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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 17/8901/17.07.2020 

         

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. 8901/17.07.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea republicării Regulamentului privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de 

studii şi a documentelor universitare în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara. Se transmite Senatului universitar. 

2. Aprobarea Procedurii operaționale - Elaborarea, avizarea și difuzarea orarelor la Universitatea de 

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

3. Aprobarea prelungirii perioadei de înscriere pentru candidații NON UE la concursul de admitere, 

sesiunea 2020, până la data de 31 iulie 2020, având în vedere prevederile H.S. nr. 

2/15484/25.09.2019. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de 

master, domeniul Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, sesiunea septembrie 2020. Se înaintează 

Senatului universitar. 

5. Aprobarea componenței comisiilor pentru susținerea examenului de disertație din 11.09.2020 la 

programele de studii universitare de master, domeniul Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se 

înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea componenței Comisiei de doctorat pentru susținerea în ședința publică a tezei de 

doctorat în regim on-line: 

Student doctorand: Lăzărescu Adrian Emil 

Domeniul Medicină 

Președinte: prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Pătrașcu Jenel Marian 

Membri: 

Prof. univ. dr. Bățagă Tiberiu – UMF Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Anușca Dan Nelu – UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Lucaciu Dan Osvald – UMF ,,Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca  

7. Aprobare solicitării studentei – doctorand Popa Adelina, conducător de doctorat – prof. univ. dr. 

Silviu Brad, privind acordarea perioadei de grație pentru a finaliza și susține teza de doctorat, 

conform art. 40, alin 1 din H.G. nr. 681/2011, actualizat, cu avizare favorabilă din partea CSUD.  

8. Aprobarea următoarelor propuneri de amendamente la Regulamentul privind înființarea, 

recunoașterea și organizarea centrelor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, și anume: 

- eliminarea ponderării la numărul membrilor titulari ai unui centru atât pentru FI al articolelor 

științifice cât și pentru sumele granturilor/proiectelor de cercetare din ultimii 5 ani; 

- echivalarea ca puncte de cercetare (1 punct = 10 000 Euro, 1 Euro - 4,8 RON) a sumelor 

aferente regiei de care a beneficiat universitatea prin derularea granturilor/proiectelor de cercetare 

în ultimii 5 ani (2015-2019). Sumele respective vor fi completate la nivelul Departamentului de 

P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara, cod 300041, România 
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Cercetare și Management al Granturilor în momentul depunerii dosarului pentru CCA în vederea 

evaluării de către Comitetul științific; 

- pentru prima competiție de evaluare a CCA din acest an, acceptarea raportării tuturor articolelor 

cu afilierea la departamentele/disciplinele UMFVBT ale membrilor titulari, articole publicate în 

calitate de autor principal (respectiv, prim-autor, prim autor de corespondență - dacă sunt mai 

mulți sau ultim autor) în perioada 2015-2019. 

Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea completării art. 4 din contractul de finanțare a proiectelor de competiție internă 2019, 

cu un alineat nou, care va avea următorul conținut: ,,alin 2. Este permisă realocarea unui procent de 

maximum 15% din valoarea bugetului total al proiectului de la capitolul cheltuieli de deplasare la 

capitolul cheltuieli de logistică (reactivi/consumabile/servicii taxă publicare/servicii terți), fără a 

depăși procentul pentru achiziția de echipamente prevăzut în Pachetul de informații”. Se înaintează 

Senatului universitar. 

10. Respingerea solicitării d-lui ș.l. dr. Alexandru Nistor, nr. 6659/15.06.2020, privind susținerea 

financiară din partea universității pentru suplimentarea diferenței de fonduri necesare realizării 

proiectului Intereg – IPA CBC România – Serbia RORS 467, intitulat ,,Medical infrastructure for the 

development of excellence surgical services in the cross border area”, cu suma de 910.318 de euro.  

11. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer, responsabil proiect competiția 

UEFISCDI Soluții 2020-1, având titlul ,,Secvențierea genomului SARS-COV – 2 și analiza 

filogenetică a tulpinilor circulante în România”, privind angajarea personalului care va face parte din 

proiect. 

12. Aprobarea demarării procedurii și plății tarifului ARACIS pentru evaluarea periodică a 

programului de studii universitare de licență Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Facultatea de 

Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea plății tarifului ANC – RNCIS pentru validarea și înscrierea în Registrul Național al 

Calificărilor din Învățământul superior al programului de studii universitare de licență Nutriție și 

dietetică, Facultatea de Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea organizării, în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara – Departamentul 

pentru pregătirea personalului didactic, a unui nou curs psiho-pedagogic (modul I și II), pe parcursul 

anului universitar 2020-2021, pentru un număr de 60 de cadre didactice angajate pe perioadă 

nedeterminată, cât și determinată, în cadrul UMFVBT, cu o taxă de școlarizare de 3500 de 

lei/cursant. 

15. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Bardan Tiberiu Răzvan, privind suspendarea activității din 

cadrul Comisiei de evaluare a standardelor/criteriilor minimale a UMFVBT pe perioada desfășurării 

concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la concurs la Disciplina Urologie, 

organizat în perioada iulie-august 2020, motivată de depunerea dosarului pentru ocuparea postului 

de conferențiar universitar la Disciplina Urologie, poziția 25, Departamentul XV. 

16. Nominalizarea d-lui conf. Adrian Sturdza pentru a face parte în calitate de membru interimar din 

cadrul Comisiei de evaluare a standardelor/criteriilor minimale a UMFVBT, pe perioada desfășurării 

concursului de ocupare a de conferențiar universitar la Disciplina Urologie, poziția 25, 

Departamentul XV, organizat în perioada iulie-august 2020, având în vedere solicitarea d-lui ș.l. dr. 

Bardan Tiberiu Răzvan, nr. 8231/13.07.2020.  

17. Nominalizarea d-lui conf. univ. dr. Edward Șeclăman și a d-nei ș.l. dr. Emanuela Lidia 

Crăciunescu pentru a face parte din Comisia de evaluare a standardelor/criteriilor minimale a 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

18. Aprobarea înființării unui post de secretar, studii superioare în cadrul Secretariatului Facultății 

de Medicină. 

19. Aprobarea calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului Agent pază, după 

cum urmează: 

 24.08.2020 – proba scrisă 
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 26.08.2020 – interviul. 

20. Aprobarea transformării contractului de muncă de pe perioadă determinată în contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată al d-nei asist. univ. dr. Țigmeanu Codruța Victoria, Departamentul I, 

Facultatea de Medicină Dentară. 

21. Aprobarea transformării contractului de muncă de pe perioadă determinată în contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată al d-lui asist. univ. dr. Gabor Alin Gabriel, Departamentul I, Facultatea de 

Medicină Dentară. 

22. Aprobarea transformării contractului de muncă de pe perioadă determinată în contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată al d-nei asist. univ. dr. Manolescu Diana Luminița, Departamentul I, 

Facultatea de Medicină Dentară.  

23. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Dinu Vermeșan, Disciplina Ortopedie, privind 

acordarea concediului fără plată din motive personale, în perioada 24.08.2020 – 20.09.2020.  

24. Aprobarea constituirii și scoaterii la concurs a unui post de execuție de laborant, studii 

superioare în cadrul Facultății de Farmacie, cu atribuții în gestionarea Simulatorului farmaceutic. 

25. Aprobarea suspendării activității SC VICTOR BABEȘ MED SRL, începând cu data de 

01.08.2020. 

26. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății comerciale SC VICTOR BABEȘ MED 

SRL, prin numirea d-nei Mitar Bianca Mărioara în calitate de administrator neretribuit, începând cu 

data de 01.08.2020. 

27. Aprobarea unui împrumut în valoare de 8700 de lei societății comerciale SC VICTOR BABEȘ 

MED SRL, pentru acoperirea cheltuielilor salariale din luna iulie 2020, până la suspendarea 

activității.   

28. Aprobarea solicitărilor de promovare, astfel: 

 Edi Mariana Achimov, nr. 18756/06.11.2019, angajat în cadrul Direcției Sociale 

Administrative Cămine, funcția de Administrator financiar II SSD – promovare în funcția de 

administrator financiar I SSD (referat de evaluare nr. 18747/07.11.2019 și aviz favorabil DRU 

din 09.07.2020); 

 Dobrișan Delia, nr. 19129/13.11.2019, angajat în cadrul Direcției Sociale Administrative, 

funcția de Administrator patrimoniu II – promovare în funcția de administrator patrimoniu I 

(referat de evaluare nr. 19129/13.11.2019 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Mihai Diana Maria, nr. 5365/07.05.2020, angajat în cadrul UMFVBT, funcția de consilier 

editorial la Editura Victor Babeș – promovare în funcția de referent de specialitate studii 

superioare (referat de evaluare nr. 5365/11.05.2020 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Ștefănuț Turcuț Larisa, nr. 5951/26.05.2020, angajat în cadrul Departamentului de Biochimie 

și Farmacologie, funcția de laborant debutant SS – promovare în funcția de laborant, gradul II, 

SS (referat de evaluare nr. 5951/26.05.2020 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Viorica Dănețiu, nr. 6674/15.06.2020, angajat în cadrul Departamentului Relații Internaționale, 

funcția de secretar III, studii superioare – promovare în funcția de secretar II, studii superioare 

(referat de evaluare nr. 6674/26.05.2020 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Berzava Patricia Lorena, nr. 6804/17.06.2020, angajat în cadrul Departamentului II Morfologie 

microscopică, disciplina Histologie, funcția de laborant III – promovare în funcția de laborant 

II, SSD (referat de evaluare nr. 6804/16.06.2020 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Togeroni Nadia Georgeta Marsilia, nr. 6850/18.06.2020, angajat în cadrul Departamentului II 

Morfologie microscopică, disciplina Histologie, funcția de secretar II, studii superioare – 

promovare în funcția de secretar I, studii superioare (referat de evaluare nr. 6850/16.06.2020 și 

aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Hațegan Corina Cosmina, nr. 7221/25.06.2020, angajat în cadrul Disciplinei Medicină legală, 

bioetică și drept medical, funcția de secretar debutant, studii superioare – promovare în funcția 

de secretar III, studii superioare (referat de evaluare nr. 7221/25.06.2020 și aviz favorabil DRU 

din 09.07.2020); 
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 Bobu Alexandru Robert, nr. 7658/06.07.2020, angajat în cadrul Biroului Salarizare, funcția de 

Administrator financiar II SS – promovare în funcția de administrator financiar I SS (referat de 

evaluare nr. 7658/06.07.2020 și aviz favorabil DRU din 09.07.2020); 

 Popovici Paul Mircea, nr. 8011/09.07.2020, angajat în cadrul Disciplinei de propedeutică 

materiale Dentare, funcția de laborant II SSD – promovare în funcția de laborant II, SS (referat 

de evaluare nr. 8011/06.07.2020 și aviz favorabil DRU din 10.07.2020); 

 Marincu Adam Dănuț, nr. 7840/08.07.2020, angajat în cadrul Departamentul I, Disciplina 

Anatomie – Embriologie, în funcția debutant – promovare în funcția de laborant II, studii medii 

(referat de evaluare nr. 7840/08.07.2020 și aviz favorabil DRU din 10.07.2020); 

 Popescu Roxana Isabela, nr. 8224/13.07.2020, angajat în funcția de arhivar debutant – 

promovare în funcția de arhivar, gradul II, studii medii (referat de evaluare nr. 

8224/13.07.2020 și aviz favorabil DRU din 13.07.2020); 

 Todor Raluca, nr. 8010/09.07.2020, angajat în funcția de laborant III în cadrul Disciplinei de 

propedeutică Materiale Dentare – promovare în funcția de laborant II, gradul II, studii 

superioare (referat de evaluare nr. 8010/09.07.2020 și aviz favorabil DRU din 15.07.2020); 

29.  Aprobarea referatelor de necesitate: 

  Referat de necesitate nr. 1604/07.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

revista Neuropsychiatric Diseases and Treatment, contravaloarea sumei de 2000,00 euro, 

solicitant – Constantin Viorelia Adelina; 

 Referat de necesitate nr. 1701/15.07.2020, de aprobare a achiziționării de reactivi chimici, 

contravaloarea sumei de 4730,00 euro, din veniturile proiectului de cercetare TE 125 din 

10/10/2018, PN III PI-1.1 – TE – 2016-1165, solicitant – conf. univ. dr. Ionuț Valentin Ledeți. 
 

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/

