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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 20/9828/30.07.2020 

         

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. 9828/30.07.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea schimbării logo-ului (siglei) Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, conform rezultatului referendumului organizat în perioada 24.07.2020 – 28.07.2020. 

Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea  următoarelor reglementări privind regimul ștampilelor din cadrul universității, astfel: 

 retragerea din uz a ștampilei rotunde cu denumirea universităţii nr. 3, repartizată secretarului 

șef universitate, conform Hotărârii Consiliului de Administrație din 18.11.2019; 

 repartizarea ștampilei rotunde cu denumirea universităţii nr. 2, de la Departamentul de 

Cercetare și Management al Granturilor la Secretarul șef de universitate; 

 repartizarea ștampilei rotunde cu denumirea universităţii nr. 1, de la Registratura universității 

la Rectoratul universității; 

 repartizarea sigiliului cu stema României a universității, care se aplică pe actele de studii și pe 

documentele de evidență școlare, de la Biroul Acte studii la Secretarul șef de universitate. 

Se înaintează Senatului universitar. 

3.  Aprobarea Acordului de colaborare între Primăria Municipiului Reșița și Universitatea de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, privind lansarea programelor de studii 

universitare de licență Asistență Medicală Generală (Facultatea de Medicină) și Asistență de 

Profilaxie Stomatologică (Facultatea de Medicină Dentară) în municipiul Reșița. Se înaintează 

Senatului universitar. 

4. Aprobarea solicitării conducătorilor de doctorat, prof. univ. dr. Lucian Petrescu și prof. univ. dr. 

Danina Muntean (conducător de doctorat în cotutelă), privind prelungirea studiilor doctorale, pentru 

un an, pentru studentul doctorand Merce Adrian Petru, în vederea finalizării tezei de doctorat. Se 

înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea solicitării studentei doctorand Andreea Codruța Cojocariu, anul II, privind acordarea 

de suport financiar din partea universității pentru taxele OSIM pentru brevetarea unui sistem de 

amprentare în medicină dentară, cu denumirea Ghid de amprentare dentară și metodă de utilizare, 

reprezentând suma de aproximativ 520 lei. 

6. Aprobarea alocării unei sume suplimentare în cuantum de 20300 lei din venituri proprii pentru 

achitarea voucherelor de vacanță aferente anului 2020 și cuvenite personalului activ și pensionat din 

cadrul UMFVBT. 

7. Aproparea solicitării d-lui Cîmpean Ioan Gheorghe, privind plata integrală a salariului aferent 

funcției Șef birou Transport și parc auto, începând cu data de 01.08.2020, având în vedere finalizarea 

studiilor superioare.  

8. Aprobarea solicitării de promovare a d-lui Minda Laurențiu, prin transformarea postului ocupat 

de referent achiziții publice în administrator financiar, gradul III, cu studii superioare, din cadrul 

Serviciului Aprovizionare și Achiziții publice.  
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9. Aprobarea asimilării funcției de Șef Cabinet Rector cu funcția de Șef Serviciu, începând cu data 

de 01.09.2020.  

10. Aprobarea asimilării funcției de secretar șef adjunct de universitate cu funcția de Secretar șef 

facultate, începând cu data de 01.09.2020.  

11. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

a. Referat de necesitate nr. 1886/29.07.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol 

în revista Molecules, FI 3.267, contravaloarea sumei de 1859.95 euro, solicitant – prof. univ. 

dr. Liliana Porojan (există aviz din partea prorectorului științific); 

b. Referat de necesitate nr. 1887/29.07.2020, de aprobare a achiziționării Serviciilor – sistem 

management MDPI, în vederea relansării revistei Timișoara Medical Journal, contravaloarea 

sumei de 11250 euro, solicitant – prof. univ. dr. Oancea Cristian, prorector științific. 

 

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. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.     

                               Rector,   

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu    Secretar-șef universitate, 

    Dr. Daniela-Aurora Tănase 
   

 

         Vizat Oficiu juridic, 

           C.j. Cristian Hinț 

http://www.umft.ro/

