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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 18/9234/22.07.2020 

         

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. 9234/22.07.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea Procedurii de aplicare a Regulamentului de ocupare a postului de director CSUD din 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

2. Aprobarea completării Metodologiei de admitere la studii universitare de doctorat, an universitar 

2020-2021. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea modificării structurii anului universitar 2020-2021 pentru studii universitare de 

doctorat. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea completării art. 19, alin 1, punctul k), din Regulamentul IOSUD, după cum urmează: 

,,aprobarea întreruperilor și a prelungirilor stagiului de doctorat (pe motive temeinice și cu acordul 

conducătorului de doctorat)”. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea republicării Codului drepturilor și obligațiilor studenților din cadrul Universității de 

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

6. Aprobarea Metodologiei de notare și examinare a studenților în cadrul Universității de Medicină 

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

7. Aprobarea normelor de  aplicare a Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”. Se înaintează Senatului 

universitar. 

8. Aprobarea Regulamentului pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic 

auxiliar din cadrul Universității de Medicină si Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, respectiv 

abrogarea prevederilor referitoare la personalul didactic auxiliar din cadrul procedurii operaționale 

privind acordarea gradației de merit pentru personalul didactic și de cercetare și personalul didactic 

auxiliar, aprobată prin H.S. nr. 6/17829/15.12.2016. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea republicării Regulamentului de elaborare a statelor de funcțiuni și de personal didactic 

în cadrul Universității de Medicină si Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

10. Aprobarea republicării Procedurii operaționale privind acoperirea normelor, ocuparea și 

salarizarea posturilor didactice rezervate, vacante sau temporar vacante prin plata cu ora. Se 

înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea componenței comisiei centrale pentru examenul de licență organizat în cadrul 

Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, sesiunea septembrie 2020, respectiv 

februarie 2021, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan 

Vicepreședinte: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean 

Membri: conf. univ. dr. Romulus Bogdan Timar 

     prof. univ. dr. Meda - Lavinia Negruțiu 

     prof. univ. dr. Cosmin Sinescu 
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          prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica 

               conf. univ. dr. Iulia Andreea Pînzaru 

Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea componenței comisiei centrale pentru susținerea lucrărilor de licență, la nivel de 

Universitate, în cadrul examenului de licență organizat de Facultățile de Medicină, Medicină Dentară 

și Farmacie, sesiunea septembrie 2020, respectiv februarie 2021, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean  

Membri: conf. univ. dr. Romulus Bogdan Timar 

     prof. univ. dr. Cosmin Sinescu 

          prof. univ. dr. Lucian Petrescu 

               conf. univ. dr. Ioana Ioniță 

          conf. univ. dr. Sorin Ioanoviciu 

               Student Lieb Katharina 

Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea comisiilor examenului de licență pe facultăți și programe de studii. Se înaintează 

Senatului universitar. 

14.  Aprobarea componenței Comisiei de echivalare a studiilor la nivelul Facultății de Medicină 

Dentară, după cum urmează: 

 Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu 

 Prof. univ. dr. Andrei Anghel 

 Conf. univ. dr. Marius Leretter 

 Conf. univ. dr. Luminița Nica 

 Ș.l. dr. Emanuela Crăciunescu 

15. Aprobarea formațiunilor de studiu pentru anul universitar 2020/2021 la Facultatea de Medicină 

Dentară. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Aprobarea comasării disciplinelor Chimie farmaceutică și Farmacologie – Farmacie clinică, din 

cadrul Departamentului II, Facultatea de Farmacie, pentru o perioadă de un an, an universitar 2020-

2021, fără modificarea orelor din planul de învățământ. Se înaintează Senatului universitar. 

17. Aprobarea ofertei Independent Agency for accreditation and rating (IAAR) pentru evaluarea 

instituțională a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și a celor trei 

programe de licență Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, contravaloarea sumei 39909 de euro, 

în vederea obținerii acreditării internaționale conform standardelor World Federation for Medical 

School (WFMA), respectiv organizarea unui workshop pentru 15-20 de persoane din cadrul 

universității, contravaloarea sumei de 2600 de euro. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Avizarea favorabilă a solicitării d-nei prof. univ. dr. Angela Codruța Podariu, Disciplina 

Medicină Dentară Preventivă Comunitară și Sănătate orală, nr. 9000/20.07.2020, 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. de aprobare a menținerii calității de titular, în anul 

universitar 2020 – 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea referatelor de necesitate: 

a. Referat de necesitate nr. 1725/16.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol 

în revista Journal of medical genetics, FI 4.943, contravaloarea sumei de 3090,00 euro, 

solicitant – Adela Chirita Emandi (există aviz din partea prorectorului științific); 

b. Referat de necesitate nr. 1786/21.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare 

articol (taxă pentru grafica figurilor specifică revistei ACAM) în revista Anti Cancer Agents in 

Medicinal chemistry, FI 2.049, contravaloarea sumei de 175,00 euro, solicitant – Adela Chirita 

Emandi (există aviz din partea prorectorului științific).  
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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.   
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