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Nr. 5992/27.05.2020 

      

HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 27.05.2020 

         

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. 5991/27.05.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea Acordului de parteneriat privind constituirea Alianța Timișoara Universitară (ATU), la 

propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, respectiv a 

numărului de locuri cu taxă, pentru studii universitare de licență, master și doctorat, organizate la forma 

de învățământ cu frecvență, în anul universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar.    

3. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta privind menținerea 

calității de titular în învățământul universitar și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani, având în 

vedere disponibilitatea postului în statul de funcții și al încadrării măsurii în politica financiară și de 

resurse umane a universității. Se înaintează Senatului universitar.  

4. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Darinca Carmen Todea privind menținerea 

calității de titular în învățământul universitar după împlinirea vârstei de 65 de ani, având în vedere 

disponibilitatea postului în statul de funcții și al încadrării măsurii în politica financiară și de resurse 

umane a universității. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Înființarea posturilor de secretar șef facultate în cadrul Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și 

Farmacie.  

6. Desemnarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea 

posturilor vacante din cadrul Spitalului Județean de Urgență Reșița, astfel : 

 Pentru comisia de concurs în vederea ocupării postului de medic specialist confirmat în specialitatea 

Neonatologie la Secția Neonatologie, Compartiment prematuri: 

- prof. univ. dr. Mărioara Boia (președinte) 

- asist. univ.dr. Manea Aniko Maria (membru)   

 Pentru comisia de concurs în vederea ocupării postului de medic specialist confirmat în specialitatea 

Obstetrică – ginecologie la Secția Obstetrică Ginecologie: 

- prof. univ. dr. Ioan Sas (președinte) 

- ș.l. dr. Doru Ciprian Crișan (membru)   

 Pentru comisia de concurs în vederea ocupării postului de medic specialist confirmat în specialitatea 

Pneumologie la Dispensarul TBC: 

- conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu (președinte) 

- asist. univ. dr. Daniel Trăilă (membru)   

 Pentru comisia de concurs în vederea ocupării postului de medic rezident ultimul an confirmat în 

specialitatea Oftalmologie la secția Oftalmologie. 

- prof. univ. dr. Mihnea Muntean (președinte) 

- conf. univ. dr. Ovidiu Boruga (membru) 

7. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

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/
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 Referat de necesitate nr. 1167/26.05.2020, privind achiziționarea serviciilor de transcriere, 

contravaloarea sumei de 182 de dolari, solicitant – dr. Chiriță Emandi Adela; 

 Referat de necesitate nr. 1153/25.05.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

,,Polymers”, FI 3.164, contravaloarea sumei de 1368,58 euro, solicitant – prof. univ. dr. Laura Cristina 

Rusu; 

 Referat de necesitate nr. 5894/25.05.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

,,Applied Sciences”, FI 2.217, contravaloarea sumei de 1698,64 euro, solicitant – asist. univ. dr. Bogdan 

Hoinoiu; 

 Referat de necesitate nr. 1125/21.05.2020, privind decontarea diferenței de taxă de publicare articol în 

Revista de Chimie, FI 1.605, contravaloarea sumei de 100 de lei, solicitant – ș.l. dr. Roxana Ghiulai; 

 Referat de necesitate nr. 1170/26.05.2020, privind decontarea taxei de publicare articol MDPI - 

Biomolecules, FI 4.694/2018, contravaloarea sumei de 1709,08 de euro, respectiv decontarea taxei de 

editare limba engleză, articol MDPI – Biomolecules, contravaloarea sumei de 252,07 de euro, solicitant – 

asist. univ. dr. Valentina Buda; 

 Referat de necesitate nr. 1171/26.05.2020, privind decontarea taxei de participare la salonul 

INVENTICA 2020 (ediția a 24 - a), organizat între 29 – 31 iulie 2020, în regim online, contravaloarea 

sumei de 50 de euro, solicitant – conf. univ. dr. Florin Borcan; 

8. Aprobarea cererii de retragere de la studii universitare de licență a studentei Galai Ana Maria, anul I, 

Asistență de Farmacie, Facultatea de Farmacie.    

 

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.  
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