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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 32/18326/15.12.2020 

         

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. 18326/15.12.2020. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea completării și modificării Normelor de aplicare ale Regulamentului pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea listei posturilor didactice vacante de asistent universitar, propuse pentru a fi scoase la 

concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Facultății de Medicină, sesiunea ianuarie -martie 2021, 

validată în Consiliul facultății în data de 14.12.2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

3. Aprobarea listei posturilor didactice vacante de asistent universitar, propuse pentru a fi scoase la 

concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Facultății de Medicină Dentară, sesiunea ianuarie – martie 

2021, validată în Consiliul facultății în data de 11.12.2020, conform anexei, parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

4. Aprobarea listei posturilor didactice vacante de asistent universitar, propuse pentru a fi scoase la 

concurs, pe perioadă determinată, în cadrul Facultății de Farmacie, sesiunea ianuarie – martie 2021, 

validată în Consiliul facultății în data de 11.12.2020, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

5. Aprobarea înființării programului de studii masterale ,,Terapii alternative dezvoltate în domeniul 

sănătate”, forma de învățământ – cu frecvență, durata 1 an, 60 de credite ECTS, avizată în Consiliul 

Facultății de Farmacie în data de 27.11.2020, conform extrasului din procesul verbal al ședinței nr. 

18181/11.12.2020. Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea redenumirii Sălii 320 din clădirea Medicină I după numele d-lui prof. univ. dr. Anton 

Sculean (sub rezerva acceptului acestuia), respectiv aprobarea redenumirii Sălii nr. 33 din cadrul 

Disciplinei de Protetică Dentară, clădirea Facultății de Medicină Dentară, et. III, cu numele ,,PRF 

Laboratory – Rick Miron”, având în vedere implicarea profesională, notorietatea și profesionalismul 

celor două personalități în relația cu Facultatea de Medicină Dentară.  

7. Aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale 

(CEACE) a Facultății de Medicină Dentară, după cum urmează: 

Președinte: ș.l. dr. Marius Boariu  

Membri: conf. univ. dr. Sorin Daniel Porojan 

     conf. univ. dr. Darian Rusu 

     ș.l. dr. Marian Miron 

     ș.l. dr. Ruxandra Sava Roșianu 

     asist. univ. dr. Magda Mihaela Luca 

        asist. univ. dr. George Popa (îl înlocuiește pe d-nul asist. univ. dr. Florin Topală) 

     Student Sebeșan Dorian, anul VI, MD 

     Student Miron Flavius Didier Francois, anul V, MD 

Se înaintează Senatului universitar. 
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8.   Aprobarea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de 

doctorat, în regim on-line, astfel: 

Student doctorand: Pop Daniel Laurențiu 

Domeniul Medicină 

Președinte: prof. univ. dr. Claudia Borza 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Dinu Valeriu Vermeșan 

Membri: 

Prof. univ. dr. Niculescu Marius – UMF ,,Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Anușca Dan Nelu – UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Pătrașcu Jenel Marian – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

9. Aprobarea componenței comisiei de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de 

doctorat, în regim on-line, astfel: 

Student doctorand: Roza Eugenia 

Domeniul Medicină 

Președinte: prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Maria Puiu 

Membri: 

Conf. univ. dr. Teleanu Raluca Ioana – UMF ,,Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Ioana Mihai – UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Laura Alexandra Nussbaum – UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

10. Aprobarea completării pct. 31 din H.C.A. nr. 15/6903/19.06.2020, după cum urmează:  

 ,,Pentru plata/decontul articolelor indexate ISI să fie luate în considerare doar case report, original 

paper și review la care primul autor/autorul principal este al universității și minimum 50% din autori 

sunt din UMFVBT. Condiția minimală ca 50% dintre autori să aparțină UMFVBT nu se aplică în 

cazul articolelor scrise în colaborare cu membrii Alianței Timișoara Universitară (ATU)”.  

Se înaintează Senatului universitar.  

11. Aprobarea solicitării d-lui conf. univ. dr. Edward Șeclăman, director de proiect al grantului intern 

de cercetare de finanțare 4 EXP/1232/30.01.2020, privind reportarea întregului buget alocat anului 

2020 (85802 lei) pe anul 2021.  

12. Desemnarea a două cadre didactice pentru constituirea comisiei de concurs (președinte + membru), 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului de medic specialist, în specialitatea 

Neonatologie la Secția Clinică Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, 

astfel: 

Comisia de concurs: 

- Prof. univ. dr. Mărioara Boia (președinte) 

- Ș.l. dr. Aniko Maria Manea (membru) 

13. Aprobarea comasării a două posturi de secretar studii superioare cu normă parțială (4 ore/zi) într-

un post cu normă întreagă din cadrul Serviciului IT precum și transformarea postului cu normă întreagă 

din secretar (studii superioare) în tehnician (studii medii).  

14. Aprobarea următoarelor referate 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: 

 Bartulov Lioara Bianca, șef cabinet Președinte Senat, nr. 18074/10.12.2020 (la propunerea d-

lui prof. univ. dr. Marius Craina); 

 Cococeanu Mădălina Victoria, șef serviciu Antreprenoriat administrare website și platforme de 

e-learning, nr. 18203/11.12.2020 (la propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius 

Crețu); 

http://www.umft.ro/


 
 
 
 
                              

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.  3 

 

 Trif Lucia, statistician în cadrul Serviciului Antreprenoriat administrare website și platforme 

de e-learning, nr. 18202/11.12.2020 (la propunerea d-nei Cococeanu Mădălina); 

 Ion Grecu, șef Serviciu IT, nr. 18242/14.12.2020, (la propunerea d-lui ing. Gruia Grecu); 

 Cozmaciuc Rodica, tehnician operator date, nr. 18247/14.12.2020 (la propunerea d-lui ing. Ion 

Grecu); 

 Butulescu Lucian, administrator rețea calculatoare, nr. 18243/14.12.2020 (la propunerea d-lui 

ing. Ion Grecu); 

 Mogoșanu Robert, administrator rețea calculatoare, nr. 18244/14.12.2020 (la propunerea d-lui 

ing. Ion Grecu); 

 Trulescu Gabriel, tehnician echipamente de calcul și rețele, nr. 18245/14.12.2020 (la 

propunerea d-lui ing. Ion Grecu); 

15. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 18097/10.12.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Materials, FI 3.057, contravaloarea sumei de 1853.05 de euro, solicitant asist. univ. 

dr. Watz Claudia Geanina (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

 Referat de necesitate nr. 18166/11.12.2020, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, 

în revista Journal of Clinical Medicine, FI 3.303, contravaloarea sumei de 2038.36 de euro, 

solicitant  dr. Lucreția Udrescu (există aviz favorabil din partea prorectoratului științific); 

16. Aprobarea cererii studentului Branea Ioan Andrei, anul III, Medicină, Facultatea de Medicină 

privind retragerea de la studiile universitare de licență. 

 

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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