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Nr. 5821/21.05.2020 

      

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 21.05.2020 

         

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. 5820/21.05.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea planurilor de învățământ aplicabile în anul universitar 2020/2021, cât şi planurile de 

învăţământ pe promoţie, pentru Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de 

Farmacie, la toate programele de studii universitare de licență, conform propunerilor avizate în Consiliile 

facultăților. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, pe perioadă 

determinată, semestrul II, an universitar 2019-2020, conform propunerilor avizate în Consiliile 

facultăților.  

3. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului intern al Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea Regulamentului de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor în Universitatea de 

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

5. Aprobarea Metodologiei antiplagiat, respectiv a procedurii de lucru antiplagiat. Se înaintează 

Senatului universitar. 

6. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de admitere, sesiunea 

iulie/septembrie 2020. Se înaintează Senatului universitar.  

7. Aprobarea modificării și republicării Metodologiei provizorie privind admiterea și înscrierea la studii 

universitare de licență a cetățenilor români, din uniunea europeană (UE), țările din spațiul economic 

european (SEE) și comunitatea  elvețiană (CH) la programe de studii în limba engleză/franceză, anul  

universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Regulamentului instituțional de organizare și funcționare a programelor de studii 

universitare de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea Metodologiei de finalizare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea Standardelor de elaborare a tezei de doctorat în cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de director al 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină Dentară din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină Dentară, a d-

nei conf. univ. dr. Szuhanek Camelia Alexandrina. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea componenței Comisiei de echivalare a studiilor la nivelul Facultății de Medicină, avizată 

în ședința Consiliului Facultății de Medicină din 20.05.2020, după cum urmează: 

P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/


 

 

 

L.L.G.  2/3 
 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan 

Membri:   conf. univ. dr. Bogdan Romulus Timar 

        prof. univ. dr. Claudia Borza  

        prof. univ. dr. Cătălin Marian 

        ș.l. dr. Stela Iurciuc 

        ș.l. dr. Simona Popescu 

        ș.l. dr. Nicoleta Andreescu 

14. Aprobarea transformării contractului individual de muncă de pe perioadă determinată în contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată a d-nei asist. univ. dr. Bălean Octavia Iulia. 

15. Aprobarea transformării postului de administrator financiar, studii medii în administrator financiar -  

studii superioare economice, care să aibă atribuții privind controlul financiar preventiv.  

16. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Berceanu Văduva Marcel, nr. 5644/18.05.2020, privind 

acordarea concediului fără salariu, în perioada 18.05.2020 – 19.07.2020.  

17. Aprobarea acordării de salarii diferențiate, cu o creștere de 30% din salariul de bază deținut, pentru 

întregul personal didactic auxiliar și nedidactic, cu următoarele precizări: 

 Creșterea salarială se acordă în perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020; 

 Sumele pentru aceste creșteri se vor plăti exclusiv din venituri proprii; 

 Nu beneficiază de această creștere salarială personalul care cumulează venituri salariale cu pensia, 

indiferent de tipul de pensie de care beneficiază și indiferent de funcția pe care o ocupă; 

 Conducătorii structurilor ierarhice întocmesc și transmit Consiliului de Administrație, în perioada 1 – 

29 noiembrie, un referat de recomandare pentru personalul din subordine în vederea beneficierii și în 

următorul an al creșterii salariale; 

 Conducătorii structurilor ierarhice pot întocmi și transmite Consiliului de Administrație, în orice 

moment, un referat pentru sistarea acordării creșterii salariale personalului din subordine, documentat cu 

motive bine justificate.    

18. Aprobarea licitației valutare de 3000000 de euro, din venituri proprii, proveniți din maturizarea unui 

depozit constituit în anul 2019, pentru plata salariilor, a bunurilor și serviciilor precum și a cheltuielilor 

de capital.   

19. Aprobarea propunerii Departamentului de Cercetare și Management al Granturilor ca regia percepută 

pentru proiectele UEFISCDI – Programul 4 – Cercetare fundamentală și de frontieră – Proiecte de 

Cercetare Exploratorie, să fie în cuantum de maximum 10% din cheltuielile directe din care se scad 

cheltuielile de subcontractare și cheltuielile cu echipamentele.  

20. Aprobarea ofertei financiare propusă de S.C. Luxon Consulting SRL, privind pentru updatarea, 

corectarea și modificarea programului informatic de admitere (admitere.umft.ro), în valoare de 12096 

euro, fără TVA.   

21. Aprobarea angajării d-nei dr. Negru Dana Gabriela, în cadrul UMFVBT, cu finanțare din bugetul 

proiectului cu titlul ,,Dezvoltarea în regim de urgență a unor instrumente moleculare pentru evaluarea 

emergenței și re-emergenței COVID - 19”, depus în competiția UEFISCDI Soluții 2020 - 1, în cazul în 

care proiectul va fi finanțat. 

22. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 1108/19.05.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

revista ,,Brain Sciences”, FI 2,786, contravaloarea sumei de 1330,50 de euro, solicitant asist. univ. 

dr. Ana Maria Pah;  

 Referat de necesitate nr. 1084/14.05.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

Revista de Chimie, FI 1.605, contravaloarea sumei de 2100,00 lei, solicitant – asist. univ. dr. Tîrnea 

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

Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific, 

Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director CSUD, 

Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de 

Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul Relații Internaționale, 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, Serviciul Financiar - contabil, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”, 

Imprimeria universității, DEACE, 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. 

 

 

                               Rector,   

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu    Secretar-șef universitate, 

    Dr. Daniela-Aurora Tănase 
   

 

 

         Vizat Oficiu juridic, 

           C.j. Cristian Hinț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  

 

http://www.umft.ro/

