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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 22/23790/18.10.2022 

         
 

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. 

23790/18.10.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Timar Romulus Zorin, nr. 23270/13.10.2022, 

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, respectiv referatul justificativ din partea d-nei conf. univ. dr. Viviana Ivan, nr. 

23286/14.10.2022/R, Directorul Departamentului VII, Medicină Internă II. Se înaintează Senatului 

universitar. 

Art. 2. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Adalbert Schiller, nr. 23106/12.10.2022, 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, respectiv referatul justificativ din partea d-nei conf. univ. dr. Viviana Ivan, nr. 

23161/14.10.2022/R, Directorul Departamentului VII, Medicină Internă II. Se înaintează Senatului 

universitar. 

Art. 3. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Ligia Petrică, nr. 22168/06.10.2022, 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, respectiv referatul justificativ din partea d-nei conf. univ. dr. Viviana Ivan, nr. 

23160/14.10.2022/R, Directorul Departamentului VII, Medicină Internă II. Se înaintează Senatului 

universitar. 

Art. 4. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Iosif Marincu, nr. 20459/22.09.2022, 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, respectiv referatul justificativ din partea d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Fira 

Mlădinescu, nr. 23319/13.10.2022, Directorul Departamentului XIII, Boli Infecțioase. Se înaintează Senatului 

universitar. 
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Art. 5. Aprobarea modificării structurii anului universitar pentru ciclul de studii universitare de master, anul 

universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 6. Aprobarea calendarului examenului de licență aferent promoției anului universitar 2021-2022, 

sesiunea februarie 2023, pentru toate programele de studii universitare de licență, astfel: 

- 07.02.2023 – probă scrisă 

- 09.02.2023 – probă practică 

- 10.02.2023 – susținerea lucrărilor de licență 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 7. Începând cu promoția aferentă anului universitar 2022-2023, întrebările la examenul de licență vor fi 

80% din cele afișate pe pagina web a universității și minimum 20% la prima vedere, din materialul bibliografic 

de rezidențiat. 

Art. 8. Aprobarea acordării unor sume de bani/ajutoare pentru salariați, din veniturile proprii ale universității, 

pentru activități prestate pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere. 

Art. 9. Aprobarea completării pct. 37 din H.C.A nr. 21/11843/22.06.2021, la propunerea d-lui prof. univ. dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică, astfel: ,,În cazul în care avizul 

favorabil/nefavorabil al Comisiei de Etică a Cercetării Științifice al UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara nu se 

transmite în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii proiectelor/documentelor, acest aviz va 

fi emis de către Prorectoratul pentru cercetarea științifică.”  

Art. 10. Având în vedere prevederile H.S. nr. 24/7135/24.06.2020, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv H.C.A. nr. 24/16360/09.09.2021, taxele de publicare în reviste indexate ISI se vor deconta luând în 

considerare calitatea de autor principal, astfel: primul autor, autor corespondent, ultim autor. Nu se decontează 

articolele cu autori principali cu contribuție egală. 

Art. 11. Aprobarea următoarelor solicitări referitoare la proiectul cu titlul ,,Medical infrastructure for the 

Development of Excellence Surgical Services in the Cross-border Area”, acronim MEDICARE, cod e-MS 

RORS  - 467, finanțat prin Programul Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, 

manager – dr. Iulian Alexandru Ciprian Blidișel, după cum urmează: 

- Includerea de noi membri voluntari în echipa proiectului pentru sprijin în derularea activităților; 

- Decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate în cadrul campaniilor de promovare și recoltare probe 

pentru atingerea grupului țintă conform cererii de finanțare; 

- Actualizarea listei de voluntari; 

- Prelungirea contractului de muncă până la finalul perioadei de implementare proiect pentru d-nul dr. 

Blidișel Ciprian Alexandru. 

Art. 12. Aprobarea propunerii d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea 

științifică, nr. 23750/18.10.2022, privind interdicția de a mai ocupa poziția de director/manager într-un alt 

proiect derulat de către UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, de către d-nul dr. Alexandru Nistor, pe o perioadă 

de 5 ani, având în vedere proiectul Interreg IPA România – Serbia ,,Medical Infrastructure for the 

Development of Excellence Surgical Services in the Cross Border Area”, eMS Cod RORS 467.  

Art. 13. Aprobarea redistribuirii locului rămas vacant la categoria români de pretutindeni din Serbia, în cadrul  

programului de studii Medicină, ca urmare a cererii nr. 23416/14.10.2022, pentru categoria români de 

pretutindeni din Republica Moldova, programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină. Se înaintează 

Senatului universitar. 

Art. 14.   Aprobarea componenței comisiei pentru competiția de granturi postdoctorale în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, din a doua sesiune a lunii octombrie 2022, astfel: 

Domeniul Medicină 
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- Președinte: Prof. univ. dr. Puiu Maria - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara 

- Membri: 

- Prof. univ. dr. Cristina Romeo Teodor - Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

- Conf. univ. dr. Dumitrescu Eugenia – Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara 

Domeniul Medicină Dentară 

- Președinte: Prof. univ. dr. Gălușcan Atena - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara 

- Membri: 

- Prof. univ. Dr. Alexa Ersilia Călina - Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I al României” 

din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Radulov Isidora - Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

- Prof. univ. dr. Vlaia Lavinia - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

- Prof. univ. dr. Ramona Amina Popovici - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din 

Timişoara 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 15. Aprobarea completării art. 8, lit. c din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, astfel: 

,,c) aprobarea deciziilor privind înfiinţarea şi desfiinţarea Școlilor doctorale din cadrul IOSUD; coordonarea 

și monitorizarea activității Școlilor Doctorale din cadrul IOSUD, monitorizarea tezelor de doctorat și a 

tezelor de abilitare, cu consecințe referitoare la toate acestea care se pot stabili la nivelul CSUD. Deciziile 

se iau prin votul exprimat de jumătate plus unul din membrii CSUD.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 16.  Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de 

Medicină, conform documentului depus.   

Art. 17. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul I, 

anul universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Medicină Dentară, avizată în Consiliul Facultății de 

Medicină Dentară în ședința din 17.10.2022.  

Art. 18. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul I, 

anul universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Farmacie, avizată în Consiliul Facultății de Farmacie în 

ședința din 14.10.2022.  

Art. 19. Aprobarea redistribuirii a 2 locuri bugetate rămase neocupate în anul I, an universitar 2021-2022 (nu 

au fost studenți care să se reclasifice pe locuri bugetate) către ani superiori, în cadrul acelorași programe de 

studii ale Facultății de Farmacie, după cum urmează: 

 Locul bugetat rămas liber în urma repetenției stud. Văran Ana (Farmacie, anul I – 2021-2022) se 

redistribuie către studenta Jurj Mădălina Salvina (Farmacie, anul III – 2022-2023 cu media ponderată 

7,46); 
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 Locul bugetat rămas liber în urma repetenției stud. Ianăși Maria (Asistență de farmacie - Lugoj, anul I 

– 2021-2022) se redistribuie către studenta Trulea Ioana Ramona (Asistență de farmacie, anul III – 

2022-2023 cu media ponderată 8,73). 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 20. Aprobarea redistribuirii locului bugetat rămas liber de la programul de studii Cosmetică medicală și 

tehnologia produsului cosmetic (prin retragerea stud. Varvari Adriana Cornelia) la programul de studii 

Farmacie, anul I, 2022-2023, pentru a putea fi ocupat de stud. Andor Naomi Ștefania, media 7,37, avizată în 

Consiliul Facultății de Farmacie în ședința din data de 14.10.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 21. Aprobarea modificării componenței Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității 

Educaționale (DEACE) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

(DEACE), prin  înlocuirea d-nei conf. univ. dr. Dorina Coricovac cu d-na ș.l. dr. Ioana Gabriela Macașoi. Se 

înaintează Senatului universitar 

Art. 22. Se ia act de raportul Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (DEACE) din 

cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, nr. 23462/17.10.2022, privind acțiunile întreprinse în vederea 

înlăturării abaterii prezentate la pct. 5 din partea constatativă a Deciziei nr. 4/29.04.2022 emisă de directorul 

Camerei de Conturi Timiș.  

Art. 23. Aprobarea Procedurii operaționale privind recepția, înregistrarea și eliberarea din magazie a 

materialelor de întreținere și reparații, având în vedere Decizia nr. 4/29.04.2022 emisă de directorul Camerei 

de Conturi Timiș.  

Art. 24.  Aprobarea desfășurării conferinței ,,Plastic Surgery & Corrective Dermatology”, sub egida UMF 

,,Victor Babeș” din Timișoara, în perioada 21.10.2022 – 23.10.2022, respectiv afișării link-ului conferinței pe 

site-ul universității.  

Art. 25. Aprobarea distribuirii gratuite a 60 de exemplare a cărții ,,Primul ajutor în accidentele rutiere”, tipărite 

de Editura Victor Babeș, cu ocazia evenimentului ,,Învață să salvezi o viață!”, ed. a II-a, programat în 23 

octombrie 2022, între orele 14 - 17, în P-ța Victoriei, Timișoara.  

Art. 26. Aprobarea afilierii unui nou membru la Centrul de Medicină Preventivă (CMP), și anume a d-nei 

prof. univ. dr. Roxana Folescu, Disciplina Medicina Familiei, Departamentul XVI.  

Art. 27. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de secretar, studii superioare, grad debutant, 

în cadrul Secretariatului Școlii Doctorale. 

Art. 28. Amânarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Marius Raica, Șef disciplină Histologie, nr. 

23064/12.10.2022, privind înființarea unui post cu studii superioare, personal contractual în domeniul IT, 

inginer de sistem I, care să deservească disciplinele de Histologie, Morfopatologie și Biologie Celulară, cu 

modificarea organigramei și a statului de funcții.  

Art. 29. Aprobarea mutării postului d-lui Bobu Alexandru Robert din cadrul Biroului Evaluare profesională, 

Concursuri și digitalizare în cadrul Biroului salarizare, cu modificarea corespunzătoare a Fișei individuale a 

postului. 

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

din salariu de bază, avizate favorabil de DRU, pentru: 

- Bacalu Ionica, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

23520/17.05.2022, în perioada 01.11.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. Filip Grațiela Elena); 

- Neagu Elena, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

23520/17.05.2022, în perioada 01.11.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. Filip Grațiela Elena); 

Art. 31. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 
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- Asist. univ. dr. Raluca Lupușoru, nr. 21732/04.10.2022, în perioada 08.10.2022 – 12.10.2022, Viena, 

Austria; 

- Ș.l. dr. Macașoi Ioana Gabriela, nr. 23459/14.10.2022, în perioada 24.10.2022 – 29.10.2022, Atena, 

Grecia; 

- Asist. univ. dr. Cabuta Mădălina, nr. 23460/14.10.2022, în perioada 24.10.2022 – 29.10.2022, Atena, 

Grecia; 

- Prof. univ. dr. Monica Licker, nr. 23657/18.10.2022, în perioada 02.11.2022 – 05.11.2022, București; 

- Conf. univ. dr. Horhat Florin, nr. 23658/18.10.2022, în perioada 02.11.2022 – 05.11.2022, București; 

Art. 32. Respingerea solicitării d-lui asist. univ. dr. Abu Awwad Ahmed, nr. 22894/11.10.2022, privind 

decontarea taxelor de școlarizare ale modulului psihopedagogic 2020-2021, nivelul I și II, conform chitanțelor 

anexate. 

Art. 33. Aprobarea rectificării pct. 32 din H.C.A nr. 21/22340/06.10.2022, prin adăugarea taxei pe valoarea 

adăugată (T.V.A) la sumele aprobate și solicitate prin următoarele referate de necesitate, astfel: 

- Referat de necesitate nr. 21557/03.10.2022 privind achiziționarea drepturilor de acces pentru soluțiile 

tehnice Mailchimp și SurveyMonkey în vedere implementării mecanismului de feedback al 

absolvenților Facultății de Medicină cu privire la valorificarea calificării universitare prin angajarea pe 

piața muncii sau prin continuarea studiilor universitare, contravaloarea sumei de 3000 de dolari + 

T.V.A., solicitant: prof. univ. dr. Bogdan Timar; 

- Referat de necesitate nr. 21505/03.10.2022 privind achiziționarea dreptului de acces, la nivel 

instituțional, pentru pachetul de analiză statistică Med Calc, contravaloarea sumei de 2500 de dolari/an 

+ T.V.A, solicitant: prof. univ. dr. Bogdan Timar; 

Art. 34. Aprobarea cererii de reînmatriculare la studiile universitare de licență, avizată de decanul facultății: 

- Solicitarea stud. Michelle Madelaine Binder , nr. 22719/10.10.2022, anul III, Medicină Dentară, 

Facultatea de Medicină Dentară; 

Art. 35. Aprobarea cererii de întrerupere a studiilor universitare de licență, avizată de decanul facultății): 

- Solicitarea stud. Brătoiu Amelia Anastasia, nr. 22771/11.10.2022, anul II, Medicină, Facultatea de 

Medicină, pentru anul universitar 2022-2023; 

Art. 36. Aprobarea cererilor de retragere de  la studiilor universitare de licență, avizate de decanii facultăților, 

astfel: 

- Solicitarea stud. Alali Zaher, nr. 22016/05.10.2022, anul II, Medicină, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. Alaskar Ali, nr. 21855/05.10.2022, anul II, Medicină, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. Ciro Malfi, nr. 22068/05.10.2022, anul I, Medicină (în lb. engleză), Facultatea de 

Medicină; 

- Solicitarea stud. Albescu Anca Simona, nr. 22297/06.10.2022, anul III (2022-2023), AMG, Facultatea 

de Medicină; 

- Solicitarea stud. Antonesă Lavinia Ana Maria, nr. 22528/07.10.2022, anul I (2021-2022), Medicină 

dentară, Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. Husein Mahummad, nr. 22573/07.10.2022, anul III (2021-2022), Medicină dentară, 

Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. Jidic Cristina Estera, nr. 22723/10.10.2022, anul V (2021-2022), Medicină, Facultatea 

de Medicină; 

- Solicitarea stud. Stanciu Oliviu Codrin, nr. 23165/12.10.2022, anul II (2021-2022), Medicină dentară, 

Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. Francesca Mainenti, nr. 23249/13.10.2022, anul III, Medicină (în lb. engleză), 

Facultatea de Medicină; 
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Art. 37. 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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