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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 25/13197/28.09.2020 

         

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. 13197/28.09.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

 

1. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind inițierea, aprobarea, 

monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii din cadrul Universității de Medicină și 

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

2. Aprobarea modificării și republicării Metodologiei privind acordarea de salarii diferențiate personalului 

didactic auxiliar și nedidactic. Se înaintează Senatului universitar.  

3. Aprobarea completării și modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului 

științific al Universității de Medicină și farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 

38/9754/29.07.2020, astfel: 

- completarea capitolului III din Regulamentul de organizare şi funcționare al Comitetului științific al 

Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 

38/9754/29.07.2020, cu un nou articol, având următorul conținut: ,,Comitetul științific, sub coordonarea 

Prorectoratului pentru cercetare științifică, verifică și realizează un raport semestrial privind modul de 

derulare al granturilor interne și externe, din cadrul universității. Raportul va fi transmis de către 

prorectorul pentru cercetarea științifică, spre avizare, Consiliului de Administrație.” 

- modificarea art. 13 din Regulamentul de organizare şi funcționare al Comitetului științific al 

Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara, aprobat prin H.S. nr. 

38/9754/29.07.2020, cu următorul conținut: ,,CSPS analizează dosarele de acordare a titlurilor onorifice 

(Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa, Profesor Emerit, Visiting Professor) ale UMFVBT, 

rezoluțiile de validare sau invalidare ale acestor dosare sunt înaintate către Consiliul de Administrație, 

respectiv Senatul universitar.”  

Se înaintează Senatului universitar.  

4. Aprobarea centrelor metodologice și de cercetare (CMC) din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform listei transmise de Prorectoratul științific. Se înaintează 

Senatului universitar.  

5. Aprobarea redistribuirii celor 6 locuri bugetate rămase neocupate, la programul de studii Farmacie, 

Facultatea de Farmacie, sesiunea septembrie 2020, finanțate de la bugetul de stat, după cum urmează: 

- 2 locuri bugetate, rămase neocupate în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2020, de 

la programul de studii Farmacie, Facultatea de Farmacie la programul de studii Medicină, Facultatea 

de Medicină, cu respectarea capacității de școlarizare; 

- 4 locuri bugetate, rămase neocupate în urma concursului de admitere, sesiunea septembrie 2020, de 

la programul de studii Farmacie, Facultatea de Farmacie la programul de studii Medicină Dentară, 

Facultatea de Medicină Dentară, cu respectarea capacității de școlarizare. 

Se înaintează Senatului universitar.  

6. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Romînu Mihai, nr. 11764/10.09.2020, privind acordarea 

concediului fără plată pentru formare profesională, în perioada 22.09.2020 – 21.10.2020.  
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7. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Ioana Gencia, nr. 13115/25.09.2020, privind  transformarea 

contractului individual de muncă, pe perioada determinată în contract individual de muncă pe perioadă 

nedeterminată.  

8. Aprobarea solicitării studentei Lieb Katharina, președinte al Societății Studenților în Medicină din 

Timișoara (SSMT), privind utilizarea noii sigle a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, pe perioada existenței societății, respectiv pentru Congresul MEDIS, proiectele care se vor 

desfășura și pe diplomele acordate studenților pentru acțiunile de voluntariat în cadrul SSMT. 

9. Aprobarea solicitării studentei Lieb Katharina, președinte al Societății Studenților în Medicină din 

Timișoara (SSMT), privind recunoașterea de către UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, a Societății 

Studenților în Medicină din Timișoara, ca fiind asociația reprezentativă a studenților Facultății de Medicină. 

Se înaintează Senatului universitar.  

10. Aprobarea solicitării studentei Andrada Alexandra Campan, președinte al Ligii Studenților Farmaciști 

din Timișoara (LSFT), privind recunoașterea de către UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, a Ligii 

Studenților Farmaciști din Timișoara, ca fiind asociația reprezentativă a studenților Facultății de Farmacie. 

Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea solicitării studentului, Dorian Sebeșan, președinte al asociației Timișoara Dental Students 

Association  (TDSA), privind recunoașterea de către UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, a asociației 

Timișoara Dental Students Association, ca fiind asociația reprezentativă a studenților Facultății de Medicină 

Dentară. Se înaintează Senatului universitar.  

12. Aprobarea referatului de necesitate privind decontarea taxei de publicare articol, în revista Materials 

MDPI, FI 3.05, contravaloarea sumei de 1853.05 euro, solicitant dr. Vasiliu Roxana Diana.  

13. Mandatarea d-lui prof. univ. dr. Dorel Săndesc, prorector pentru dezvoltare academică, în vederea 

inițierii demersurilor pentru încheierea unor acorduri de colaborare între Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și reprezentanții comunității germane din Timișoara. 

14. Aprobarea, în principiu, a încheierii unui parteneriat între Facultatea de Farmacie și companii  

farmaceutice, privind susținerea și orientarea profesională a studenților farmaciști.  

15. Nominalizarea următoarelor cadre didactice pentru a face parte din comisia, înființată la nivelul 

Facultății de Medicină Dentară, care să evalueze solicitările cadrelor didactice referitoare la desfășurarea 

procesului didactic on-line din spațiile cabinetelor medicale stomatologice private, după cum urmează: 

 prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu – decan la Facultății de Medicină Dentară 

 conf. univ. dr. Marius Leretter – prodecan al Facultății de Medicină Dentară, 

 ș.l. dr. Emanuela Lidia Crăciunescu.  

16. Se aprobă cererile de mobilitate internă definitivă între facultățile Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara ale studenților, avizate favorabil de către decanii facultăților, cu condiția 

respectării capacității maxime, după cum urmează: 

 Cobzariu Iosif Adrian, nr. 11925/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Muntean Emilia Daliana, nr. 11930/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Moraru Ioana, nr. 9160/22.07.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de Medicină Dentară 

la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Crețu Beatrice Maria, nr. 11956/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Nistor Christiana Ana, nr. 12033/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Matei Eliot Patrick, nr. 11928/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 
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 Bumba Beatrice Elisabeta, nr. 11922/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Ivăniș Daiana Cerasela, nr. 11320/07.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Dorondei Alexandra Elena, nr. 11921/15.09.2020, anul II, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Albița Daniela Valentina, nr. 11296/07.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Iovănuț Vlad Traian, nr. 11924/15.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Hreniuc Vlad Raul, nr. /15.09.2020, anul II, de la Medicină Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Gheran Rahela Cristina, nr. 12768/22.09.2020, anul I, de la Medicină Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară la programul de studii Medicină, Facultatea de Medicină; 

17. Se aprobă cererile de mobilitate internă definitivă între programele de studii ale Facultății de Medicină 

din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara ale studenților, avizate 

favorabil de către decanul facultății, cu condiția respectării capacității maxime, după cum urmează:  

 Sahlabji Ahmad Ezeddin, nr. 11910/14.09.2020, anul I, de la programul de studii Medicină la 

programul de studii Medicină (în limba engleză); 

 Alqawasmeh Kholoud Ahmad Yousef, nr. 11052/02.09.2020, , anul I, de la programul de studii 

Medicină la programul de studii Medicină (în limba engleză); 

 Shehada Maan, nr. /14.09.2020, anul I, de la programul de studii Medicină la programul de studii 

Medicină (în limba engleză); 

 Regragui Zakaria, nr. 11243/04.09.2020, anul I, de la programul de studii Medicină la programul de 

studii Medicină (în limba franceză); 

 Bherrada Ahmed Ghali, nr. 11244/04.09.2020, anul I, de la programul de studii Medicină la 

programul de studii Medicină (în limba franceză); 

 Al Hamdan Mohamed, nr. 11918/15.09.2020, anul II, de la programul de studii Medicină la 

programul de studii Medicină (în limba engleză); 

 Arada Ahmad, nr. 11916/15.09.2020, anul II, de la programul de studii Medicină la programul de 

studii Medicină (în limba engleză); 

 Abu Ras Rayek, nr. 11917/15.09.2020, anul II, de la programul de studii Medicină la programul de 

studii Medicină (în limba engleză); 

 Abu Ras Mohammad, nr. 11915/15.09.2020, anul III, de la programul de studii Medicină la 

programul de studii Medicină (în limba engleză); 

 Hansabi Tasnim, nr. 11881/14.09.2020, anul IV, de la programul de studii Medicină la programul de 

studii Medicină (în limba franceză); 

 Al Hariri Amer, nr. 11878/14.09.2020, anul III, de la programul de studii Medicină la programul de 

studii Medicină (în limba engleză); 

 Alkhatib Nagam Osama Ahmad, nr. 11880/14.09.2020, anul III, de la programul de studii Medicină 

la programul de studii Medicină (în limba engleză); 

 Sefolar Aylin, nr. 11879/14.09.2020, anul V, de la programul de studii Medicină (în limba franceză) 

la programul de studii Medicină (în limba engleză); 

Se transmit Departamentului Relații Internaționale. 

18. Se aprobă cererile de mobilitate internă definitivă între programele de studii ale Facultății de Medicină 

Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara ale studenților, 

avizate favorabil de către decanul facultății, cu condiția respectării capacității maxime, după cum urmează: 
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 Razouk Mohammed, nr. 12159/15.09.2020, de la programul de studii Medicină Dentară la 

programul de studii Medicină Dentară (în limba engleză); 

 Al Kahteeb Sura, nr. 12160/15.09.2020, de la programul de studii Medicină Dentară la programul de 

studii Medicină Dentară (în limba engleză); 

Se transmit Departamentului Relații Internaționale. 

19. Se aprobă cererile de reluare a studiilor universitare de licență:  

 Giurca Alexandru Octavian, nr. 11912/14.09.2020, anul II, BFKT, Facultatea de Medicină; 

 Costi Maria Alexandra, nr. 12867/14.09.2020, anul I, BFKT, Facultatea de Medicină; 

20. Se aprobă cererile de întrerupere studii universitare de licență: 

 Gălățan Gabriel Liviu, nr. 12665/22.09.2020, anul II, AMG Deva, Facultatea de Medicină, 

 Penescu Victoria Daroleea, nr. 12586/21.09.2020, anul II, Nutriție, Facultatea de Medicină, 

 Popa Irina Cristina, nr. 12367/17.09.2020, anul V, Medicină, Facultatea de Medicină, 

 Moza Claudia , nr. 12672/22.09.2020, anul III, BFKT, Facultatea de Medicină; 

21. Se aprobă cererile de retragere de la studii universitare de licență:  

 Sporea Raluca Estera, nr. 12717/22.09.2020, anul I, Farmacie, Facultatea de Farmacie; 

 Nan Alexandra Aura, nr. 12769/22.09.2020, anul II, BFKT, Facultatea de Medicină; 

 Termini Egle, nr. 12666/22.09.2020, anul IV, Medicină, Facultatea de Medicină; 

 Bătrînca Delia Diana, nr. 12485/18.09.2020, AMG, Facultatea de Medicină. 

 

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 
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