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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 16/7700/06.07.2020 

         

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. 7700/06.07.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Realizarea studiului de fezabilitate pentru terenul situat în comuna Ghiroda, jud. Timiș, în vederea 

demarării unui proiect finanțat din fonduri europene pentru realizarea unui centru de conferințe cu spații 

de cazare și conexe, respectiv a unei baze sportive și de agrement a Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara. 

2. Achiziționarea unui sistem unic integrat digitalizat al universității (gestiune studenți, plata taxelor 

online a studenților, gestiunea cazărilor studenților, gestiunea căminelor/cantinelor, întocmirea statelor de 

funcții și a orarelor) în valoare de aproximativ 50000 de euro, conform referatului de necesitate nr. 

1556/02.07.2020. 

3. Achiziționarea de servicii pentru refacerea și modernizarea site-ului Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, contravaloarea sumei de aproximativ de 30000 de euro.  

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

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

5. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante de asistent 

universitar scoase la concurs pe perioada determinată. 

6. Aprobarea completării și modificării Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de 

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

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

prin H.S. nr. 18/7135/24.06.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea calendarelor și variantelor de organizare și desfășurare a examenului de licență, promoția 

2019-2020, după cum urmează: în format on – site (față în față), respectiv în format on-line susținut la 

distanță de către studenți, utilizând exclusiv soluția tehnică Classmarker pentru proba scrisă prin test grilă 

și prin videoconferință (platforma ZOOM) pentru proba practică (unde este cazul) și pentru susținerea 

lucrărilor de licență. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de disertație, septembrie 2020. Se 

înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea modificării Metodologiei de admitere la studii universitare de master, an universitar 2020-

2021. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea modificării structurii anului universitar pentru studii universitare de master, an universitar 

2020-2021. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea următoarelor reglementări privind înscrierea candidaților străini, în faza de preînscriere la 

concursul de admitere, sesiune 2020: 

 Pentru cetățenii care dețin acte de studii emise în state unde nu există posibilitatea supralegalizării 

lor la Ministerul Afacerilor Externe și la Ambasada României, Apostila Haga, în țara în care 

diploma și rezultatele examenelor de bacalaureat au fost eliberate, aceștia trebuie să depună, în 

dosarul de preînscriere, o declarație notarială, în original, prin care se obligă, ca, în cazul în care 

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.  2/5 
 

sunt admiși, la venirea lor în România, pentru înscrierea la facultate, să depună la dosar copiile 

supralegalizate corespunzător în original, cu riscul de a fi declarați respinși dacă nu se supun 

acestei reglementări. 

 Pentru cetățenii care au rezidență într-un alt stat diferit de cel al cărui sunt cetățeni, își vor depune 

actele de studii supralegalizate la ambasada statului de cetățenie din țara de rezidență și 

supralegalizate la ambasada României din statul de rezidență, dacă există această posibilitate; 

 Toți candidații sunt obligați să depună actele solicitate, conform metodologiei de admitere, cel 

puțin legalizate, în original, de către un notar public sau de către o instituție oficială.  

   Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Științific al Universității de 

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

13.  Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat 

în regim on-line, pentru: 

Student-doctorand: Ionică Mihaela 

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Crețu Octavian Marius 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Muntean Mirela Danina 

Membri:  

Prof. univ. dr. Pârvu Alina Elena - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca  

Prof. univ. dr. Cotoi Ovidiu Simion - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George 

Emil Palade” din Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 
Student-doctorand: Munteanu Laura Adela  

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin  

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

Membri:  

Prof. univ. dr. Mihălţan Florin Dumitru - UMF „Carol Davila” București  

Prof. univ. dr. Todea Doina Adina - UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 

Conf. univ. dr. Timar Bogdan – UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

Student-doctorand: Boran Florina Rozina 

Domeniul Medicină  

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

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Membri:  

Prof. univ. dr. Cârstea Doina - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim - Universitatea Oradea Facultatea de Medicină şi Farmacie 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan - UMF “Victor Babeș” din Timişoara 

Student-doctorand: Tăloi Gabriela 

Domeniul Medicină  

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

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Tomescu Mirela Cleopatra 

Membri:  

Prof. univ. dr. Cârstea Doina - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim - Universitatea Oradea Facultatea de Medicină şi Farmacie 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan - UMF “Victor Babeș” din Timişoara 

Student-doctorand: Moț Cristian Ion    

Domeniul Medicină  

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

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

Membri:  

Prof. univ. dr. Berteşteanu Şerban Vifor Gabriel – UMF “Carol Davila” București 
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Conf. univ. dr. Grigore Raluca - UMF “Carol Davila” București 

Conf. univ. dr. Jianu Adelina Maria – UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

Student-doctorand: Simon Cătălin Petru 

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. Univ. Dr. Dumitrașcu Victor   

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Membri:  

Prof. Univ. Dr. Rusu Mugurel - UMF „Carol Davila” București 

Prof. Univ. Dr. Marşavina Liviu - Universitatea „Politehnica” Timişoara 

Prof. Univ. Dr. Mogoantă Laurenţiu - UMF Craiova 

Student-doctorand: Proks Maria Cristiana   

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Şoica Codruţa Marinela  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Păunescu Virgil  

Membri:  

Prof. univ. dr. Călina Cornelia Daniela - UMF Craiova  

Prof. univ. dr. Hădărugă Daniel Ioan - Universitatea Politehnica Timişoara 

Prof. univ. dr. Panaitescu Carmen – UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

14. Aprobarea componenței comisiei pentru concursul public pentru ocuparea postului de director CSUD, 

astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea – UMF „Victor Babeș” din Timișoara    

Membri:  

Prof. univ. dr. Pop Georgeta – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

Timișoara 

Prof. Univ. Dr. Craina Marius Lucian – UMF „Victor Babeș” din Timișoara,    

Prof. Univ. Dr. Vlase Laurian - UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, 

Prof. univ. dr. Zupko Istfan – Universitatea din Szeged 

15. Desemnarea următoarelor persoane pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, cu 

timp parțial de medic specialist în specialitatea Endocrinologie din cadrul Spitalului dr. Karl Diel 

Jimbolia, astfel: 

Comisia de concurs: 

- Conf. univ. dr. Mihaela Vlad 

- Ș.l. dr. Melania Balaș, 

- Dr. Stana Radu 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

- Ș.l. dr. Ioana Golu, 

- Asist. univ. dr. Daniela Amzăr 

16. Se recomandă d-nul prof. univ. dr. Cătălin Marian pentru ocuparea postului vacant de medic de 

specialitate medicina de laborator, ½ de normă, prin integrare clinică în cadrul Spitalului Clinic CF 

Timișoara.  

17. Aprobarea următoarelor reglementări privind acordarea salariilor diferențiate în cadrul universității: 

- Nu beneficiază de creștere salarială reprezentând salarii diferențiate, personalul care nu are norma de 

bază în cadrul UMFVBT; 

- Nu beneficiază de creștere salarială reprezentând salarii diferențiate, personalul care, suplimentar față 

de norma de bază, cumulează o altă fracțiune de normă sau normă întreagă în cadrul aceleiași 

structuri organizatorice.  

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

cu data de 01.09.2020, până la încetarea mandatului 2020 – 2024, din veniturile proprii ale universității, 

pentru următoarele cadre didactice: 

- Conf. univ. dr. Alexandra Christa Sima – Director al Departamentului de Acreditare și Dezvoltare 

curriculară; 
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- Conf. univ. dr. Andrei Brînzeu – coordonator al Alumni UMFVBT, 

- Prof. univ. dr. Dinu Vermeșan – director al Departamentului pentru activitățile extracuriculare 

studențești, 

- Prof. univ. dr. Alina Popescu – director al Departamentului de suport al diseminării rezultatelor 

cercetării științifice, 

19. Aprobarea sistării acordării de salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% din salariul de bază 

deținut, începând cu data de 1 septembrie 2020, pentru personalul didactic de execuție, cu excepția 

hotărârilor și deciziilor emise în perioada mandatului 2020-2024. 

20. Aprobarea scoaterii la concurs a funcției de Director CSUD, respectiv a calendarului de concurs. 

21. Aprobarea reprogramării susținerii examenului pentru ocuparea postului de șef Serviciu 

Antreprenoriat, administrare website și platforme e-learning, după cum urmează: 

 13.07.2020. – proba scrisă, 

 15.07.2020 – interviul. 

22. Aprobarea calendarului de desfășurare al concursului de ocupare a postului de șef cabinet Președinte 

Senat, după cum urmează:  

 04.08.2020 – proba scrisă 

 06.08.2020 – interviul. 

23. Aprobarea calendarului de desfășurare al concursului de ocupare a postului de secretar II în cadrul 

secretariatului Facultății de Medicină Dentară, după cum urmează:  

 07.07.2020 – proba scrisă 

 09.07.2020 – interviul. 

24. Aprobarea calendarului de desfășurare al concursului de ocupare a posturilor de îngrijitoare, după 

cum urmează:  

 27.07.2020 – proba scrisă 

 29.07.2020 – interviul. 

25. Aprobarea calendarului de desfășurare al concursului de ocupare a postului de administrator cămin 18 

și 24, după cum urmează:  

 08.07.2020 – proba scrisă 

 10.07.2020 - proba practică 

 14.07.2020 – interviul. 

26. Aprobarea calendarului de desfășurare al concursului de ocupare a postului contractual vacant de șef 

serviciu Comunicare și media digitală, după cum urmează:  

 06.07.2020 – proba scrisă 

 08.07.2020 – interviul. 

27. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 1484/25.06.2020, de aprobare a achiziționării de reactivi, contravaloarea 

sumei de 736,00 euro, solicitant – prof.univ.dr. Cristina Adriana Dehelean; 

 Referat de necesitate nr. 7236/26.06.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Journal of Clinical Medicine, FI = 5.688, contravaloarea sumei de 1896,68 de euro, 

solicitant prof. univ. dr. Adriana Cristina Dehelean; 

 Referat de necesitate nr. 1569/03.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista de Chimie, FI = 1.75, contravaloarea sumei de 2200 lei, solicitant Ionițescu Marius. 

28. Aprobarea solicitării studentei Vișescu Oana Ana Maria, Facultatea de Farmacie, nr. 

5979/27.05.2020, privind modificarea, respectiv completarea în registrul matricol și în actele de studii a 

numelui - în raport cu numele inițial din certificatul de naștere – Visescu Oana Ana Maria, astfel: Vișescu 

Oana Ana Maria.  

29. Aprobarea cererilor de susținere a examenului de licență în sesiunea septembrie 2020, de către: 

- Ștefan Corina Ștefania, nr. 731729.06.2020, absolventă a Facultății de Farmacie, programul de studii 

Farmacie, promoția 2014-2019; 
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- Mureșan Adelina Bianca, nr. 7227/26.06.2020, absolventă a Facultății de Medicină, programul de 

studii BFKT, promoția 2018; 

- Struț Amalia, nr. 7118/24.06.2020, absolventă a Facultății de Medicină, programul de studii 

Medicină, promoția 2019; 

30. Aprobarea cererii studentului Gal Adrian Tudor, nr. 7156/25.06.2020, anul III, an universitar 2018-

2019, Facultatea de Medicină Dentară, Medicină Dentară, privind retragerea de la studii universitare de 

licență. 

 

 

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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