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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 15/6903/19.06.2020 

         

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. 6903/19.06.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Modificarea structurii anului universitar 2020-2021, pentru studii universitare de licență, respectiv 

studii universitare de master. Se înaintează Senatului universitar.    

2. Modificarea repartizării numărului de locuri/granturi de studii pentru studii universitare de licență 

organizate la forma de învățământ cu frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-

2021, conform Adresei M.E.C. nr. 344/GP/03.06.2020. Se înaintează Senatului universitar.    

3. Aprobarea planurilor  de învățământ pe promoție, pentru programele de studii universitare de licență: 

Medicina (în limba engleză), Medicina (în limba franceză), Asistență medicala Generală (Lugoj), 

Asistență Medicală Generală (Deva) din cadrul Facultății de Medicină. Se înaintează Senatului 

universitar. 

4. Aprobarea planurilor de învățământ pe promoție, respectiv aplicabil, pentru programul de studii 

universitare de licență Farmacie (în limba franceză) din cadrul Facultății de Farmacie. Se înaintează 

Senatului universitar. 

5. Aprobarea modificării planurilor de învățământ, pe promoție, pentru programele de studii universitare 

de licență Medicină Dentară și Medicină Dentară (în limba engleză) din cadrul Facultății de Medicină 

Dentară. Se înaintează Senatului universitar. 

6.  Aprobarea planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de master, domeniul 

Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, pentru anul universitar 2020 – 2021, respectiv 2020 – 2022. Se 

înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea planurilor de învățământ pentru studiile universitare de doctorat, domeniul Medicină, 

Medicină Dentară și Farmacie, an universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea modelului contractului de studii universitare de licență, respectiv al actului adițional, 

pentru anul universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar.    

9. Aprobarea modelului contractului de studii universitare de master, respectiv al actului adițional, 

pentru anul universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar.    

10. Aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității didactice în cadrul studiilor 

universitare de licență, an universitar 2020-2021. Se înaintează Senatului universitar.    

11. Aprobarea Procedurii operaționale privind execuția proiectelor de cercetare câștigate în Competițiile 

interne 2019-2020 pentru Cercetare doctorală, Cercetare post-doctorală și pentru Cercetători 

experimentați. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind evidența contabilă a deplasărilor. Se înaintează 

Senatului universitar.  

13. Completarea, modificarea și republicarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului 

de admitere la ciclul de studii universitare de licență, pentru anul universitar 2020-2021, sesiunea 

iulie/septembrie 2020, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 
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14. Aprobarea stabilirii contului universității pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere și a 

taxei de confirmare a locului obținut.    

15. Aprobarea, în mod excepțional, a depunerii actelor de studii în limba engleză sau franceză, în faza de 

pre-înscriere la concursul de admitere 2020, de către candidații care nu au posibilitatea să își traducă 

actele de studii în limba română, cu obligația din partea candidaților admiși de a prezenta traducerile 

legalizate în limba română, în original, la sosirea în România, înainte de înscrierea finală în cadrul 

universității. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Aprobarea calendarului de recunoaștere a perioadei de studii efectuate în străinătate pentru anul 

universitar 2020 - 2021. 

17. Aprobarea componenței Comisiei centrale a universității  pentru organizarea concursului de admitere 

la studiile universitare de licență, an universitar 2020-2021, sesiunea iulie/septembrie 2020, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Mirela-Cleopatra Tomescu 

Secretar: conf. univ. dr. Adrian-Radu Vlad 

Biroul comisiei centrale:  
Rector, Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

Prorector Didactic, Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan 

Director General Administrativ, Prof. Filip Fiat 

Membri:  
Prof. univ. dr. Ioan Sas 

Prof. univ. dr. Andrei-Gheorghe-Marius Motoc 

Prof. univ. dr. Elena-Ana Păuncu 

Prof. univ. dr. Adrian Neagu 

Prof. univ. dr. Daniela Elisabeta Jumanca 

Conf. univ. dr. Ioana Ioniță  

Conf. univ. dr. Monica Neagu 

Conf. univ. dr. Mircea-Adrian Focșa  

Conf. univ. dr. Mihaela Viviana Ivan 

Conf. univ. dr. Stelian Pantea 

Conf. univ. dr. Livia-Dorina Stoicănescu 

Conf. univ. dr. Raluca Pop 

Conf. univ. dr. Dorina Coricovac 

Conf. univ. dr. Mihaiela Andoni  

Șef lucr.dr. Emanuela Lidia Crăciunescu 

Șef lucr.dr. Ioana Mihaela Cîtu 

Șef lucr.dr. Roxana Dana Buzaș 

Șef lucr.dr. Gyalai Korpos Istvan 

Asist.univ.dr. Deiana Sorina Roman 

Se înaintează Senatului universitar. 

18. Componența comisiilor tehnice de admitere, pe facultăți, sesiunea iulie/septembrie 2020. Se 

înaintează Senatului universitar.  

19. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședința publică a tezei de doctorat: 

1. Student doctorand: Erdei Livia Oana (în regim on-line) 

Domeniul Medicină 

Președinte: prof. univ. dr. Andrei Gheorghe Marius Motoc 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Ligia Petrică 

Membri: 

Prof. univ. dr. Tuță Liliana Ana – Universitatea ,,Ovidius” Constanța 

Conf. univ. dr. Gîrneață Liliana – UMF ,,Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Schiller Adalbert – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

2. Student doctorand: Dumitrescu Andreea Simina 

Domeniul Medicină 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan 
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Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Dan Ion Gaiță 

Membri: 

Prof. univ. dr. Vinereanu Dragoș – UMF ,,Carol Davila” București  

Prof. univ. dr. Bălănescu Șerban Mihai – UMF ,,Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Petrescu Lucian – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

20. Demararea procedurii pentru obținerea de către Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, a statutului de membru AMSE și AMEE, precum și plata tarifelor anuale de 

membru: AMSE (The Association of Medical School in Europe) – 300 de euro/an, AMEE (Association 

for Medical Education in Europe) – 550 de lire/an.  

21. Demararea  procedurii pentru evaluarea externă instituțională a Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, în vederea obținerii acreditării internaționale, respectiv contractarea 

serviciilor agenției Independent Agency for Acreditation and Rating (IAAR) pentru obținerea acreditării 

conform standardelor World Federation for Medical School (WFMA). Se înaintează Senatului 

universitar. 

22. Aprobarea plății tarifului pentru validarea și înregistrarea în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul superior (RNCIS), respectiv a tarifului pentru evaluarea periodică ARACIS pentru 

programul de studii universitare de licență Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară. Se 

înaintează Senatului universitar.  

23. Aprobarea următoarelor modificări salariale pentru personalul didactic de execuție, începând cu 1 

septembrie 2020: 

- asistent universitar: salariul de bază aferent anului 2022, la care se adaugă o indexare internă în procent 

de 45%; 

- șef de lucrări: salariul de bază aferent anului 2022, la care se adaugă o indexare internă în procent de 

40%; 

- conferențiar universitar: salariul de bază aferent anului 2022, la care se adaugă o indexare internă în 

procent de 20%; 

- profesor universitar: salariul de bază aferent anului 2022, la care se adaugă o indexare internă în procent 

de 10%; 

Total efort bugetar/an: aprox. 6600000 lei. 

24. Aprobarea următoarelor modificări salariale, pentru personalul didactic și didactic auxiliar de 

conducere: 

Rector, Președinte al Senatului universitar: indexare internă în procent de 60 % din salariul de bază 

Prorector, Director CSUD: indexare internă în procent de 50% din salariul de bază  

Decan: indexare internă în procent de 45% din salariul de bază 

Prodecan: indexare internă în procent de 35 % din salariul de bază 

Director departament și Director Școala doctorală: indexare internă în procent de 35% din salariul de 

bază 

Director General Administrativ: indexare internă în procent de 60% din salariul de bază 

Director, Contabil-șef: indexare internă în procent de 55% din salariul de bază 

Secretar-șef universitate: indexare internă în procent de 30% din salariul de bază 

Secretar-șef facultate, Șef serviciu: indexare internă în procent de 25% din salariul de bază 

Șef birou: indexare internă în procent de 20% din salariul de bază 

25. Acordarea de salarii diferențiate cu o creștere salarială de 30% din veniturile proprii ale universității, 

pentru următoarele funcții didactice: rector, președinte al Senatului universitar, prorector, director CSUD, 

decan, prodecan, și didactic – auxiliar: director general administrativ, director, contabil-șef, secretar-șef 

universitate, secretar-șef facultate, șef serviciu și șef birou, începând cu 1 iulie 2020. 

26. Acordarea unui spor salarial de 15%, echipei tehnice implicate în procesul de organizare 

a examinărilor la distanță, pe durata sesiunii ordinare și de restanțe.  

27. Alocarea spațiului Drogheriei Academica a UMFVBT către Facultatea de Farmacie, pentru înființarea 

unui simulator farmaceutic, necesar în cadrul programului de studii Farmacie, începând cu 1 septembrie 

2020.  
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28. Închirierea, în regim hotelier, în perioada vacanței de vară, a locurilor disponibile în căminele rămase 

deschise, cu tarifele stabilite de Direcția Generală Administrativă. 

29. Aprobarea atașării pe documentele oficiale de prezentare a universității noastre, a logo-ului Asociației 

marocane – Române de parteneriat în vederea promovării universității noastre în Regatul Maroc, pentru 

atragerea studenților din acest stat pentru facultățile universității. 

30. Avizarea favorabilă a cererii de încetare a activității didactice în universitate a d-nei prof. univ. dr. 

Carmen Cristescu, șef al disciplinei Farmacologie – Farmacie clinică, Facultatea de Farmacie, începând 

cu data de 01.09.2020, pe motiv de pensionare.   

31. Aprobarea următoarelor reglementări privind plata/decontul taxelor de publicare în reviste indexate 

ISI, astfel: 

 Paliere: 

IF 0.5-0.99 = max 500 euro 

IF 1-1.99 = max  1500 euro 

IF 2-2.99 = max 2000 euro 

IF 3-3.99 = max 2500 euro 

IF 4-5.99 = max 3000 euro 

IF 6-7.99 = max 4000 euro 

IF 8-10    = max 5000 euro 

IF > 10    = in limita a 8000 euro 

 Pentru capitolele de carte in edituri ideate - international – plata/decontul sa fie in limita a maxim 

500 euro per capitol. 

 Pentru plata/decontul articolelor indexate ISI vor fi luate în considerare doar case report, original 

paper si review la care primul autor si minim 50% din autori sunt din UMFVBT. 

 Aceste prevederi se aplică și în cazul doctoranzilor care nu au contract de munca cu universitatea 

dar conducătorul de doctorat este din UMFVBT, cu mențiunea că plata/decontul se va face din 

bugetul CSUD. 

Se înaintează Senatului universitar. 

32.   Aprobarea susținerii financiare (premii)  pentru următoarele situații: 

1. un premiu per an pentru articolul cu cel mai înalt factor de impact. 

premiul 1 - 5.000 ron 

premiul 2 –3.000 ron 

premiul 3 - 1.000 ron 

2. un premiu per an pentru proiectul cu finanțarea cea mai ridicată (proiecte finanțate din competiții  

naționale. internaționale, fonduri nerambursabile) 

premiul 1 - 5.000 ron 

premiul 2 - 3.000 ron 

premiul 3 - 1.000 ron 

Se înaintează Senatului universitar. 

33. Modificarea punctului pct. 5 din H.C.A nr. 3153/24.02.2020, astfel: ,,Pentru execuția bugetară a 

proiectelor finanțate în urma competiției de granturi interne sesiunea 2019, să fie permisă realocarea între  

categoriile de cheltuieli a maxim 15% din valoarea totală a bugetului fiecărui grant, cu excepția 

cheltuielilor aferente publicării articolelor științifice aferente proiectului”. Se înaintează Senatului 

universitar. 

34. Aprobarea modelului și a clauzelor cuprinse în actul adițional 2 la contractele de finanțare de proiect 

de cercetare științifică, conform deciziei Curții de Conturi. Se înaintează Senatului universitar.  

35. Prelungirea termenului pentru depunerea dosarelor de evaluare centre de cercetare, până la data de 

15.09.2020. 

36. Modificarea art. 8, pct. 8.8 din contractele de studii universitare de doctorat, domeniul Medicină, 

Medicină Dentară și Farmacie, aprobate prin H.S. nr. 6/4579/25.03.2020, după cum urmează: ,,Teza de 

doctorat va fi redactată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională, la alegere dintre: 

engleză, franceză, germană.” Se înaintează Senatului universitar.    
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37. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 1221/29.05.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

European Radiology, FI 4.027/2018, contravaloarea sumei de 3641,00 euro, solicitant – dr. 

Trusculescu Ana Adriana; 

 Referat de necesitate nr. 1243/03.06.2020,  privind decontarea taxei de participare la Academic 

Registration pentru d-na prof. univ. dr. Claudia Borza, contravaloarea sumei de 470,00 euro, 

solicitant – Rotaru Virgil; 

 Referat de necesitate nr. 1275/09.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

Experimental and Therapeutic, FI 1.448, contravaloarea sumei de 840,00 lire sterline, solicitant – 

conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan; 

 Referat de necesitate nr. 1239/02.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

Frontiers in Chemistry, FI 3.782, contravaloarea sumei de 2490,00 de dolari, solicitant – conf. univ. 

dr. Florin Borcan; 

 Referat de necesitate nr. 1274/09.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

Frontiers in pediatrics, FI 2.349, contravaloarea sumei de 1150,00 dolari, solicitant – ș.l. dr. Cristina 

Gug; 

 Referat de necesitate nr. 1313/12.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

Interantional Journal of Environmental Research and Public Health, FI 2.468, contravaloarea sumei 

de 1012,33 dolari, solicitant – Mozoș Ioana; 

 Referat de necesitate nr. 1321/15.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Vector 

borne zoonotic diseases journal, FI 1.939, contravaloarea sumei de 424 de dolari, solicitant – prof. 

univ. dr. Tudor Rareș Olariu; 

 Referat de necesitate nr. 1388/18.06.2020, privind decontarea taxei de publicare articol în Revista 

Diagnostics, FI 2.489, contravaloarea sumei de 1321,17 euro, solicitant – conf. univ. dr. Cumpănaș 

Alin Adrian; 

38. Aprobarea cererii d-nei Ciuruș Diana Maria, nr. 6333/05.06.2020, absolventă a Facultății de 

Medicină, programul de studii Asistență Medicală Generală, promoția 2018-2019, privind susținerea 

examenului de licență  în sesiunea 2019-2020.  

 

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/

