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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 14/13331/21.06.2022 
         

 
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. 13331/21.06.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea utilizării denumirii legale a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara în toate documentele elaborate, atât intern, cât și în corespondența externă, inclusiv pe site-ul 

universității, astfel cum figurează aceasta în actele normative în vigoare, respectiv în Hotărârea de Guvern 

nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, respectiv modificarea logo-ului 

(siglei) universităţii, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 72/9926/03.08.2020, prin preluarea întocmai a 

denumirii legale, fără alte modificări grafice. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea modelului contractului de studii universitare de licență, respectiv modelului Actului adițional 

la contractul de studii universitare de licență, an universitar 2022 – 2023. Se înaintează Senatului 

universitar. 

3. Aprobarea modelului contractului de studii universitare de master, respectiv modelului Actului adițional 

la contractul de studii universitare de master, an universitar 2022 – 2023. Se înaintează Senatului 

universitar. 

4. Aprobarea unui protocol de colaborare între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea Regulamentului de acordare a burselor în Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor 

Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea Metodologiei privind acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu 

bursă, din bugetul Ministerului Educației, pentru cetățenii din Ucraina, în anul universitar 2022-2023. Se 

înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea Metodologiei privind acordarea de locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu 

bursă, pentru cetățenii statelor terțe, care nu intră în categoria românilor de pretutindeni și/sau au dublă 

cetățenie (română și a altui stat), în anul universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea listei cu personalul care participă la implementarea proiectului FDI – 2022 – 0499, conform 

solicitării d-nei prof. univ. dr. Claudia Borza, Prorector Relații Internaționale, nr. 12738/15.06.2022. 

9. Aprobarea completării art. 30 din Regulamentul de organizare a admiterii la ciclul de studii universitare 

de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea 2022, 

aprobat prin H.S. nr. 112/9981/04.05.2022, prin introducerea paragrafelor (2), (3), (4) și (5), astfel: 

,,(2) Dacă un candidat la admiterea la studii universitare de doctorat pe loc la buget renunță la locul 

alocat, acesta îi revine următorului clasificat (student doctorand sau conducător de doctorat). 

(3) În cazul în care un conducător de doctorat nu dorește alocarea locului bugetat, anunță în scris 

secretariatul CSUD, în termen de 10 zile de la comunicarea alocării, iar locul va fi redistribuit la următorul 

calificat ca și punctaj conform grilei. 

(4) Nu primesc locuri conducătorii de doctorat care depășesc numărul de 8 studenți doctoranzi coordonați 

concomitent, conform H.S. nr. 11/17694/28.11.2018. 

(5) Conducătorii de doctorat pensionați pot primi doar studenți doctoranzi în regim cu taxă, cu respectarea 

prevederilor în vigoare.” Se înaintează Senatului universitar. 
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10. Aprobarea propunerii d-nei Director CSUD, prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, nr. 

13238/21.06.2022, potrivit art. 12 din Legea nr. 49/2013, prin care studenții doctoranzi care au beneficiat 

de prelungire și perioadă de grație (4+4 ani), vor prezenta, până la data de 30.07.2022, depunerea tezei de 

doctorat cu lucrările aferente în vederea susținerii acesteia în ședință publică, potrivit prevederilor legale și 

a contractului de studii universitare de doctorat. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare – Agreement of Cooperation (Memorandum of 

Understanding), între UMFVBT și Washington Institute for Dentistry and Laser Surgery Washington DC, 

USA, respectiv între UMFVBT și C3 Think Tank Washington DC, USA. Se înaintează Senatului 

universitar. 

12. Aprobarea componenței comisiilor de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de: 

a. conf. univ. dr. Gluhovschi Adrian, titular la Disciplina Obstetrică Ginecologie - UMF "Victor Babeș" 

din Timișoara, după cum urmează: 
- Prof. univ. dr. Suciu Nicolae  - UMF ,,Carol Davila” din București 

- Prof. univ. dr. Mărginean Claudiu - UMFST “George Emil Palade” din Târgu Mureș 

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

- Prof. univ. dr. Marius Lucian Craina - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Conf. univ. dr. Furău Cristian – Universitatea ,,Vasile Goldiș” din Arad (membru supleant) 

b. asist. univ. dr. Tudoran Cristina, titular la Disciplina Cardiologie - UMF ,,Victor Babeș" din 

Timișoara, după cum urmează: 
- Prof. univ. dr. Vlad Mihaela  - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

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

- Conf. univ. dr. Babeș Katalin -  Universitatea din Oradea 

- Prof. univ. dr. Petrică Ligia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Mitu Florin – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” din Iași (membru 

supleant) 

13. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședința publică a tezei de doctorat, 

în regim on-line, de către: 

a. Student-doctorand: Mocuța Daliana - Emanuela 

Domeniul Medicină Dentară  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marilena 

Membri:  

Prof. univ. dr. Negruțiu Meda - Lavinia - UMF ,,Victor Babeș"   din Timișoara 

Prof. univ. dr. Mártha Ildiko - Krisztina - UMFST ,,George Emil Palade" din Tg. Mureș 

Prof. univ. dr. Scutariu Mihaela - Monica - UMF ,,Grigore T. Popa" Iași 

b. Student - doctorand: Pescariu Silvius – Alexandru 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Timar Romulus Zorin 

Membri:       

Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

Conf. univ. dr. Pantea Stoian Anca Mihaela - UMF ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Mihai Bogdan Mircea - UMF ,,Grigore T. Popa” Iași 

c. Student - doctorand: Morariu Vlad-Ioan 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Membri:       
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Prof. univ. dr. Militaru Constantin – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Pop Dana – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

Prof. univ. dr. Vlad Adrian Radu – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

d. Student - doctorand: Moga Alexandra 

Domeniul Medicină Dentară 

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Negruțiu Meda   

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Rusu Laura Cristina 

Membri:         

Prof. univ. dr. Roman Alexandra - UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Forna Norina Consuela – UMF “Grigore T. Popa” Iași 

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin - UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

14. Aprobarea modificării comisiei de licență, proba scrisă și susținerea lucrării de licență, programul de 

studii Asistență Medicală Generală, Facultatea de Medicină, prin înlocuirea d-nei prof. univ. dr. Alina 

Popescu cu dl. șef lucr. dr. Marius Georgescu, condiționat de avizul Consiliului Facultății de Medicină. Se 

înaintează Senatului universitar. 

15. Aprobarea planurilor de învățământ pentru Facultatea de Medicină Dentară, aferente promoției 2022-

2028, programele de studii universitare de licență: Medicină Dentară, Medicină Dentară în limba engleză, 

respectiv, aferente promoției 2022-2025, pentru programele de studii universitare de licență Tehnică 

Dentară și Asistență de Profilaxie Stomatologică. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Aprobarea planurilor de învățământ aplicabile în anul universitar 2022-2023 pentru Facultatea de 

Medicină Dentară, programele de studii universitare de licență: Medicină Dentară, Medicină Dentară (în 

limba engleză), Tehnică Dentară și Asistență de Profilaxie Stomatologică. Se înaintează Senatului 

universitar. 

17. Aprobarea planului de învățământ aferent promoției 2022-2024 pentru programul de studii universitare 

de master EMDOLA (European Master Degree of Oral Laser Applications) din cadrul Facultății de 

Medicină Dentară. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea desemnării d-lui prof.univ.dr. Cosmin Sinescu în calitate de coordonator al programului de 

studii universitare de master EMDOLA (European Master Degree of Oral Laser Applications), împreună 

cu d-na prof.univ.dr. Carmen Darinca Todea, la recomandarea comisiei de evaluare ARACIS. Se înaintează 

Senatului universitar. 

19. Aprobarea componenței comisiei de admitere pentru programul de studii universitare de master 

EMDOLA (European Master Degree of Oral Laser Applications), sesiunea 20 septembrie 2022, din cadrul 

Facultății de Medicină Dentară. Se înaintează Senatului universitar.  

20. Aprobarea modificării comisiei 1 de susținere a lucrărilor de licență, Facultatea de Medicină Dentară 

prin înlocuirea d-lui prof.univ.dr. Ștefan-Ioan Stratul cu dl. șef lucr.dr. Horia Câlniceanu, în calitate de 

membru al comisiei, respectiv înlocuirea d-lui șef lucr.dr. Horia Câlniceanu cu dl. șef lucr.dr. Dan Onisei, 

în calitate de secretar al comisiei. Se înaintează Senatului universitar. 

21. Aprobarea modificării comisiei de susținere a lucrărilor de licență prin înlocuirea d-nei prof.univ.dr. 

Lavinia Ardelean cu d-na conf.univ.dr. Roxana Buzatu, în calitate de membru al comisiei, la Facultatea de 

Medicină Dentară, programul de studii universitare de licență Tehnică Dentară. Se înaintează Senatului 

universitar. 

22. Aprobarea planurilor de învățământ pe promoție pentru programele de studii universitare de licență și 

master din cadrul Facultății de Farmacie, astfel: Farmacie (promoția 2022-2027), Farmacie (în limba 

franceză) – promoția 2022-2027, Asistență de farmacie (Lugoj) – promoția 2022-2025, Cosmetica medicală 

și tehnologia produsului cosmetic (promoția 2022-2025), Formularea și evaluarea produsului dermato-

cosmetic (promoția 2022-2023), Cosmetologie și dermofarmacie (promoția 2022-2024). Se înaintează 

Senatului universitar. 
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23. Aprobarea planurilor de învățământ aplicabile, în anul universitar 2022 – 2023, pentru programele de 

studii universitare de licență și master din cadrul Facultății de Farmacie, astfel: Farmacie, Farmacie (în 

limba franceză), Asistență de farmacie (Lugoj), Cosmetica medicală și tehnologia produsului cosmetic, 

Cosmetologie și dermofarmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

24. Aprobarea unirii disciplinelor Anatomie, fiziologie și fiziopatologie și Fizică farmaceutică din cadrul 

Departamentului I Farmacie, în anul universitar 2022-2023, pentru un an universitar, devenind disciplina 

Anatomie, fiziologie, fiziopatologie și fizică farmaceutică. Se înaintează Senatului universitar. 

25. Aprobarea propunerii cifrei de școlarizare pentru programul de studii universitare de licență Asistență 

de farmacie (Deva), Facultatea de Farmacie, după cum urmează: 20 locuri buget și 10 locuri taxă. Se 

înaintează Senatului universitar. 

26. Aprobarea inițierii demersului procedurii de validare și înscriere în Registrul Național al Calificărilor 

din Învățământul Superior (RNCIS) a programului de studii universitare de licență Asistență de farmacie 

(Deva), aferent calificării de asistent farmacie, precum și plata tarifului. Se înaintează Senatului universitar. 

27. Aprobarea inițierii procedurii de întocmire a dosarului, respectiv de depunere a acestuia la ARACIS, 

pentru programul de studii universitare de licență Asistență de farmacie (Deva), în vederea obținerii 

autorizării de funcționare provizorie. Se înaintează Senatului universitar. 

28. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de master din 

cadrul Facultății de Farmacie, sesiunea septembrie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

29. Aprobarea redenumirii unor discipline din cadrul Facultății de Farmacie, începând cu anul universitar 

2022-2023, având în vedere H.S. nr. 86/7332/31.03.2022 și solicitarea d-nei prof. univ. dr. Codruța 

Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, nr. DFF/175/13038/17.06.2022. Se înaintează Senatului 

universitar. 

30. Aprobarea Codului de conduită privind prevenirea și sancționarea incidentelor antisemite în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, în cadrul Strategiei naționale pentru 

prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferente 

perioadei 2021-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

31. Aprobarea planului de acțiuni în cadrul Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea 

antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură aferente perioadei 2021-2023, 

astfel: 

a) planificarea de acțiuni culturale/sesiuni de informare în vederea creșterii gradului de cunoaștere și 

înțelegere de către comunitatea academică, a istoriei și tradițiilor comunității evreiești locale prin 

intermediul dialogului și a interacțiunii cu personalități/intelectuali evrei de elită (profesori, medici, scriitori 

etc.); demersul vine să susțină totodată și proiectul „Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2023”; 

b) derularea de proiecte pilot pentru cultivarea empatiei și toleranței (mai ales în rândul tinerilor) cu 

implicarea organizațiilor studențești și a Fundației UMFT; 

c) promovarea parteneriatului cu instituţii de învăţământ superior medical/cercetare științifică din Israel, 

bazat pe principiile libertăţii academice, pluralismului opţiunilor şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, conform prevederilor Cartei universitare. 

d) elaborarea și adoptarea Codului de conduită privind prevenirea și sancționarea incidentelor antisemite 

în cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara. 

32. Aprobarea modificării și completării Procedurii de sistem privind circuitul documentelor în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

33. Anularea art. I, pct. 13 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/12130/07.06.2022 privind 

modificării și completării Procedurii de sistem privind circuitul documentelor în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

34. Acordarea unei diplome de excelență domnului Profesor dr. Aurel Mogoșeanu pentru întreaga activitate 

didactică și de formare profesională în specialitatea de Anestezie și Terapie Intensivă. 
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35. Aprobarea nominalizării studentului Sîrca Sergiu, anul IV, Medicină, în calitate de membru în Comisia 

de Etică a Universității de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

36. Aprobarea solicitării d-nei psih. Elena Camelia Șocațiu privind participarea la programul de 

perfecționare ,,Supervizare în psihoterapie”, acreditat de către Colegiul Psihologilor din România și furnizat 

de către Asociația de Terapie Familială și de Cuplu Timișoara.  

37. Aprobarea includerii d-lui dr. Olteanu Gheorghe Emilian, în calitate de nou membru, colaborator extern,  

în cadrul Centrului de cercetare CCIMPBR/CRIPMRD, la solicitarea d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Fira 

Mlădinescu, Director al Centrului de cercetare. 

38. Aprobarea solicitării S.C. Akoma Center SRL, nr. 12132/07.06.2022, privind suplimentarea suprafeței 

închiriate cu 14,72 mp, pentru magazie, conform CF 406312 – C1 – U2 Timișoara.  

39. Aprobarea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% din salariu de bază, pentru Băcilă 

Mihaela, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 12757/15.06.2022, 

în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022. 

40. Aprobarea cererii pentru concediu plătit formare profesională: Ș.l. dr. Hogea Gheorghe Bogdan, nr. 

12281/08.06.2022, în perioada 16.06.2022 – 17.06.2022. 

41. Aprobarea cererii de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic a d-nei dr. 

Daniela Aurora Tănase, secretar-șef la Facultatea de Medicină Dentară, nr. 13251/21.06.2022, în perioada 

14-19.08.2022, Oradea, Băile Felix, valoarea taxei de curs: 4014 lei. 

42. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare:  

 Conf. univ. dr. Ciucă Ioana, nr. 12002/06.06.2022, în perioada 08.06.2022 – 10.06.2022, Rotterdam, 

Olanda; 

 Asist. univ. dr. Mișcă Liviu Coriolan, nr. 12071/07.06.2022, în perioada 08.06.2022 – 10.06.2022, 

Szeged, Ungaria; 

 Asist. univ. dr. Corlan Ana Silvia, nr. 12137/07.06.2022, în perioada 18.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Asist. univ. dr. Miloș Ioana Natalia, nr. 12138/07.06.2022, în perioada 18.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Prof. univ. dr. Vlad Mihaela Maria, nr. 12139/07.06.2022, în perioada 18.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Asist. univ. dr. Amzar Daniela, nr. 12134/07.06.2022, în perioada 20.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Prof. univ. dr. Stoian dana Liana, nr. 12135/07.06.2022, în perioada 20.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Conf. univ. dr. Balaș Melania, nr. 12136/07.06.2022, în perioada 20.06.2022 – 22.06.2022, 

București; 

 Ș.l. dr. Chiriță Emandi Adela, nr. 12513/14.06.2022, în perioada 24.07.2022 – 28.07.2022, Uppsala, 

Suedia; 

 Ș.l. dr. Mureșan Camelia Oana, nr. 12861/15.06.2022, în perioada 04.05.2022 – 08.05.2022, 

Brașov; 

 Prof. univ. dr. Șirli Roxana Lucia Denisa, nr. 12874/15.06.2022, în perioada 22.06.2022 – 

26.06.2022, Cluj Napoca; 

 Prof. univ. dr. Șirli Roxana Lucia Denisa, nr. 12875/15.06.2022, în perioada 30.06.2022 – 

02.07.2022, Cluj Napoca; 

 Prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 12872/15.06.2022, în perioada 30.06.2022 – 01.07.2022, 

București; 
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 Prof. univ. dr. Popescu Alina, nr. 12894/15.06.2022, în perioada 17.06.2022 – 18.06.2022, Praga, 

Cehia; 

 Prof. univ. dr. Popescu Alina, nr. 12878/15.06.2022, în perioada 30.06.2022 – 01.07.2022, 

București; 

 Ș.l. dr. Belei Oana Andreea, nr. 12953/15.06.2022, în perioada 22.06.2022 – 24.06.2022, 

Copenhaga, Danemarca; 

 Conf. univ. dr. Șilindean Daniela, nr. 12924/16.06.2022, în perioada 24.06.2022 – 27.06.2022, 

Sibiu; 

 Asist. univ. dr. Maria Cezara Mureșan, nr. 12884/15.06.2022, în perioada 24.06-01.07.2022, Creta, 

Grecia; 

 Prof. univ. dr. Alina Popescu, nr. 12876/15.06.2022, în perioada 22-24.06.2022, Munchen, 

Germania; 

 Asist. univ. dr. Tudor Voicu Moga, nr. 12892/15.06.2022, în perioada 23-24.06.2022, Londra, 

Marea Britanie; 

 Prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 12873/15.06.2022, în perioada 23-24.06.2022, Londra, Marea 

Britanie; 

 Ș.l. dr. Simona Popescu, nr. 2018/06.06.2022, 07.06.2022, București; 

 Asist. univ. dr. Ștefania Dinu, nr. 12741/15.06.2022, în perioada 22-24.06.2022, Padova, Italia; 

 Ș.l. dr. Michael Bogdan Mărgineanu, nr. 13171/20.06.2022, în perioada 29.06.-01.07.2022, Lindau, 

Germania; 

 Ș.l. dr. Stelea Lavinia, nr. 13132/20.06.2022, în perioada 01-07.07.2022, Milano, Italia; 

 Asist. univ. dr. Bogdan Miuțescu, nr. 13010/17.06.2022, în perioada 27-29.06.2022; 

 Ș.l. dr. Christian Banciu, nr. 13193/20.06.2022, în perioada 21-24.06.2022, Londra, Marea Britanie; 

 Asist. univ. dr. Corina Pienar, nr. 13040/17.06.2022, în perioada 21-24.06.2022, Copenhaga, 

Danemarca; 

 Prof. univ.dr. Mihai Romînu, nr. 13284/21.06.2022, în perioada 28.09-21.10.2022, Krems, Austria. 

43. Aprobarea referatelor de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 12358/09.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1743,99 euro, solicitant: prof. univ. dr. Dana 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2070/08.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Nanomaterials, FI = 5.076, contravaloarea sumei de 2325,32 euro, solicitant: ș.l. dr. Elena 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2065/08.06.2022, de aprobare a achiziționării a serviciilor de asistență 

tehnică pentru sistemul de automatizare a bibliotecilor Softlink Liberty 5, contravaloarea sumei de 

12684,21 lei, solicitant: Pampu Andrei; 

- Referat de necesitate nr. 12775/15.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI = 

2.649, contravaloarea sumei de 2250,0 dolari, solicitant: drd. Arnăutu Sergiu Florin (aviz favorabil 

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

d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 
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- Referat de necesitate nr. 2190/17.06.2022, de aprobare a decontării taxei de participare online la 

AMEE 2022, contravaloarea sumei de 785,00 dolari, solicitant: Cristina Irimia (aviz favorabil din 

partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 2192/17.06.2022, de aprobare a achiziționării de reactivi, contravaloarea 

sumei de 1191,00 euro, solicitant: conf. univ. dr. Dorina Coricovac (aviz favorabil din partea 

Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 13032/17.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Childrens, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 1443,81 euro, solicitant: asist. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 12941/16.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI = 

3.706, contravaloarea sumei de 1395,19 euro, solicitant: dr. Popa Alexandru (aviz favorabil din 

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

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

- Referat de necesitate nr. 12369/09.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Current Oncology, FI = 3.677, contravaloarea sumei de 1743,99 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. 13000/17.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Cancer Management and Research, FI = 3.989, contravaloarea sumei de 2836 USD, 

solicitant: drd. Elisei Moise Hasan (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică și a d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 13109/20.06.2022, de aprobare a taxei de înscriere Conferința AMS 2022, 

contravaloarea sumei de 500 RON, solicitant: drd. Flavia Bejan (Toma) (aviz favorabil din partea 

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

- Referat de necesitate nr. 2221/21.06.2022, de aprobare achiziționării unor repere, contravaloarea 

sumei de 1702 Euro, solicitant: conf. univ. dr. Dorina Coricovac (aviz favorabil Direcția Fin.-cont., 

sursa de finanțare: proiect de cercetare); 

- Referat de necesitate nr. 2227/21.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Clinical Features and Management of Trophoblastic Epithelioid Tumors: A Systematic 

Review, FI = 1.889, contravaloarea sumei de 1800 USD, 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. 13207/21.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI = 

4.242, contravaloarea sumei de 1800 USD, solicitant: ș.l. dr. Diana Manolescu (aviz favorabil din 

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

- Referat de necesitate nr. 13206/21.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Dyagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1386.06 euro, solicitant: prof. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 13108/20.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Vaccines, FI = 4.422, contravaloarea sumei de 1905.83 euro, solicitant: ș.l. dr. Ioan-Cosmin 

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

Cercetarea științifică); 
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- Referat de necesitate nr. 13053/17.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Cells, FI = 6.600, contravaloarea sumei de 1307.99 euro, solicitant: Asist. univ. dr. 

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

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

44. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență:  

- Solicitarea stud. Nițu Marius Marcu, nr. 12192/08.06.2022, anul II, Medicină, Facultatea de 

Medicină; 

- Solicitarea stud. Ștefan Diana Maria, nr. 12821/15.06.2022, anul V, Medicină 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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