de 2328,83 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. 11108/24.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

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

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

pentru Cercetarea științifică și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

• Referat de necesitate nr. 11109/24.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1947,70 euro, solicitant: drd. Popescu 

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

Cercetarea științifică); 

• Referat de necesitate nr. 11122/24.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: asist. univ. dr. Samfireag Miruna 

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

științifică și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

• Referat de necesitate nr. 11133/24.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: drd. Marin Ioana (aviz favorabil 

din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 
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40. Aprobarea următoarelor cereri de întrerupere de la studiile universitare de licență: 

- Solicitarea stud. Iulia Moldovan, nr. 9474/29.04.2022, anul I, Medicină (în limba engleză), Facultatea 

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

- Solicitarea stud. Făină Andreea Sandra, nr. 10156/06.05.2022, anul I, Tehnică Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară, pentru anul universitar 2021-2022. 

41. Aprobarea următoarelor cereri de retragere de la studiile universitare de licență: 

• Solicitarea stud. Jura Ștefan Alexandru, nr. 10943/19.05.2022, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină; 

• Solicitarea stud. Schiarizza Emilia, nr. 11018/20.05.2022, anul I, Medicină (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină; 

 

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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ANEXA NR. 1 LA  

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 11/11160/24.05.2022 
 

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 

 

I. Se stabilesc următoarele forme în care sunt depuse documentele prevăzute la art. 7 de către solicitantul 

recunoașterii automate a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții de 

învățământ universitar acreditate din străinătate, și anume: 

- diploma de doctor, în copie simplă și/sau legalizată, dacă actul de studii este obţinut în România; 

- diploma de doctor, în copie simplă, traducere autorizată și/sau legalizată dacă actul de studii este obținut 

la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 3 din procedură; 

- atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor emis de către Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (CNRED), în copie simplă și/sau legalizată, pentru diplomele de doctor emise în 

alte state decât cele menționate la art. 3 din procedură; 

- diploma/adeverinţă care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituţiile 

prevăzute la art. 3 și 5, copie simplă și traducere autorizată și/sau legalizată; 

 

II. Solicitanții, cărora li s-a emis decizia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat/abilitării 

obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate de către UMFVBT, care au depus 

documentele în copie simplă, au obligația de a prezenta aceste documente, în original, pentru certificarea 

informațiilor depuse la dosar, în termen de 3 luni de la emiterea deciziei de recunoaștere. 

 

III. Neprezentarea documentelor, în original, în termenul prevăzut mai sus, duce la anularea deciziei de 

recunoaștere a calității de conducător de doctorat/abilitării obținute în instituții de învățământ universitar 

acreditate din străinătate de către UMFVBT.  
 

 

 

 

 

 

 

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 
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ANEXA NR. 2 LA  

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 11/11160/24.05.2022 
 

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 

 

 

I. Se stabilesc următoarele forme în care sunt depuse documentele prevăzute la art. 8 de către solicitantul 

recunoașterii automate a unei funcții didactice obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din 

străinătate și anume:  

- diploma de doctor, în copie simplă și/sau legalizată, dacă actul de studii este obţinut în România; 

- diploma de doctor, în copie simplă, traducere autorizată și/sau legalizată dacă actul de studii este 

obținut la una dintre instituţiile acreditate de învăţământ universitar menţionate la art. 3; 

- atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor emis de către Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (CNRED), în copie simplă și/sau legalizată, pentru diplomele de doctor emise în 

alte state decât cele menționate la art. 3; 

- dovada funcției didactice, eliberată de instituțiile menționate la art. 3 și 5, copie simplă și traducerea 

autorizată și/sau legalizată; 

 

II. Solicitanții, cărora li s-a emis decizia de recunoaștere a funcţiilor didactice din învăţământul universitar 

obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate de către UMFVBT, care au depus 

documentele în copie simplă, au obligația de a prezenta aceste documente, în original, pentru certificarea 

informațiilor depuse la dosar, în termen de 3 luni de la emiterea deciziei de recunoaștere.  

 

III. Neprezentarea documentelor, în original, în termenul prevăzut mai sus, duce la anularea deciziei de 

recunoaștere a funcţiei didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar 

acreditate din străinătate de către UMFVBT.  

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.umft.ro/

