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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 19/19570/13.09.2022 

         
 

În temeiul:  

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație a Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, nr. 

19570/13.09.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea formațiunilor de studii pentru anul universitar 2022-2023, în formă finală, avizate de 

Consiliul Facultății de Farmacie în ședința din data de 12.09.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 2. Aprobarea solicitării d-lui conf. univ. dr. D.C.M., nr. 19051/09.09.2022, privind calitatea de 

coordonator de rezidențiat în specialitatea Radiologie și imagistică medicală.  

Art. 3. Aprobarea susținerii financiare a d-nei conf. univ. dr. I.A.P., conform H.S. nr 25/7135/24.06.2020, în 

baza documentului depus. 

Art. 4. Aprobarea listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată, cărora le încetează, de drept, 

contractul individual de muncă, în cursul lunii septembrie 2022, care au fost angajați maximum 5 ani, conform 

documentului depus. 

Art. 5. Aprobare a listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată, cărora le încetează, de 

drept, contractul individual de muncă, în cursul lunii septembrie 2022, care nu au cerere de prelungire a 

contractului individual de muncă și nu au primit aviz favorabil pentru prelungirea contractului individual de 

muncă, prin referatul de apreciere, din partea Șefului de disciplină, pentru anul universitar 2022-2023, conform 

documentelor depuse. 

Art. 6. Aprobarea solicitărilor/listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată, privind 

prelungirea cu un an, pentru anul universitar 2022-2023, a contractelor individuale de muncă, care au cerere 

de prelungire a contractului individual de muncă și au primit aviz favorabil pentru prelungirea contractului 

individual de muncă, prin referatul de apreciere, din partea Șefului de disciplină, pentru anul universitar 2022-

2023.  

Art. 7. Aprobarea solicitărilor/listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată privind 

prelungirea cu un an, pentru anul universitar 2022 – 2023, a contractelor individuale de muncă, care au calitatea 

de student doctorand doar până la data de 30.09.2022 și au primit aviz favorabil din partea șefului de disciplină, 
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condiționat de obținerea prelungirii calității de student doctorand pentru anul universitar 2022 – 2023, prin 

Hotărârea Senatului. 

Art. 8. Aprobarea solicitărilor/listei asistenților universitari, angajați pe perioadă determinată privind 

prelungirea cu un an, pentru anul universitar 2022 – 2023, a contractelor individuale de muncă, care nu au 

dovada absolvirii modului psihopedagogic, condiționat de prezentarea dovezii de înscriere la modulul 

psihopedagogic, în termen de 60 de zile calendaristice de la prezenta hotărâre, cu notificarea acestora. 

Art. 9. Având în vedere prevederile art. 7 și art. 8 din prezenta hotărâre, se aprobă solicitarea d-lui asist. univ. 

dr. P.R.F.P., angajat pe perioadă determinată privind prelungirea cu un an, pentru anul universitar 2022 – 2023, 

a contractului individual de muncă, care are calitatea de student doctorand doar până la data de 30.09.2022 și 

aviz favorabil din partea șefului de disciplină, dar nu deține dovada absolvirii modulului psihopedagogic.  

Art. 10. Aprobarea sistării acordării salariului diferențiat în procent 30% din salariul de bază, pe perioada 

01.10.2022 - 30.11.2022, pentru A.T., încadrat în funcția de secretar Facultatea de Farmacie, având în vedere 

modificarea atribuțiilor suplimentare față de referatul de recomandare inițial.  

Art. 11. Aprobarea acordării sporului de muncă în condiții vătămătoare  de 7% pentru d-na K.C., laborant în 

cadrul Disciplinei de Fiziologie.  

Art. 12. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

- Prof. univ. dr. Ș.I.S, nr. 18839/07.09.2022, în perioada 15.09.2022 – 16.09.2022, Aachen, Germania; 

- Prof. univ. dr. Ș.I.S, nr. 18840/07.09.2022, în perioada 11.10.2022 – 13.10.2022, Frankfurt, Germania; 

- Conf. univ. dr. R.D., nr. 18838/07.09.2022, în perioada 11.10.2022 – 13.10.2022, Frankfurt, Germania; 

- Conf. univ. dr. R. D., nr. 18841/07.09.2022, în perioada 15.09.2022 – 16.09.2022, București; 

- Asist. univ. dr. Ț.M.M., nr. 18949/08.09.2022, în perioada 21.09.2022 – 24.09.2022, Roma, Italia; 

- Asist. univ. dr. M.B.P., nr. 18619/05.09.2022, în perioada 01.10.2022 – 16.12.2022, Mumbai, India; 

- Conf. univ. dr. Ș.D., nr. 18890/07.09.2022, în perioada 25.09.2022 – 28.09.2022, Munchen, Germania; 

- Conf. univ. dr. K.D., nr. 18891/07.09.2022, în perioada 25.09.2022 – 29.09.2022, Munchen, Germania;  

- Prof. univ. dr. E.V.R., nr. 18744/06.09.2022, în perioada 15.10.2022 – 18.10.2022, Viena, Austria; 

- Ș.l. dr. A.B., nr. 18112/31.08.2022, în perioada 28.09.2022 – 01.10. 2022, Timișoara – Congres ARCE; 

Art. 13. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat nr. 3148/12.09.2022 privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei de 3967.00 euro, 

solicitant: prof. univ. dr. C.M.Ș.; 

 Referat nr. 3098/06.09.2022 privind acordarea de sprijin financiar pentru susținerea unui curs, 

contravaloarea sumei de 1020.00 euro, solicitant: prof. univ. dr. D.S.; 

Art. 14. Aprobarea solicitărilor privind aprobarea plății taxei de școlarizare aferente anului I, în 2 tranșe 

(octombrie 2022, martie 2023), avizate favorabil din partea decanului facultății, astfel: 

 Solicitarea stud. M.D.M., nr. 19360/12.09.2022, admisă în anul I, sesiunea septembrie, la programul 

de studii Asistentă de farmacie Lugoj, Facultatea de Farmacie; 

 Solicitarea stud. L.C.M., nr. 19359/12.09.2022, admisă în anul I, sesiunea septembrie, la programul de 

studii Asistență de farmacie Lugoj, Facultatea de Farmacie; 

 Solicitarea stud. U.S.C.E., nr. 19357/12.09.2022, admisă în anul I, sesiunea septembrie, la programul 

de studii Asistență de farmacie Lugoj, Facultatea de Farmacie; 

Art. 15. Aprobarea solicitării studentului S.R.A., nr. 18624/05.09.2022, privind reînmatricularea la programul 

de studii universitare de licență Tehnică dentară, Facultatea de Medicină Dentară, anul II, an universitar 2022-

2023.  
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Art. 16. Aprobarea solicitării studentului C.J.D., nr. 19149/12.09.2022, privind întreruperea studiilor 

universitare de licență, programul de studii universitare de licență Medicină, Facultatea de Medicină, anul III, 

an universitar 2022-2023.  

Art. 17. Aprobarea solicitării stud. A.C., nr. 19198/12.09.2022, privind reluarea studiilor universitare de 

licență anul IV, Medicină dentară, Facultatea de Medicină Dentară. 

Art. 18.   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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