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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 19/9540/27.07.2020 

         

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. 9540/27.07.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de înființare, recunoaștere și organizare a 

centrelor de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de 

finalizare a studiilor de licență și master în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, promoția 2020. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea redistribuirii locurilor repartizate românilor de pretutindeni rămase neocupate la 

concursul de admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2020, după cum urmează:  

 În cadrul Facultății de Medicină, la programul de studii universitare de licență Medicină, cele 4 

locuri repartizate românilor de pretutindeni din Ungaria și Serbia, rămase neocupate se 

redistribuie românilor de pretutindeni din Diaspora și Republica Moldova; 

 În cadrul Facultății de Medicină Dentară, la programul de studii universitare de licență 

Medicină Dentară, locul repartizat românilor de pretutindeni din Ungaria, rămas neocupat se 

redistribuie românilor de pretutindeni din Republica Moldova; 

Se înaintează Senatului universitar 

4. Aprobarea redistribuirii locului bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție 

socială, rămas neocupat în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, în cadrul Facultății de 

Medicină Dentară, astfel: 

 Un loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Medicină Dentară se redistribuie locurilor repartizate statistic 

la programul de studii Medicină Dentară. 

Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea redistribuirii locurilor bugetate repartizate candidaților proveniți din sistemul de 

protecție socială, rămase neocupate în urma concursului de admitere, sesiunea iulie 2020, în cadrul 

Facultății de Medicină, astfel: 

 Un loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Medicină se redistribuie locurilor repartizate statistic la 

programul de studii Medicină; 

 Un loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Asistență Medicală Generală (Lugoj) se redistribuie locurilor 

repartizate statistic la programul de studii Asistență Medicală Generală (Lugoj); 

 Un loc bugetat repartizat candidaților proveniți din sistemul de protecție socială rămas 

neocupat la programul de studii Asistență Medicală Generală se redistribuie locurilor 

repartizate statistic la programul de studii Asistență Medicală Generală; 

Se înaintează Senatului universitar. 
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6. Aprobarea modificării art. 89, alin 1 din Regulamentul de organizare și desfășurarea a activității 

didactice pentru studii universitare de licență, cu următorul conținut: ,,În cazul examinării prin teste 

grilă, șeful de disciplină împreună cu titularul de curs vor asigura o tematică formată din 500 de 

întrebări din toate capitolele materiei (5 seturi a câte 100 de întrebări) la disciplinele cu examen de 

an.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Lascu Ana, nr. 9216/22.07.2020, privind acordarea 

concediului fără plată, în perioada 22.07.2020- 30.04.2021.   

8. Aprobarea cererii studentei Ciuculescu Anamaria Andreea, anul I, gr. 9, Medicină, Facultatea de 

Medicină, nr. 9335/23.07.2020, privind retragerea de la studii universitare de licență. 

9. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 1814/23.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

revista Brian Sciences, FI 3.332, contravaloarea sumei de 1301,96 euro, solicitant – drd. Dana 

Simona Chita; 

 Referat de necesitate nr. 1815/23.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

revista Experimental and Therapeutic Medicine, FI 1.785, contravaloarea sumei de 890,00 

euro, solicitant – conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan; 

 Referat de necesitate nr. 1826/24.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol în 

revista Experimental and Therapeutic Medicine, FI 1.785, contravaloarea sumei de 890,00 

euro, solicitant – prof. univ. dr. Cristina Dehelean; 

 

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 
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