
 P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România 

Tel: (40)256293389; fax: (40)256490626 

E-mail: rectorat@umft.ro; www.umft.ro 

 

 

L.L.G.  1/3 

 

                                                                   
     

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 22/11250/04.09.2020 

         

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. 11250/04.09.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea completării listei de investiții. 

2. Aprobarea organizării și desfășurării procesului didactic, în regim on-line, în semestrul I, an 

universitar 2020-2021, cu reevaluarea situației în data 01.11.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea solicitării d-lui Rector, prof. univ. dr. Marius Octavian Crețu, nr. 11104/03.09.2020, 

către Compania Națională de Investiții, privind includerea în programul Național de Construcții de 

Interes Public sau Social, subprogramul ,,Instituții de învățământ superior de stat”, a obiectivului de 

investiții ,,Construire corpuri de clădire Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, amplasament comuna Ghiroda, jud. Timiș. 

4. Aprobarea modificării denumirii din ,,Laborator de Biologie Moleculară” în ,,Laborator de 

Diagnostic Biochimic și Molecular”.  

5. Aprobarea modificării componenței comisiei de disertație pentru programul de studii masterale 

,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare”, sesiunea 2020. Se înaintează Senatului 

universitar. 

6. Aprobarea modificării componenței comisiei de admitere pentru programul de studii masterale 

,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare”, sesiunea 2020.  Se înaintează Senatului 

universitar. 

7. Aprobare a modificării componenței comisiei de concurs pentru ocuparea postului de director 

CSUD.  

8. Aprobarea modificării cifrei de școlarizare, pentru anul universitar 2020-2021, la programele de 

studii universitare de master, domeniul Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea reluării activității de coordonare a studenților doctoranzi din cadrul Școlii Doctorale 

Medicină Dentară - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, de către d-l 

prof. univ. dr. Alexandru Simion Ogodescu. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea modelului de proces verbal, domeniul Medicină, Medicină Dentară și Farmacie al 

ședinței publice de susținere a tezei de doctorat în regim on-line.  

11. Constituirea unei comisii de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea aspectelor sesizate în 

solicitarea DRU, nr. 10076/06.08.2020, cu următoarea componență: 

• Conf. univ. dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină, 

• Prof. univ.dr. Cătălin Marian, prodecan al Facultății de Medicină 

• Cristian Hinț, consilier juridic 

Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Valcovici Mihaiela Daniela, privind acordarea 

concediului fără plată pentru formare profesională, în perioada 15.10.2020 – 15.10.2021.  

13. Desemnarea d-lui prof. univ. dr. Marian Cătălin, în calitate de reprezentant din partea Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Clinic CF Timișoara. 
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14. Aprobarea efectuării demersurilor necesare cu privire la schimbarea denumirii din Spitalului Clinic 

Municipal de Urgență Timișoara în Spitalul Universitar Municipal de Urgență Timișoara, la cererea 

conducerii spitalului și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.245/2020. 

15. Aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea acordării statutului de ,,clinic” unității de 

primire urgențe din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, respectiv de modificare a 

denumirii în Secția Clinică Universitară de Primiri Urgențe UPU.   

Se înaintează Senatului universitar.   

16. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, privind angajarea personalului 

care va face parte din echipa proiectului câștigat în competiția UEFISCDI PED-2019, cu titlul 

,,Nanobiostructuri inovatoare bazate pe nanoparticule cu ciclodextrine pentru creșterea eficacității și 

reducerea toxicității în terapia cancerului prin hipertermie SP magnetică”, cod proiect PN-III-P2-2.1-

PED2019-3067, în care Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara este 

partener.  

17. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Danciu Corina, privind angajarea personalului care va 

face parte din echipa proiectului cu titlul ,,Hidrogeluri inovatoare pe bază de micele polimerice ca 

sisteme de cedare pentru uleiul esențial de oregano: o abordare farmaceutică avansată pentru 

gestionarea papiloamelor cutanate” – acronim OEOPMS – PN – III – P1 – 1.1 – TE – 2019 – 0130, 

câștigat în competiție UEFISCDI 2019. 

18. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Marius Nicolae Mioc, privind angajarea personalului care va face 

parte din echipa proiectului cu titlul ,,Sinteza și evaluarea de noi bioconjugați de nanoparticule de aur 

triazol triterpene, utilizate ca agență activi în melanomul malign”, acronim HeteroTerA – PN III – P1 – 

1.1 – PD – 2019-1078, câștigat în competiție UEFISCDI 2019.  

19. Aprobarea suplimentării numărului de utilizatori în contul instituțional Zoom cu 200 de utilizatori 

(de la 50 la 250 de utilizatori) și adăugarea opțiunii de webminar (cu acces pentru 1000 de utilizatori 

simultani in webminar și streaming live Youtube și Facebook) pentru desfășurarea procesului didactic, 

în regim on-line, în valoare totală de aproximativ 20.500 Euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

20. Aprobarea următoarei modificări salariale pentru personalul didactic de execuție, personalul 

didactic de conducere și personalul didactic auxiliar de conducere: ,,Începând cu 01.09.2020, diferența 

dintre salariul de bază în plată și salariul de bază aferent anului 2022, se plătește din veniturile proprii 

ale universității”. 

21. Aprobarea următoarei măsuri: ,,Pe perioada desfășurării activității didactice on-line, semestrul I, an 

universitar 2020-2021, se suspendă plata cu ora.  

22. Avizarea favorabilă a rezultatului votului membrilor disciplinei de Informatică și Biostatistică 

Medicală, privind revocarea, pentru mandatul 2020-2024, din funcția de șef de disciplină a d-nei prof. 

univ. dr. Diana Lungeanu, respectiv a demarării procedurii privind organizarea alegerilor pentru 

stabilirea șefului de disciplină la Disciplina de Informatică și Biostatistică Medicală, Departamentul  

III, Facultatea de Medicină. Se înaintează Senatului universitar. 

23. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

• Referat de necesitate nr. 1943/04.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Polymers, FI 3.426, contravaloarea sumei de 885.37 euro, solicitant prof. univ. dr. Liliana 

Porojan (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 2007/13.08.2020, de aprobare a decontării taxei de participare online la 

conferința AMEE 2020 the Virtual Conference, contravaloarea sumei de 333 lire sterline, sursa de 

finanțare Proiect FDI 2020 Internaționalizare, solicitant Virgil Rotaru; 

• Referat de necesitate nr. 2013/14.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Applied Sciences, FI 2.474, contravaloarea sumei de 1800 franci elvețieni, solicitant prof. univ. 

dr. Enătescu Virgil Radu (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 2035/20.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Nutrients, FI 4.54, contravaloarea sumei de 1600 franci elvețieni, solicitant prof. univ. dr. 

Simona Drăgan (există aviz din partea prorectoratului științific); 
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• Referat de necesitate nr. 10613/25.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Brain Sciences, FI 3.332, contravaloarea sumei de 1489.20 de euro, solicitant conf. univ. dr. 

Roșca Elena Cecilia (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 10614/25.08.2020, de aprobare a decontării taxei de editare lingvistică, în 

revista Brain Sciences, FI 3.332, contravaloarea sumei de 234.65 de euro, solicitant conf. univ. dr. 

Roșca Elena Cecilia (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 10727/28.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Diagnostics, FI 3.11, contravaloarea sumei de 1172.75 de euro, solicitant Moga Tudor Voicu 

(există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 2041/21.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Clinical Laboratory, FI 0.95, contravaloarea sumei de 150 de euro, solicitant ș.l. dr. Dumache 

Raluca  (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 2063/28.08.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Clinical Laboratory, FI 0.95, contravaloarea sumei de 150 de euro, solicitant ș.l. dr. Dumache 

Raluca  (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 10940/01.09.2020, de aprobare a decontării taxei de participare la 

Congresul Eusem 2020, contravaloarea sumei de 200 de euro, solicitant Mederle Ovidiu (există aviz 

din partea decanului Facultății de Medicină); 

• Referat de necesitate nr. 11054/02.09.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Medicina, FI 1.205, contravaloarea sumei de 1396.13 de euro, solicitant ș.l. dr. Marincu Iosif  

(există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 11180/04.09.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Journal of Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 2044.99 de euro, solicitant Roi 

Alexandra (există aviz din partea prorectoratului științific); 

• Referat de necesitate nr. 11182/04.09.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

4.421, contravaloarea sumei de 1675.50 de euro, solicitant asist univ. dr. Valentina Buda (există aviz 

din partea prorectoratului 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 

tel:(40)0256293389
http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

