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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 26/14528/13.10.2020 
         
 

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. 14528/13.10.2020. 

 
 

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

Timișoara hotărăște: 

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

universitar 2020-2021, și după data de 01.11.2020, cu reevaluarea lunară a situației, în funcție de 

modificările legislative și contextul epidemiologic. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea modificării, completării și republicării Procedurii operaționale privind programarea și 

efectuarea concediului. Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, respectiv abrogarea Metodologiei privind evaluarea anuală a performanțelor 

profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic, aprobată prin H.S. nr. 

25/5821/26.05.2016. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea Procedurii operaționale privind întocmirea fișelor individuale de post pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea Procedurii operaționale privind constituirea și actualizarea dosarelor personale ale 

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

înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea Regulamentului privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz și casarea 

sigiliilor, a timbrului sec cu stema României și a ștampilelor fără stema României în cadrul 

Universității de Medicină Și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar. 

7. Aprobarea redistribuirii a 3 locuri cu taxă rămase neocupate, în urma concursului de admitere, 

sesiunea 2020, de la programul de studii universitare de master Responsabilitatea juridică a 

personalului medical la programul de studii universitare de master Managementul serviciilor sociale 

și de sănătate, domeniul Medicină, Facultatea de Medicină. Se înaintează Senatului universitar.  

8. Aprobarea formațiunilor de studiu pentru programele de studii universitare de licență din cadrul 

Facultății de Medicină, an universitar 2020-2021, conform anexei, astfel: Medicină, Medicină (în 

limba engleză), Medicină (în limba franceză), Asistență medicală generală, Asistență medicală 

generală (la Lugoj), Asistență medicală generală (la Deva), Balneofiziokinetoterapie și recuperare, 

Nutriție si dietetică. Se înaintează Senatului universitar.  

9. Aprobarea formațiunilor de studiu pentru programele de studii universitare de licență din cadrul 

Facultății de Farmacie, an universitar 2020-2021, conform anexei, astfel: Farmacie, Farmacie (în limba 

franceză) și Asistență de farmacie (la Lugoj). Se înaintează Senatului universitar.  
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10. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de 

doctorat în regim on-line, de către următorii studenți - doctoranzi: 

1. Student-doctorand: Gyori Zsolt 

Domeniul Medicină 

Președinte: Conf. univ. dr. Timar Bogdan 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Bratu Tiberiu 

Membri: 

Prof. univ. dr. Bodog Florian – Universitatea Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie 

Prof. univ. dr. Totolici Bogdan - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad 

Prof. univ. dr. Motoc Andrei – UMF „Victor Babeș” din Timișoara 

2. Student-doctorand: Olteanu Gheorghe Emilian 

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. Dr. Lighezan Daniel Florin 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Păunescu Virgil 

Membri:  

CSI Dr. Georgescu Adriana  – ICBP „Nicolae Simionescu” București  

Conf. univ. dr. Huțu Ioan - Universitatea de Științe Agricolecc  și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara 

Prof. univ. dr. Panaitescu Carmen - UMF„Victor Babeș” din Timișoara 

3. Student-doctorand: Vasiliu Roxana Diana  

Domeniul Medicină Dentară  

Președinte: Prof. univ. dr. Negruțiu Meda Lavinia  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Porojan Liliana   

Membri:  

Prof. univ. dr. Mercuț Veronica - UMF Craiova 

Conf. univ. dr. Mesaroș Anca Ștefania  - UMF „Iuliu Hațieganu”  Cluj Napoca  

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

4. Student-doctorand: Stan Adrian Tudor  

Domeniul Medicină Dentară  

Președinte: Prof. univ. dr. Negruțiu Meda Lavinia  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Romînu Mihai   

Membri:  

Prof. univ. dr. Manolea Horia Octavian - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Dudea Diana  - UMF „Iuliu Hațieganu”  Cluj Napoca  

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

5. Student-doctorand: Luca Ruxandra Elena 

Domeniul Medicină Dentară 

Președinte: Prof. univ. dr. Negruțiu Meda Lavinia 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Todea Carmen 

Membri: 

Prof. univ. dr. Băciuț Mihaela Felicia  - UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Mogoantă Laurențiu  - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Brad Silviu - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

11. Aprobarea cererilor conducătorilor de doctorat prin care solicită perioadă de grație, pentru 

următorii studenții doctoranzi coordonați, aprobate în ședința CSUD din 01.10.2020, astfel:    

1. Student-doctorand Micu-Șerbu Iulia  Bianca 
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Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nussbaum Laura 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

2. Student-doctorand Neamțu Ioana Cristina 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Doroș Gabriela Simona 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

3. Student-doctorand Nicolescu Roxana 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Vlaicu Brigitha 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

4. Student-doctorand Isac Raluca 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Doroș Gabriela Simona 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

5. Student-doctorand Mihoc Tudorel 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Lazăr Fulger 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

6. Student-doctorand Stoica Laurian Felix 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Lazăr Fulger 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

7. Student-doctorand Dragomir Cristina  

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Ilie Constantin 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

8. Student-doctorand Angelescu Claudiu 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Ilie Constantin 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

9. Student-doctorand Broinaș Codruța 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Boia Eugen 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

10. Student-doctorand Pârvu Aida Lorența 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Brad Silviu  

perioadă de grație de maximum 2 ani 

11. Student-doctorand Sink Bogdan 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Brad Silviu  

perioadă de grație de maximum 2 ani 

12. Student-doctorand Faur Alin 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Raica Marius 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

13. Student-doctorand Margan Mădălin Marius 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Raica Marius  

perioadă de grație de maximum 2 ani 

14. Student-doctorand Tofan Sergiu Alexandru 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Popovici Ramona Amina 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

15. Student-doctorand Hazza Aabed 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Bratu Tiberiu 

perioadă de grație de maximum 2 ani 

Se înaintează Senatului universitar 
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12. Aprobarea demarării procedurilor de scoatere la concurs a posturilor didactice vacante, cu derogare 

de la art. 17, alin 2 din Regulamentul privind elaborarea statelor de funcțiuni și personal didactic din 

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

13. Aprobarea transformării posturilor vacante de sociolog (studii superioare) și referent de specialitate 

(studii superioare) din cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră în posturi de psiholog 

(studii superioare) și scoaterea la concurs a acestor posturi. 

14. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a 7 posturi de portar. 

15. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Iosif Marincu,  nr. 13334/29.09.2020, de 

menținere a 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. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Adalbert Schiller, nr. 13604/02.10.2020, de 

menținere a 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. Se înaintează Senatului universitar. 

17. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Romulus Zorin Timar, nr. 13733/05.10.2020, 

de menținere a 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. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Tiberiu Bratu, nr. 14031/07.10.2020, de 

menținere a 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. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Bogdan Alexandru Enache, nr. 11891/14.09.2020, 

privind transformarea contractului individual de muncă în perioada nedeterminată și dobândirea 

calității de titular. 

20. Aprobarea prețului analizei de diagnostic specific COVID 19 (prin utilizarea testului de referință 

pentru detecția ARN viral SARS -CoV -2, metoda Real Time PCR RT - PCR), astfel:  

 250 lei pentru solicitare liberă, cu plată on-line; 

 200 de lei pentru personalul didactic, didactic auxiliar și administrativ din cadrul Consorțiului 

universitar ,,Timișoara Universitară” (Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara, Universitatea Politehnică, Universitatea de Vest și Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara), cu 

plata prin virament, în baza unei liste aprobate de Rectorul universității respective.  

21. Aprobarea utilizării siglei Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara de 

către Societatea Studențească de Chirurgie din România (SSCR) pentru conferința ,,ASPIRE”, care se 

va desfășura în perioada 02-04 aprilie 2020, sub egida universității, respectiv pentru activitățile 

științifice organizate în perioada anului universitar 2020-2021. 

22. Aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Asociația Timișoara 2021- Capitala Europeană 

a Culturii și Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, conform anexei.  

23. Aprobarea încheierii unui acord de parteneriat inter – instituțional între Universitatea de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad, conform 

anexei. Se înaintează Senatului universitar. 

24. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Ligia Petrica, nr. 14275/09.10.2020, director al 

proiectului cu titlul ,,Studiu translațional inovativ de la cercetarea fundamentală la aplicabilitatea 
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clinică privind disfuncția mitocondrială și inflamația în nefropatia diabetică”, privind achiziționarea 

unui echipament PCR în locul echipamentului Sonicator celular.    

25. Desemnarea d-lui prof. univ. dr. Andrei Motoc, în calitate de observator din partea Consiliului de 

Administrație pentru alegerile parțiale organizate la Facultatea de Farmacie pentru funcția de director 

al Departamentului II și calitatea de membru în Consiliul Departamentului II, respectiv la Facultatea 

de Medicină Dentară pentru membru în Consiliul Departamentului II și propuneri pentru membru în 

Consiliul Facultății de Medicină Dentară.  

26. Aprobarea referatelor de necesitate:  

 Referat de necesitate nr. 13564/01.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, FI 2.842, contravaloarea sumei de 2250 

dolari, solicitant asist. univ. dr. Adela Chirita Emandi (există aviz din partea prorectoratului 

științific); 

 Referat de necesitate nr. 2475/30.09.2020, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea 

sumei de 1315 euro, sursa de finanțare – 5DOC/1425/03.02.2020, solicitant ș.l. dr. farm. 

Valentina Buda (există aviz din partea Serviciului financiar contabil); 

 Referat de necesitate nr. 2528/05.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Experimental & Therapeutic Medicine, FI 1.785, contravaloarea sumei de 360 euro, 

solicitant Cațan Liliana Ecaterina (există aviz din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2538/05.10.2020, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea 

sumei de 1649 euro, sursa de finanțare – venituri proprii UMFVBT, solicitant prof. univ. dr. 

Meda Lavinia Negruțiu (există aviz din partea Serviciului financiar contabil); 

 Referat de necesitate nr. 2575/08.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista CNS Spectrums, FI 3.356, contravaloarea sumei de 482.55 euro, solicitant conf. univ. 

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

 Referat de necesitate nr. 14193/08.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol,  FI 

2.474, contravaloarea sumei de 1297.14 euro, solicitant stud. dr. Eremici Ivana (există aviz din 

partea CSUD); 

27. Aprobarea cererilor de mobilitate internă definitivă ale studenților între programele de studii ale 

Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

cu respectarea capacității de școlarizare, avizate favorabil de către decanul facultății, astfel: 

 Căruntu Cristina , anul II, nr. 11711/10.09.2020, de la programul de studii Asistență Medicală 

Generală (Deva) la programul de studii Asistență Medicală Generală (Lugoj); 

 Yahya Wesam, nr. 13239/28.09.2020/02.09.2020, anul II, de la programul de studii Medicină 

la programul de studii Medicină (în limba engleză) – Se transmite Departamentului Relații 

Internaționale; 

28. Aprobarea cererilor de întrerupere studii universitare de licență: 

 Awadalla Mahmoud Nayel Abdallah, anul I, Medicină Dentară, Facultatea de Medicină 

Dentară; 

 Boloca Denisa Alexandra, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină, nr. 14262/09.10.2020 

29. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență:  

 Banci Alin David, nr. 13260/29.09.2020, anul III, AMG, Facultatea de Medicină; 

 Vlădoiu Andreea Cristiana, nr. 13131/28.09.2020, anul III, AMG, Facultatea de Medicină; 

 Bulzan Ilin Adriana Ioana, anul II, nr. 13606/02.10.2020, AMG, Facultatea de Medicină; 
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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. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

