
 
 
 
 
                              

RECTORAT 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

 

L.L.G.  1 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 29/16536/06.11.2020 

         

 

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. 16536/06.11.2020. 

 

 

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

Timișoara hotărăște: 

 

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de Etică a Universității de 

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

2. Aprobarea Codului de Etică al Cercetării Științifice și a Anexelor nr. 1-3, părți integrante din Codul 

de Etică al Cercetării Științifice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.   

3. Aprobarea modificărilor privind structura organizatorică tehnico – administrativă a Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 

- Înființarea Biroului Școala Doctorală și a postului Șef Birou Școala Doctorală, în subordinea 

Directorului CSUD și a Secretariatului General, cu următoarele compartimente: 

a. Secretariat Școala Doctorală; 

b. Compartimentul Imprimerie;  

Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare al 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar.    

5. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului intern al Universității de 

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

6. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind achiziția directă. Se înaintează Senatului 

universitar. 

7. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind achiziția prin procedură simplificată. Se 

înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind privind achiziția prin licitație deschisă. Se 

înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea Procedurii operaționale privind elaborarea și aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea Procedurii operaționale privind înmatricularea studenților și completarea registrului 

matricol în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, respectiv 

abrogarea Procedurii operaționale privind înmatricularea studenților și atribuirea numerelor matricole 

(P.O. 03) și a Procedurii operațională privind completarea Registrului matricol (P.O. 13). Se înaintează 

Senatului universitar. 
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11. Aprobarea aplicării, pentru anul universitar 2020-2021, a prevederilor Metodologiei privind 

organizarea și desfășurarea procesului de examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor în 

sistem online, aprobată prin H.S. nr. 1/5351/07.05.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea Metodologiei de elaborare și susținere a lucrării de licență în cadrul Universității de 

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

13. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea 

procesului didactic on-line în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.  

14. Aprobarea introducerii în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere la 

ciclul de studii universitare de licență în cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul 

universitar 2021-2022, până la data de 30.11.2020, a următoarei prevederi: probă de concurs, sub 

formă de test grilă de verificare a cunoștințelor din Biologie, pentru admiterea la programele de studii 

universitare de licență cu o durată de 3 ani (180 ECTS) din cadrul Facultății de Medicină Dentară. Se 

înaintează Senatului universitar.  

15. Aprobarea reeditării Testelor de biologie pentru admiterea în învățământul superior de scurtă 

durată ala UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul 2021, în vederea utilizării acestora pentru 

admiterea la programele de studii universitare de licență cu o durată de 3 ani (180 ECTS) din cadrul 

Facultății de Medicină Dentară.  

16. Aprobarea redistribuirii locului finanțat de la bugetul de stat, rămas neocupat în urma concursului 

de admitere la studii universitare de doctorat, sesiunea septembrie 2020, la forma cu frecvență, fără 

bursă (grant de studiu finanțat de la bugetul de stat la studii universitare de doctorat), având în vedere 

adresa M.E.C. nr. 34785/R/06.10.2020. Se înaintează Senatului universitar.  

17. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a d-lui prof. univ. dr. Dragoș 

Cătălin Jianu (atestat de abilitare obținut în baza Ordinului M.E.C. nr. 5807/16.10.2020). Se înaintează 

Senatului universitar.  

18. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a d-nei conf.                                                                                             

univ. dr. Vlad Daliborca Cristina (atestat de abilitare obținut în baza Ordinului M.E.C. nr. 

5808/16.10.2020). Se înaintează Senatului universitar.  

19. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, a d-nei conf.                                                                                             

univ. dr. Iacob Daniela (atestat de abilitare obținut în baza Ordinului M.E.C. nr. 5806/16.10.2020). Se 

înaintează Senatului universitar.  

20. Aprobarea realizării unei ștampile rotunde, de uz intern, pentru Prorectoratul Relații Internaționale. 

Se înaintează Senatului universitar.  

21. Aprobarea componenței Comisiei Locale Centrale pentru concursul de rezidențiat 2020, astfel: 

Președinte: prof. univ. dr. Andrei Motoc 

Vicepreședinte: prof. univ. dr. Lighezan Daniel - prorector didactic 

Membri:  

- prof. univ. dr. Alexandra Enache; 

- conf. univ. dr. Șeclăman Edward Paul 

- prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer – Prodecan Facultatea de Medicină; 

- prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu – Decan Facultatea de Medicină Dentară 

- prof. univ.dr. Cristina Dehelean – Director CSUD 
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- prof. Filip Fiat - Director General Administrativ 

- conf. univ. dr. Mihaela Codrina Levai – consilier juridic; 

- Ec. Anca Cuzmici  -  D.S.P. Timiș, șef serviciu RUNOS 

Membru supleant:  
- conf. univ. dr. Elena Amaricăi 

Secretari: 

- dr. Daniela Aurora Tănase – secretar șef universitate 

- Ioana Suciu - Prorectorat Studii Postuniversitare și rezidențiat  

- Ioana Mayr – Rectorat; 

Consultant:   
- Ovidiu Șandor                                                                                                            

- Andrei Adrian Pampu 

22. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de 

doctorat în regim on-line: 

a. Student-doctorand: Drăghia Lavinia Paula  

Domeniul Medicină  

Președinte: prof. univ. dr. Șoica Codruța Marinela   

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Păunescu Virgil 

Membri:  

Prof. univ. dr. Iordănescu Olimpia Alina  - Universitatea de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 

Prof. univ. dr. ing. Hădărugă Daniel Ioan  - Universitatea Politehnica Timișoara 

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

b. Student-doctorand: Rumel Ramona Camelia   

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Raica Marius  

Membri:  

Prof. univ. dr. Mihu Carmen Mihaela - UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca 

Prof. univ. dr. Rotaru Maria - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Medicină 

Prof. univ. dr. Popovici Ramona Amina - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara 

c. Student-doctorand: Secară Alina Emanuela   

Domeniul Medicină  

Președinte: Conf. univ. dr. Bogdan Romulus Timar  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Petrica Ligia 

Conducător de doctorat cotutelă: Prof. univ. dr. Zamfir Alina Diana - Universitatea de Vest din 

Timișoara     

Membri:  

Prof. dr. Schiller Adalbert - UMF„ Victor Babeș” din Timișoara  

Conf. dr. Căpușă Cristina Stela - UMF București 

Prof. dr. Kacso Ina Maria - UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  

Prof. dr. Marin Cătălin Nicolae - Universitatea de Vest Timișoara 

d. Student-doctorand: Apostol Adrian  

Domeniul Medicină  

Președinte: Conf. univ. dr. Timar Bogdan  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Schiller Adalbert  

Membri:  
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Prof. univ. dr. Penescu Mircea - UMF “Carol Davila” București  

Conf. univ. dr. Gârneață Liliana - UMF “Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin - UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

e. Student-doctorand: Pleavă Roxana Maria  

Domeniul Medicină  

Președinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion  

Membri:  

Prof. univ. dr. Mihălțan Florin Dumitru - UMF “Carol Davila” București  

Prof. univ. dr. Ulmeanu Ruxandra - Universitatea din Oradea Facultatea de Medicină 

Conf. univ. dr. Dragoș Cozma Constantin - UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

f. Student-doctorand: Corlan Ion Virgil  

Domeniul Medicină Dentară  

Președinte: Prof. univ. dr. Crețu Octavian Marius  

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

Membri:  

Prof. univ. dr. Păcurar Mariana - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

„George Emil Palade” Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Popa Monica - UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca  

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

23. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 

30% din salariu de bază, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, pentru următoarele persoane:  

 Ioana Viorica Mayr – Cabinet Rector (referat de recomandare nr. 15487/23.10.2020) 

 dr. Daniela Aurora Tănase – secretar șef universitate interimar (referat de recomandare nr. 

15488/23.10.2020) 

24. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 

30% din salariu de bază, în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, pentru următoarele persoane, încadrate 

în compartimentele subordonate Secretariatului General, și anume:  

 Larisa Liliana Geamănu  – secretar șef universitate adjunct (referat de recomandare nr. 

15456/23.10.2020) 

 Ienea Dorina – secretar șef facultate (referat de recomandare nr. 15444/23.10.2020) 

 Andreea Stoica – secretar șef facultate interimar (referat de recomandare nr. 15435/23.10.2020) 

 Adelina Larisa Ștefan – secretar șef facultate (referat de recomandare nr. 15484/23.10.2020) 

 Magheț Ramona Emanuela – secretar coordonator studii universitare de doctorat (referat de 

recomandare nr. 15403/22.10.2020) 

 Cristina Holda – secretar Școala doctorală (referat de recomandare nr. 15404/22.10.2020) 

 Maria Moise – secretar Prorectorat studii postuniversitare și rezidențiat (referat de recomandare 

nr. 15404/22.10.2020) 

 Călin Neațu – secretar Prorectorat didactic (referat de recomandare nr. 14924/19.10.2020) 

 Diana Simona Voinea – secretar Acte Studii (referat de recomandare nr. 15457/23.10.2020) 

 Lia Santa – secretar Registratură (referat de recomandare nr. 15460/23.10.2020) 

 Roxana Isabela Popescu – arhivar (referat de recomandare nr. 15461/23.10.2020) 

 Sarbobran Stanoiev – tipograf (referat de recomandare nr. 15462/23.10.2020) 

 Cristina Stanoiev – operator controlor date (referat de recomandare nr. 15463/23.10.2020) 

 Bodin Evrica – operator calculator (referat de recomandare nr. 15464/23.10.2020) 
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 Dragan Aragianschi - operator controlor date (referat de recomandare nr. 15465/23.10.2020) 

 Srbobranca Datin – muncitor (referat de recomandare nr. 15466/23.10.2020) 

 Marko Stanoiev – muncitor (referat de recomandare nr. 15467/23.10.2020) 

25. Înlocuirea d-nei prof. univ. dr. Poenaru Mărioara cu d-nul prof. univ. dr. Vlad Adrian Radu, ca 

urmare a alegerilor pentru ocuparea locului vacant din partea conducătorilor de doctorat în Consiliul 

pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), conform proces verbal nr. 14831/15.10.2020. Se 

înaintează Senatului universitar.  

26. Aprobarea numirii d-nei Gabriela Lavinia Basarabă, șef birou Cercetare, în calitate de Legal entity 

appointed representative – LEAR, pentru UMFVBT, în relația cu programul HORIZON 2020 – 

portalul Comisiei Europene. 

27. Aprobarea centrelor de cercetare avansată (CCA) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, ca urmare a punctajului obținut în urma evaluării acestora de către 

Comitetul Științific, conform listei anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre. Se înaintează 

Senatului universitar.  

28. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer privind angajarea personalului 

administrativ care va face parte din echipa proiectului câștigat în competiția UEFISCDI Soluții – 2020 

– 1, cu titlul ,,Secvențierea genomului SARS – CoV – 2 și analiza filogenetică a tulpinilor circulante 

în România”. 

29. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Alexandru Nistor privind diminuarea bugetului alocat proiectului 

,,Infrastructură medicală pentru dezvoltarea serviciilor chirurgicale de excelență în regiunea 

transfrontalieră”, acronim MEDICARE, cod eMSRORS467, pentru anul 2020, cu suma de 500.000 

lei.  

30. Aprobarea solicitării d-nei Neațu Ioana Valeria, nr. 15836/29.10.2020 privind încetarea activității 

în proiectul ,,Infrastructură medicală pentru dezvoltarea serviciilor chirurgicale de excelență în 

regiunea transfrontalieră”, acronim MEDICARE, cod eMSRORS467, finanțat în cadrul programului 

Inerreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia, începând cu data de 02.11.2020, cu 

acordul părților, art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată. 

31. Aprobarea ofertei Societății Datagroup (varianta 2) pentru realizarea manuscrisului ,,Istoria 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara – 75 de ani de existență”, cu un 

tiraj de 2000 de exemplare, contravaloarea sumei de 4,60 de euro/exemplar + TVA, la propunerea d-

lui prof. univ. dr. Ioan Romoșan. 

32. Nominalizarea următoarelor cadre didactice care să facă parte din comisia de concurs (președinte, 

membru), respectiv comisia de soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului pentru 

ocuparea postului vacant de farmacist specialist la Farmacia Spitalului Municipal ,,dr. Teodor Andrei” 

Lugoj, după cum urmează: 

Comisia de concurs:  

- Conf. univ. dr. Alina Hegheș – președinte; 

- Ș.l. dr. Valentina Oana Buda – membru. 

Comisia de soluționare a contestațiilor: 

- Conf. univ. dr. Roxana Maria Ghiulai – președinte; 

- Ș.l. dr. Georgeta Hermina Coneac – membru. 

33. Aprobarea recunoașterii de către UMFVBT a festivalului de muzică pentru mediciniști ,,Medfest”, 

respectiv derularea festivalului sub egida UMFVBT, cu includerea acțiunii în cadrul Departamentului 

de activități extracuriculare studențești.  

34. Aprobarea referatelor de necesitate:  
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 Referat de necesitate nr. 14972/19.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol,  FI 

3.11, contravaloarea sumei de 1309,11 euro, solicitant Turi Vladiana Romina (există aviz din 

partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 15177/21.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Dovepress Tehrapeutics and Clinical Risk Management, FI 1.888, contravaloarea sumei 

de 2500 dolari, solicitant Porojan Suppini Noemi (există aviz din partea directorului CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 2759/22.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Experimental and Therapeutic Medicine, FI 1.785, respectiv a taxei proofreading 

articol, contravaloarea sumei de 890 dolari, respectiv 478,10 dolari, solicitant asist. univ. dr. 

Horia Câlniceanu (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2760/22.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

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

solicitant Luminița Maria Nica (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2772/23.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Scientific Reports, FI 3.99, contravaloarea sumei de 1570 euro, solicitant asist. univ. dr. 

Nilima Rajpal Kundnani (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2787/26.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Plants, FI 2.762/2019, contravaloarea sumei de 741.22 euro, solicitant ș.l. dr. Valentina 

Buda (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2821/28.10.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, în 

revista Diabetology & Metabolic Syndrome, FI 2,709, contravaloarea sumei de 1990 euro, 

solicitant dr. Gherbon Adriana (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 16153/02.11.2020, privind realizarea unui site al Disciplinei 

Histologie, contravaloarea sumei de 9200 lei, din veniturile din proiecte de cercetare, solicitant 

prof. univ. dr. Marius Raica; 

 Referat de necesitate nr. 2864/03.11.2020, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 

3267, contravaloarea sumei de 1667.75 euro, solicitant dr. Racoviceanu Roxana (există aviz 

favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 2918/05.11.2020, privind achiziționarea de reactivi, consumabile, 

contravaloarea sumei de 1950 euro, din veniturile din proiecte de cercetare, solicitant dr. 

Alexandru Nistor (există aviz favorabil din partea Serviciului financiar - contabil); 

35. Aprobarea cererii de retragere de la studii universitare de licență:  

 Diaconu Ștefania, nr. 15171/21.10.2020, anul II, Nutriție și dietetică, Facultatea de Medicină; 

36. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență:  

 Beccarisi Carlo Alberto, nr. 15102/20.10.2020, anul IV, Medicină Dentară (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină Dentară; 

 Mingo Stefano, nr. 15068/20.10.2020, anul IV, Medicină Dentară (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină Dentară; 

 Strillacci Sergio, nr. 15034/19.10.2020, anul IV, Medicină Dentară (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină Dentară;  

 Lihaciu Flavius Răzvan, nr. 15170/21.10.2020, anul II, Tehnică Dentară, Facultatea de 

Medicină Dentară; 

37. Aprobarea cererii de reînmatriculare a studentului Todor Jonathan Mihail, în anul II, BFKT,  an 

universitar 2020-2021. 
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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/
http://www.umft.ro/

