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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 25/28540/22.11.2022 
         

 

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. 

28540/22.11.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea modificării și completării Regulamentului privind mobilitatea academică a studenților, 

pentru ciclul licență și master, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 2. Aprobarea amendării art. 18, pct. 5), art. 19, pct. 3), respectiv Anexei nr. 3 din contractul de finanțare 

al centrelor de cercetare, parte integrantă din Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a 

Centrelor în Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

Art. 3. Aprobarea republicării Regulamentului privind ocuparea posturilor vacante/temporar vacante 

corespunzătoare funcțiilor contractuale din cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

Art. 4. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare și înfrățire între Universitatea de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu” din 

Republica Moldova. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 5. Aprobarea acreditării/recunoașterii asociațiilor studențești reprezentative, la nivel de universitate și 

facultăți, după cum urmează: 

- Societatea Studenților în Medicină din Timișoara (SSMT) - Facultatea de Medicină; 

- Timișoara Dental Students Association (TDSA) - Facultatea de Medicină Dentară; 

- Liga Studenților Farmaciști din Timișoara (LSFT), -  Facultatea de Farmacie  

Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 6. Aprobarea acreditării/recunoașterii altor asociații studențești, la nivel de universitate, și anume, The 

European Medical Students´ Association (EMSA), având în vederea solicitarea nr. 28036/18.11.2022. Se 

înaintează Senatului universitar. 

Art. 7. Aprobarea modificării Anexei 2a și Anexei 2b din Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 

din Timişoara, în conformitate cu recomandările CNATDCU. Se înaintează Senatului universitar.  
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Art. 8. Aprobarea următoarei reglementări privind plata taxei de școlarizare de către studenții doctoranzi 

aflați în perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, respectiv grație, astfel: 

,,Studenții doctoranzi aflați în perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat, respectiv grație,  

care au achitat prima tranșă a taxei de școlarizare, sunt scutiți de la plata tranșei a doua, în situația în care 

data depunerii oficiale a tezei de doctorat la secretariatul Școlii Doctorale este anterioară începerii semestrul 

II”.  

Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 9. Aprobarea modificării și completării art. 14 din Metodologia privind desemnarea și alegerea 

Consiliului pentru Studii universitare de doctorat și a Consiliului Școlii doctorale în Universitatea de Medicină 

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

,, Art. 14. Consiliul Școlii Doctorale este condus de către Directorul Școlii Doctorale, care este ales de către 

membrii CSD și numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale, fiind 

membru de drept în Consiliul Școlii doctorale”. 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 10. Aprobarea modificării și completării art. 3, art. 5, art. 6 din Metodologia de desfășurare a alegerilor 

pentru funcția de Director al Consiliului Școlii doctorale (CSD) în Universitatea de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

,, Art. 3. Consiliul Şcolii Doctorale este condus de către Directorul Şcolii Doctorale, care este ales prin vot 

ca membru al Consiliul Şcolii Doctorale  de către membrii Școlii Doctorale,  fiind conducător de doctorat 

dintre conducătorii de doctorat.  Ulterior alegerii ca membru, Directorul Şcolii Doctorale este ales prin vot 

în CSD și este numit de către CSUD. 

Art. 5.   Se consideră câştigător candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi depășind 50% plus 

unu din numărul de voturi exprimate în turul I. Procesul de votare este valabil dacă cel puțin 50% plus unu 

din voturile membrilor Consiliului Școlii Doctorale sunt valide. Pentru turul II sau până la definitivare (dacă 

necesită alt tur prin egalitate de voturi) câștigătorul este candidatul care a obținut cel mai mare număr de 

voturi. 

Art. 6. Mandatul Directorului CSD este de 5 ani din momentul finalizării procedurii de votare și validare in 

Consiliul de Administrație și Senatul Universității. În cazul vacantării locului din motive legale se organizează 

alegeri parțiale după aceeași procedură, care vor continua cu candidatura până la finalizarea mandatului 

inițial în care s-a regăsit locul vacant.”  

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 11. Aprobarea calendarului privind alegerile pentru membru al Consiliului Școlii Doctorale Medicină – 

Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

Art. 12. Aprobarea componenței Comisiei științifice pentru validarea candidaturii Directorului Consiliului 

Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana 

- Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer 

- Prof. univ. dr. Liliana Porojan 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 13. Aprobarea componenței Comisiei de numărare a voturilor cu ocazia alegerii prin vot a Directorului 

Consiliului Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Diana Simona Antal 

- Conf. univ. dr. Flaviu Raul Bob 

- Prof. univ. dr. Laura Rusu 

http://www.umft.ro/
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Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 14. Aprobarea posibilității ca studenții doctoranzi să recupereze absențele la cursurile și lucrările practice 

din anul I, prin participarea în regim on-line. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 15. Aprobarea nominalizării următoarelor cadre didactice, în calitate de coordonatori de specialitate 

Erasmus+, responsabili cu verificarea și aprobarea contractelor de studii și plasament ale studenților, după 

cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Cătălin Marian, Prodecan al Facultății de Medicină, 

- Conf. univ. dr. Emanuela Crăciunescu, Prodecan al Facultății de Medicină Dentară, 

- Conf. univ. dr. Cristina Trandafirescu, Prodecan al Facultății de Farmacie.   

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 16. Aprobarea alocării unui număr de locuri cu plata taxei în valută la programele de studii cu predare în 

limba română, pentru cetățenii din România, UE, SEE, CH, inclus în cifra totală de școlarizare pe anul 

universitar 2023-2024, cu mențiunea că acești candidați vor susține concurs de admitere în aceleași condiții 

cu candidații cetățeni din România, UE, SEE, CH, care se înscriu la programele de studii în limbile 

engleză/franceză, prevăzute în regulamentul de admitere, astfel: 

- Programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină – 5 locuri,  

- Programul de studii Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară – 2 locuri. 

Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 17. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare a d-nei conf. univ. 

dr. Izabella Petre, după cum urmează: 

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

- Prof. univ. dr. Cîrstoiu Monica Mihaela - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din 

București 

- Prof. univ. dr. Ioan Sas - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

- Conf. univ. dr. Pantea Stelian (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara 

- Conf. univ. dr. Furău Cristian George (membru supleant) - Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din 

Arad 

Art. 18. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat, 

de către: 

a. Student - doctorand: Stoichescu Hogea Gheorghe 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Drăgan Simona 

Membri:  

Prof. univ. dr. Mitu Florin - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iaşi 

Conf. univ. dr. Cozma Angela - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 

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

b. Student - doctorand: Marin Aurel 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Poenaru Marioara 

Membri:  

Prof. univ. dr. Cobzeanu Mihail Dan - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” Iași 

Prof. univ. dr. Albu Silviu - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 
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Prof. univ. dr. Balica Nicolae Constantin - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara 

c. Student - doctorand: Barata Paula - Irina 

Domeniul Medicină 

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

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian 

Membri: 

Prof. univ. dr. Danteș Elena - Universitatea ,,Ovidius” din Constanța 

Conf. univ. dr. Fildan Ariadna Petronela - Universitatea ,,Ovidius” din Constanța 

Conf. univ. dr. Fira-Mladinescu Ovidiu - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

d.  Student - doctorand: Drăghici Ana - Maria 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dehelean Liana 

Membri: 

Prof. univ. dr. Ciobanu Adela Magdalena - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din 

București 

Conf. univ. dr. Furău Cristian George - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 

Prof. univ. dr. Nussbaum Laura - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

e.  Student - doctorand: Moatăr Aurica - Elisabeta 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei 

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Dumitrașcu Victor 

Membri: 

Prof. univ. dr. Zaha Dana Carmen - Universitatea din Oradea 

Conf. univ. dr. Dumitrescu Eugenia - Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timișoara 

Prof. univ. dr. Vlad Daliborca Cristina - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

f.  Student - doctorand: Adam Ovidiu 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Boia Eugen Sorin 

Membri: 

Prof. univ. dr. Bălănescu Radu Ninel - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Cosma Dan Ionuț - Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Popoiu Călin Marius - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

g.  Student - doctorand: Hasan Elisei Moise 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tudorache Voicu 

Membri: 

Prof. univ. dr. Todea Doina Adina – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj - Napoca 

Conf. univ. dr. Fildan Ariadna Petronela - Universitatea ,,Ovidius” din Constanța 

Prof. univ. dr. Pantea Stelian - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

Art. 19. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I, anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Medicină, 

conform documentului depus.  
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Art. 20. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I, anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Medicină 

Dentară, conform documentului depus.  

Art. 21. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I, anul universitar 2022-2023, la Facultatea de Farmacie, în 

perioada de incapacitate temporară de muncă (concedii medicale) a d-lui prof. univ. dr. Ionuț Ledeți, conform 

documentului depus.  

Art. 22. Aprobarea transferării în bugetul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

a fondurilor rămase neutilizate până la 30.11.2022, de către studenții doctoranzi finanțați de la bugetul de stat.  

Art. 23. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică, nr. 

27352/A/15.11.2022, privind următoarele aspecte 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 

proiect – dr. Blidișel Alexandru: 

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

A.T1.2, A.T1.4, A.T1.5., A.C.3; 

- Adăugarea în echipa proiectului a d-nei conf. univ. dr. Bernad Elena pentru sprijin în realizarea 

activităților A.T1.2, A.T1.4, A.T1.5.  

Art. 24. Aprobarea cuantumului cofinanțării din partea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara (acolo unde se solicită prin ghid/pachet de informații) de maximum 10% din valoarea totală a 

proiectului sau maximum 100000 euro, pentru proiectele care urmează a fi depuse de universitate, indiferent 

de tipul de proiecte.  

Art. 25. Aprobarea următoarelor cereri de susținere a participării Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, în calitate de lider de parteneriat/proiect, la următoarele propuneri de proiecte, 

în cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-2027 – Call for proposals No. 1, astfel: 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Cosmin Sinescu în cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-

2027 – Call for proposals No. 1, conform cererii nr. 27741/17.11.2022, cu o valoare estimată a liderului de 

parteneriat UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara de aprox. 1.200.000 euro, din care cofinanțarea UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara de 2% ar reprezenta aproximativ 28.235 euro (inclusiv TVA); 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Sorin Ursoniu în cadrul Programului Interreg IPA Romania-Serbia 2021-

2027 – Call for proposals No. 1, conform cererii nr. 28236/21.11.2022, cu o valoarea estimată a liderului de 

parteneriat UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara de aprox. 1.200.000 euro, din care cofinanțarea UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara de 2% ar reprezenta aprox. 24.000 euro (inclusiv TVA); 

Art. 26. Aprobarea următoarelor cereri de susținere a participării Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, în calitate de lider de parteneriat/proiect, la următoarele propuneri de proiecte, 

în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021 – 2027/Interreg Programme Danube Region 2021-2027 – Call 

for proposals No. 1, astfel: 

- Propunerea d-nei prof. univ. dr. Roxana Șirli în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021 – 2027/ Interreg 

Programme Danube Region 2021-2027 – Call for proposals No. 1, conform cererii nr. 27837/ 17.11.2022, cu 

o valoare estimată a parteneriului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara de 500.000 euro, din care cofinanțarea 

UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara de 20% ar reprezenta 71252 euro (inclusiv TVA); 

- Propunerea d-lui prof. univ. dr. Cosmin Sinescu în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021 – 2027/ 

Interreg Programme Danube Region 2021-2027 – Call for proposals No. 1, conform cererii nr. 

27989/18.11.2022, cu o valoare estimată a parteneriului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara este de 500.000 

euro, din care cofinanțarea UMFVBT de 20% ar reprezenta 100.000 euro (inclusiv TVA). 
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Art. 27. Aprobarea completării personalului alocat proiectului CNFIS – FDI – 2022 - 0499, respectiv 

angajarea persoanelor menționate, conform documentului depus.  

Art. 28. Aprobarea completării echipei de formatori proiectului 2022 – 1 – RO01-KA 200 – HED – 

000088958, cu titlul ,, Cooperation to Implement Methods for the Asessment of Medicinal Plants with Central 

Roles in Pharmaceutics, Agriculture and Nutrition ”, astfel: 

- Ș.l. dr. Minda Daliana 

- Ș.l. dr. Drăghici George Andrei 

Art. 29. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, nr. 28387/21.11.2022, în calitate 

de manager de proiect, privind nominalizarea persoanelor propuse pentru a face parte din Comisia de 

coordonare a activităților antreprenoriale studențești dezvoltată prin proiectul CNFIS-FDI-2022-0474, cu titlul 

,,Consolidarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale studențești prin și pentru studenți și doctoranzi în 

cadrul UMFVBT”, finanțat prin FDI 2022. 

Art. 30. Aprobarea utilizării siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru 

diplomele de participare ale studenților, respectiv materialele promoționale ale Conferinței About you: Cum 

să te implici în cercetarea științifică, organizate sub egida universității de către European Medical Students 

Association Timișoara (EMSA), în data de 07.12.2022, orele 18.00 – 20.00, în Aula Magna. 

Art. 31. Aprobarea utilizării siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pe 

materialele didactice, de cercetare și publicitare, aferente manifestărilor care au loc în cadrul următoarelor  

proiecte: 

a. 2022 – 1 – RO01 - KA220 – HED – 000088958 cu titlul ,,Cooperation to Implement Innovative 

Methods for the Assesments of Medicinal Plants with Central Roles in Pharmaceutics, Agriculture 

and Nutrition, acronim  EURO - PLANT – ACT,  

b. CNFIS – FDI – 2022 – 0484 ,,Implementarea de tehnici moderne pentru dezvoltarea continuă a bazei 

de practică în domeniul produselor vegetale medicinale a UMFVBT, acronim FITODIDACTIC; 

c. CNFIS – FDI -2022 – 0474, cu titlul ,,Consolidarea și dezvoltarea activităților antreprenoriale 

studențești prin și pentru studenți și doctoranzi în cadrul UMFVBT”, acronim SAStart Health. 

Art. 32. Aprobarea menținerii acordării și în anul 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) de salarii diferențiate cu o 

creștere salarială de până la 30% din veniturile proprii ale universității, pentru funcțiile și atribuțiile enumerate 

în documentul depus. 

Art. 33. Aprobarea următoarelor referate de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în 

procent de 30% din salariu de bază, pentru:  

 Kezan Tomoi Cristina, încadrată pe postul de secretar Dep. IX – Chirurgie I din cadrul Facultății de 

Medicină, nr. 26043/04.11.2022. (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Mihnea Munteanu, Director de 

Departament); 

 Ususan Alina, încadrată pe postul de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

27143/14.11.2022. (la propunerea d-nei ing. Filip Grațiela Elena, Director Social Administrativ); 

 Simion Cristian Ionuț, încadrat pe postul de tehnician din cadrul Direcției Informatizare, nr. 

27305/14.11.2022. (la propunerea d-lui Ion Grecu, Director IT); 

 Kovacs Cristina, încadrată pe postul de laborant universitar în cadrul Disciplinei Imunologie, nr. 

26762/10.11.2022, pentru perioada 01-31.12.2022. (la propunerea d-nei prof. univ. dr. Carmen 

Panaitescu)  

Art. 34. Aprobarea tipăririi de către Editura Victor Babeș, a tezelor de abilitare și de doctorat, elaborate de 

cadrele didactice și studenții doctoranzi ai universității, la solicitarea scrisă a autorilor, aprobată de 

Prorectoratul pentru studii postuniversitare și rezidențiat, cu suportarea cheltuielilor aferente tiparului de către 

UMFVBT și cu plata, de către solicitant, a unui comision de editare în valoare de 350 de lei +TVA. 
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Art. 35. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Andrei Motoc, nr. 28526/22.11.2022, privind crearea 

conturilor ZOOM pentru susținerea cursurilor online în perioada de repartiție a rezidenților pe loc și pe post, 

27 – 30 noiembrie 2022, pentru cursurile programate în orar în Amfiteatrele I, II, III, în clădirea  Medicină II. 

Art. 36. Aprobarea referatului de necesitate nr. 4252/10.11.2022, privind decontarea cheltuielilor de diurnă 

pe perioada participării la curs,  contravaloarea sumei de 280,00 de euro + TVA, sursa de finanțare venituri 

proprii UMFVBT – cofinanțare proiect FDI – 2022 - 0499, solicitant: Cristina Irimia. (există aviz favorabil 

din partea Direcției Financiar Contabile) 

Art. 37. Aprobarea înlocuirii d-lui Ovidiu Burlacu din funcția de director al Centrului de Cercetare Chirurgie 

Toracică Timișoara (CCCTTIM) cu d-nul ș.l. dr. Gabriel Cozma, ales cu unanimitate de voturi de către 

membrii titulari ai centrului și Consiliul Departamentului IX – Chirurgie I. 

Art. 38. Aprobarea solicitării d-lui conf. univ. dr. Horhat Florin George, nr. 28372/21.11.2022, privind 

afilierea unui nou membru la Centrul Multidisciplinar de Cercetare a Rezistenței la Antibiotic (MULTIREZ), 

conform documentelor depuse. 

Art. 39. Aprobarea desființării, la data de 05.01.2023, a tuturor posturilor din cadrul Biroului Digitizare și 

verificare teze de doctorat, aflat în directa subordonare a Directorului CSUD, precum și desființarea structurii 

organizatorice Birou Digitizare și verificare teze de doctorat.  

Art. 40. Aprobarea transformării postului de secretar I studii superioare din cadrul Biroului Școala Doctorală, 

CSUD în secretar debutant studii superioare. 

Art. 41. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Alis Dema, Director Departament Morfologie 

Microscopică, nr. 27918/17.11.2022, privind transformarea postului de laborant I, studii superioare în laborant 

I studii medii, din cadrul Disciplinei Morfopatologie, respectiv scoaterea  acestuia la concurs, începând cu data 

de 05.12.2022. 

Art. 42. Aprobarea acordării sporului de muncă în condiții periculoase sau vătămătoare, în procent de 5%, 

pentru asist. univ. dr. Natarâș Bianca și asist. univ. dr. Barna Robert, angajați cu data de 03.10.2022 în cadrul 

Disciplinei de Morfopatologie.  

Art. 43. Aprobarea acordării sporului de muncă în condiții periculoase sau vătămătoare, în procent de 5%, 

pentru d-na Nacov Cristina și d-na Crișan Argentina Ionela, angajate pe postul de îngrijitoare în cadrul 

Direcției Social Administrative – Spălătorie.  

Art. 44. Aprobarea cererii pentru dispoziția de deplasare a d-lui Rotaru Virgil, nr. 27982/15.11.2022, în 

perioada 20.11.2022 – 27.11.2022, Limassol, Cipru. 

Art. 45. Aprobarea solicitărilor privind susținerea examenului de licență în sesiunea februarie 2023, avizate 

favorabil de decanii facultăților, astfel: 

- Solicitarea stud. Bayoudh Meriem, nr. 26244/07.11.2022, absolvent al programului de studiu Farmacie 

(în limba franceză), promoția 2022; 

- Solicitarea stud. Bănescu Melania Valentina, nr. 26802/07.11.2022, absolvent al programului de studiu 

Farmacie, promoția 2022; 

Art. 46. Aprobarea solicitării studentului Safarimohsenabadi Rastin, an II, Medicină, cetățean iranian, nr. 

28160/18.11.2022, privind scutirea de plată a penalităților de întârziere pentru zilele de întârziere la plata taxei 

de școlarizare, până la data 31.12.2022, având în vedere situația excepțională din Iran. 

Art. 47. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență, avizate de decanii facultăților: 

- Solicitarea stud. Tărăbîc Cristina, nr. 25811/02.11.2022, anul VI (an universitar 2020-2021), Medicină 

dentară, Facultatea de Medicină Dentară, pentru anul universitar 2022-2023; 

- Solicitarea stud. Laezza Gelsomina, nr. 26019/04.11.2022, anul III (an universitar 2021-2022), 

Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2022-2023; 
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- Solicitarea stud. Moanță Andreea, nr. 25830/02.11.2022, anul II (an universitar 2021-2022), Medicină, 

Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2022-2023; 

- Solicitarea stud. Veveriță Beniamin, nr. 26170/04.11.2022, anul II (an universitar 2021-2022), 

Medicină, Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2022-2023; 

- Solicitarea stud. Mihale Corina Constanța, nr. 28153/18.11.2022, anul I (an universitar 2020-2021), 

Farmacie, Facultatea de Farmacie, pentru anul universitar 2022-2023; 

- Solicitarea stud. Rușeți Alexandra, nr. 28152/18.11.2022, anul III (an universitar 2021-2022), 

Farmacie, Facultatea de Farmacie, pentru anul universitar 2022-2023; 

Art. 48. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență, avizate de decanii facultăților:  

- Solicitarea stud. Popițanu Irina - Monica, nr. 26673/09.11.2022, anul II (an universitar 2020-2021), 

AMG Deva, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. Radu Tudorița, nr. 28451/22.11.2022, anul I (an universitar 2020-2021), programul 

de studii de master Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic, Facultatea de Farmacie; 

Art. 49. 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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