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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 26/29950/06.12.2022 
         

 

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. 

29950/06.12.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la 

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

Art. 2. Aprobarea calendarului ședințelor ordinare ale Consiliului de Administrație al Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pentru anul calendaristic 2023.  

Art. 3. Aprobarea modificării tarifelor orare pentru activitatea didactică în regim plata cu ora, începând cu 

semestrul II al anului universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 4. Aprobarea încheierii Actului adițional din 05.10.2022 la contractul de locațiune nr. 112/01.10.2021, 

încheiat între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Universitatea Europeană 

,,Drăgan” din Lugoj, privind durata contractului și achitarea utilităților (energie electrică și gaze).  

Art. 5. Aprobarea alocării din veniturile proprii ale UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara a sumei de maximum 

3.200.000 lei, care să reprezinte alocarea de alte venituri sub formă de ajutor, pentru personalul universității 

cu contract individual de muncă activ și cu normă întreagă, repartizat în cuantum egal, dar fără a depăși suma 

brută de 2500 de lei pentru fiecare angajat; această măsură nu se aplică personalului angajat în calitate de 

personal didactic asociat, personalului angajat pe proiecte și centre de cercetare și nici personalului cu contract 

individual de muncă suspendat/aflat în concediu medical pentru întreaga lună decembrie 2022. 

Art. 6. Aprobarea acordării de salarii diferențiate, în procent de 30% din salariul de bază, în perioada 

01.01.2023 – 31.12.2023, pentru personalul auxiliar didactic și nedidactic din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform referatelor de recomandare întocmite de șefii ierarhici 

superiori.   

Art. 7. Aprobarea 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 2023. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 8. Aprobarea demarării procedurilor pentru validarea și înscrierea în RNCIS, plății tarifului pentru 

validarea și înregistrarea în RNCIS, respectiv demarării procedurilor pentru evaluarea periodică ARACIS, 

respectiv plata tarifului de evaluare, pentru programul de studii universitare de licență Asistență Medicală 

Generală, Facultatea de Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 
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Art. 9. Aprobarea Metodologiei de calcul și acordare a burselor pe anul universitar 2022-2023.  

Art. 10. Aprobarea ca d-nul conf. univ. dr. Sarău Cristian Andrei, d-na conf. univ. dr. Ienașcu Ioana Maria 

Carmen și d-nul conf. univ. dr. Drăgoi Răzvan Gabriel, care au depus tezele de abilitare înainte de data de 

01.10.2022, să completeze Anexa 2a din Metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de 

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

Timişoara, aprobată prin H.S. nr. 199/18470/18.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, în 

conformitate cu recomandările CNATDCU, dar cu criteriile la momentul depunerii tezei de abilitare. 

Art. 11. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat, 

de către: 

Student - doctorand: Dolghi Alina 

Domeniul Farmacie 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dumitrașcu Victor 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana 

Membri: 

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

Prof. univ. dr. Vicaș Laura Grațiela - Universitatea din Oradea 

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

Student - doctorand: Tăculescu Elena - Alina 

Domeniul Farmacie 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dumitrașcu Victor 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana 

Membri: 

Prof. univ. dr. Marian Eleonora - Universitatea din Oradea 

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

Prof. univ. dr. Antal Diana Simona - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

Student - doctorand: Ghiulai Roxana - Maria 

Domeniul Farmacie 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dumitrașcu Victor 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Șoica Codruța Marinela 

Membri: 

Prof. univ. dr. Vicaș Laura Grațiela - Universitatea din Oradea 

Prof. univ. dr. Imre Silvia - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” 

din Târgu Mureș 

Conf. univ. dr. Hancu Gabriel - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil 

Palade” din Târgu Mureș 

Student - doctorand: Floroni Erwin 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Crețu Octavian Marius 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Raica Marius 

Membri: 

Prof. univ. dr. Gurzu Simona - Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ,,George Emil 

Palade” din Târgu Mureş 

Prof. univ. dr. Mărgăritescu Claudiu - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Olariu Sorin - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara  
Art. 12. Aprobarea introducerii în textul și anexele următoarelor regulamente și metodologii, a obligației 

candidaților de a depune la dosar certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis 
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infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire 

la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și 

pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice 

Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de 

învățământ, cu aplicare în sesiunea următoare de concurs, după cum urmează: 

 Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante  în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

  Regulamentul pentru ocuparea posturilor de asistent universitar pe perioadă determinată în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

 Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de promovare în cariera didactică în 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara; 

 Metodologia privind prelungirea contractelor individuale de muncă de asistent universitar perioadă 

determinată și transformarea posturilor de asistent universitar perioadă determinată în asistent 

universitar perioadă nedeterminată în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara. 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 13. Aprobarea îndreptării erorilor materiale menționate în adresele înregistrate cu nr. DRU – 

1676/29439/29.11.2022, la punctele 2 și 3, respectiv cu nr. DRU – 1694/29936/06.12.2022. 

Art. 14. Aprobarea modificării Anexei nr. 11 la Procedura operațională privind acoperirea normelor, 

acoperirea și salarizarea posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante prin plata cu ora, cod 

procedură UMFVBT – PO /DRU/64/2020.  

Art. 15. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind întocmirea fișelor de post pentru funcțiile 

contractuale, PO – DRU – 005/2022.   

Art. 16. Aprobarea activității extracurriculare ,,Tabără de Soft Skills”, organizată de LSFT în colaborare cu 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, care se va desfășura în perioada 24.03. 

– 26.03.2023, respectiv a devizului estimativ de cheltuieli.  

Art. 17. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de Cercetare în Medicina Dentară utilizând Tehnologii 

Convenționale și Alternative, conform documentelor depuse.  

Art. 18. Aprobarea listei membrilor titulari, asociați și colaboratori în vederea actualizării anuale a informației 

prezente pe site-ul web al Centrului de Cercetare Translațională și Medicină Sistemelor, acronim CerTMedS,   

conform documentelor depuse.  

Art. 19. Aprobarea includerii în lista de personal a Centrului de Cercetare Cognitivă în Patologia 

Neuropsihiatrică, acronim NEURO –PSY – COG, a d-nei prof. univ. dr. Carmen Adella Sîrbu, Șef de 

disciplină Neurologie a Facultății de Medicină a Universității Titu Maiorescu, în calitate de colaborator extern, 

conform documentelor depuse.  

Art. 20. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de Cercetare în Pedodonție (Pedo - Research), conform 

documentelor depuse.  

Art. 21. Aprobarea acordării sporului de muncă în condiții periculoase sau vătămătoare, în procent de 7 %, 

pentru d-na asistent de cercetare Mirabela Romanescu, angajată în cadrul Disciplinei Biochimie, facultatea de 

Medicină.  

Art. 22. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Atena Gălușcan, Șef Disciplina Medicină Dentară 

Preventivă, Comunitară și Sănătate Orală, nr. 27030/11.11.2022, privind înființarea unui post de laborant în 

cadrul disciplinei. 

Art. 23. Aprobarea solicitărilor privind susținerea examenului de promovare, după cum urmează: 

- Solicitarea d-nei Ileana Pătulea Severineanu, laborant, studii superioare, gradul II, Disciplina de 

Propedeutică și materiale dentare, nr. 27228/14.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare 
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în funcția de laborant gradul I, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există 

referat de evaluare a activității profesionale din partea d-lui prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 

27228/14.11.2022) 

- Solicitarea d-lui Mircea Pielmuși, laborant, studii superioare, gradul II, Disciplina de Propedeutică și 

materiale dentare, nr. 27227/14.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția de 

laborant gradul I, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de 

evaluare a activității profesionale din partea d-lui prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 27227/14.11.2022) 

- Solicitarea d-lui Caius Stoian, laborant, studii superioare, gradul II, Disciplina de Propedeutică și 

materiale dentare, nr. 27226/14.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția de 

laborant gradul I, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de 

evaluare a activității profesionale din partea d-lui prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 27226/14.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Costache Marcela, laborant, grad/treapta II, Disciplina de Reabilitare Orală și Urgențe 

în Medicina Dentară, nr. 29325/28.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția de 

laborant, grad/treapta I. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de evaluare a 

activității profesionale din partea d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Todea, nr. 29325/14.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Căruntu Angelica, laborant, gradul III (SSD), Disciplina de Medicina Dentară 

Preventivă, Comunitară și Sănătate Orală, nr. 27850/17.11.2022, privind înscrierea la examenul de 

promovare în funcția de laborant, gradul II, (SSD). (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există 

referat de evaluare a activității profesionale din partea d-nei prof. univ. dr. Gălușcan Atena, nr. 

28996/25.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Holda Cristina, secretar, gradul III, studii superioare, în cadrul Școlii doctorale, nr. 

28413/22.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția de secretar, gradul II, studii 

superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de evaluare a activității 

profesionale din partea d-nei Magheț Ramona Emanuela, nr. 28413/22.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Iordan Dana Mihaela, secretar, gradul II, studii superioare, în cadrul Secretariatului 

Facultății de Medicină, nr. 23684/18.10.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția 

de secretar gradul I, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de 

evaluare a activității profesionale din partea d-nei Davidaș Cristina, nr. 29004/25.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Dragomir Ana Cristiane, laborant debutant, studii superioare, în cadrul 

Departamentului IV Biochimie și Farmacologie, nr. 29262/28.10.2022, privind înscrierea la examenul 

de promovare în funcția de laborant, gradul II, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 

05.12.2022, există referat de evaluare a activității profesionale din partea d-lui prof. univ. dr. Andrei 

Anghel, nr. 292968/28.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Catarov Claudia Florina, secretar, debutant, studii superioare, în cadrul 

Departamentului IV Biochimie și Farmacologie, nr. 29172/28.11.2022, privind înscrierea la examenul 

de promovare în funcția de secretar, gradul III, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 

05.12.2022, există referat de evaluare a activității profesionale din partea d-nei prof. univ. dr. 

Marilena Motoc, nr. 29293/28.11.2022) 

- Solicitarea d-nei Goga Elena Nicoleta, secretar, debutant, studii superioare, în cadrul Departamentului 

VII Medicină Interna II, nr. 28875/24.11.2022, privind înscrierea la examenul de promovare în funcția 

de secretar, gradul III, studii superioare. (există aviz favorabil DRU din 05.12.2022, există referat de 

evaluare a activității profesionale din partea d-nei conf. univ. dr. Viviana Ivan, nr. 28876/24.11.2022) 

Art. 24. Aprobarea solicitării d-nei Alexandra Diana Bobu, nr. 4806/05.12.2022, privind prelungirea 

contractului individual de muncă nr. 3365/10.12.2021, cu 12 luni, începând cu data de 13.12.2022, pentru 

postul de tehnician IT, cu jumătate de normă, în cadrul Compartimentului Administrare website și platforme 

de e-learning. 
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Art. 25. Aprobarea solicitărilor nr. 29635, 29636, 29637, 29638, 29640, 29641, 29642, 29644, 29647, 

29648/29.11.2022, privind recuperarea zilei de 02.12.2022 în ziua de sâmbătă, 10.12.2022, justificate prin 

faptul că, prin prelungirea programului de lucru cu jumătate de oră zilnic, se depășește timpul maxim admis 

de 12 ore/zi.  

Art. 26. Aprobarea solicitării d-lui Adrian Topciov, secretar în cadrul Facultății de Farmacie, nr. 

29854/06.12.2022, privind suspendarea definitivă a acordării de salarii diferențiate, în procent de 30% din 

salariul de bază, din veniturile proprii ale Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

Art. 27. Aprobarea utilizării siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pe 

afișul și materialele publicitare ale evenimentului MEDFEST, din data de 10.12.2022. 

Art. 28. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Kundnani Nilima Rajpal, nr. 28793/24.11.2022, privind 

decontarea taxei de publicare a articolului cu titlul ,,10Most Promising Medical Colleges from Europe 2022”, 

în revista ,,The Higher Education Review Magazine”, contravaloarea sumei de 1000 de dolari. 

Art. 29. Aprobarea referatelor de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 4802/05.12.2022, privind achiziționarea de reactivi,  contravaloarea sumei de 

96,00 de euro (711 lei), sursa de finanțare venituri din proiecte de cercetare 5DOC/1425/03.02.2022, solicitant: 

conf. univ. dr. Valentina Buda (există aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 4800/05.12.2022, privind achiziționarea de reactivi,  contravaloarea sumei de 

1158,20 de euro (6689 lei), sursa de finanțare venituri din proiecte de cercetare 5DOC/1425/03.02.2022, 

solicitant: conf. univ. dr. Valentina Buda (există aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile). 

Art. 30. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

- Asist. univ. dr. Mardale Gabriel Ionel, nr. 4489/21.11.2022, în perioada 23.11.2022 – 24.11.2022, 

Drobeta Turnu Severin; 

- Asist. univ. dr. Ruse Grațiela, nr. 4495/21.11.2022, în perioada 24.11.2022 – 25.11.2022, Râmnicu 

Vâlcea; 

- Asist. univ. dr. Muț Ana Maria, nr. 28792/24.11.2022, în perioada 24.11.2022 – 25.11.2022, Râmnicu 

Vâlcea; 

- Cîmpean Ioan Gheorghe, nr. 4749/28.11.2022, în perioada 04.12.2022 – 07.12.2022, București; 

- Ș.l. dr. Preda Marius Daniel, nr. 28678/23.11.2022, în perioada 23.11.2022 – 24.11.2022, Drobeta 

Turnu Severin; 

- Ș.l. dr. Minda Daliana, nr. 4560/22.11.2022, în data de 23.11.2022, Lugoj, Făget; 

Art. 31. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență, avizate de decanii facultăților, 

astfel: 

- Solicitarea stud. Gherman Larissa Ioana, nr. 28590/23.11.2022, anul I (an universitar 2022-2023), 

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

- Solicitarea stud. Sauciuc Diana Georgiana, nr. 28828/24.11.2022, anul I (an universitar 2022-2023), 

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

- Solicitarea stud. Mahmoud Mohammad, nr. 29316/28.11.2022, anul I (an universitar 2022-2023), 

Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină, pentru anul universitar 2022-2023; 

Art. 32. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență, avizate de decanii facultăților, 

astfel: 

- Solicitarea stud. Di Napoli Giulia, nr. 28574/22.11.2022, anul IV (an universitar 2022-2023), Medicina 

(în limba engleză), Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. Giuliana Carpentieri, nr. 28575/22.11.2022, anul IV (an universitar 2022-2023), 

Medicina (în limba engleză), Facultatea de Medicină; 

Art. 33. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, 

Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul pentru cercetarea 
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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. 
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