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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 6/5790/09.03.2021 
         

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. 5790/09.03.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 
 

1. Aprobarea sporurilor pentru condiții vătămătoare pentru activitatea didactică desfășurată de către 

personalul didactic și pentru activitatea curentă desfășurată de către personalul didactic auxiliar și 

nedidactic la locurile de muncă/spațiile din cadrul disciplinelor Facultăților de Medicină, Medicină 

Dentară,  Farmacie, respectiv din cadrul compartimentelor universității, unde au fost efectuate măsurători 

de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș.  

2. Aprobarea alocării unui buget anual de 250.000 de euro, respectiv 100.000 de euro aferent semestrului 

II al anului universitar 2020-2021, în vederea achiziționării de materiale consumabile și instrumentar în 

scop didactic (pentru activități didactice specifice) necesare studenților și rezidenților din cadrul Facultății 

de Medicină Dentară, repartizarea bugetului realizându-se de către Decanatul Facultății de Medicină 

Dentară.  

3. Aprobarea amendării art. 9, respectiv art. 15 din Regulamentul de înființare, recunoaștere și 

funcționare a centrelor din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat și republicat prin H.S. nr. 39/9754/29.07.2020. Se înaintează Senatului universitar.  

4. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei privind admiterea online/onsite și 

înscrierea la studii universitare de licență a cetățenilor români, a cetățenilor din Uniunea Europeană (UE), 

țările din Spațiul Economic European (SEE) și Comunitatea  Elvețiană (CH) la programele de studii în 

limba engleză/franceză, anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021. Se înaintează 

Senatului universitar.  

5. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei privind admiterea și înscrierea la 

studii universitare de licență a cetățenilor care provin din state terțe (cetățeni care nu provin din Uniunea 

Europeană, țările din Spațiul Economic European – SEE și Comunitatea Elvețiană) la programele de studii 

în limba română/engleză/franceză, anul universitar 2021-2022, sesiunea iulie/septembrie 2021. Se 

înaintează Senatului universitar.  

6. Aprobarea Procedurii operaționale privind organizarea și derularea mobilităților Erasmus+ efectuate 

de studenții outbound în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea Procedurii operaționale privind organizarea și derularea mobilităților Erasmus+ efectuate 

de studenții inbound în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Regulamentului pentru mobilitățile personalului didactic și administrativ outbound în 

cadrul programului Erasmus+ la Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 

9.  Aprobarea Regulamentului privind derularea mobilităților de predare/formare inbound în cadrul 

programului ERASMUS+ la  Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se 

înaintează Senatului universitar. 
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10. Aprobarea Regulamentului pentru recunoașterea academică a studiilor și a perioadelor de plasament 

a studenților ERASMUS +  în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea Regulamentului pentru contractarea, alocarea, rambursarea și raportarea fondurilor 

ERASMUS+ în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

12. Aprobarea modificării, completării și republicării Procedurii operaționale privind circuitul 

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

înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea structurii anului universitar 2021-2022 pentru studii universitare de licență în cadrul 

Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timişoara. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse a fi scoase la concurs în semestrul II, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Medicină. 

15. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, semestrul II, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Medicină Dentară.  

16. Aprobarea listei posturilor didactice vacante propuse pentru a fi scoase la concurs, semestrul II, an 

universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de Farmacie.  

17. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Medicină, sesiune iulie/septembrie 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Medicină Dentară, sesiune iulie/septembrie 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Farmacie, sesiune iulie/septembrie 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru candidații UE, SEE și CH la programele de 

studii universitare de licență, cu predare în limbă engleză și franceză, sesiunea iulie/septembrie 2021, 

avizate de decanii Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se înaintează Senatului 

universitar. 

21. Aprobarea componenței comisiilor de admitere, respectiv comisiei de soluționare a contestațiilor 

pentru candidații din țări terțe și români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență, cu 

predare în limbă română, engleză și franceză, sesiunea iulie/septembrie 2021, avizate de către decanii 

Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

22. Aprobarea componenței Biroului central de coordonare al examenului de licență, sesiunea iulie 

2021/ianuarie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

23. Aprobarea componenței Comisiei centrale de licență, sesiunea iulie 2021/ianuarie 2022. Se înaintează 

Senatului universitar. 

24. Aprobarea componenței comisiilor de licență pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Farmacie, sesiune septembrie 2021/ianuarie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

25. Aprobarea componenței comisiilor de licență pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Medicină Dentară, sesiune iulie 2021/ianuarie 2022. Se înaintează Senatului 

universitar. 

26. Aprobarea componenței comisiilor de licență pentru programele de studii universitare de licență din 

cadrul Facultății de Medicină, sesiune iulie 2021/ianuarie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

27. Se ia act de delegarea studentei Craioveanu Adela Bianca (anul IV, Farmacie) în calitate de membru 

în Consiliul Facultății de Farmacie, student reprezentant delegat de către Liga Studenților Farmaciști din 
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Timișoara (LSFT), având în vedere demisia studentei Andrada Campan, înregistrată cu nr. 

4335/24.02.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

28. Aprobarea efectuării unei ștampile rotunde, utilizată de către d-nul prof. univ. dr. Mihai Gafencu, 

Coordonator Instituțional Erasmus din cadrul Prorectoratului Relații Internaționale, pentru documentele 

Erasmus+ ale studenților outbound și inbound. Se înaintează Senatului universitar. 

29. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Sorin Olariu, nr. 3722/18.02.2021, 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. 

30. Aprobarea transformării postului laborant studii medii în secretar cu studii superioare, din cadrul 

Disciplinei Radiologie Imagistică Medicală, Departamentul XV, Facultatea de Medicină.  

31. Aprobarea acordării sumei de 11.000 de lei reprezentând diferențe salariale aferente perioadei 2008-

2011, pentru angajatul Chișevescu Mihail Bogdan, sume solicitate prin Biroul de avocați Nicoară 

Laurențiu & Dilihei George, în numele moștenitoarei legale Chișevescu Raluca Valentina. 

32. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate pentru a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora în semestrul II, an universitar 2020-2021 în cadrul Facultății de 

Medicină.  

33. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate pentru a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora în semestrul II, an universitar 2020-2021, în cadrul Facultății de 

Medicină Dentară.  

34. Avizarea favorabilă a scutirii de impozit pentru veniturile din cercetare derulate de către personalul 

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

procesului verbal întocmit de Comitetul Științific, nr. de înreg. 4939/03.03.2021.  

35. Aprobarea posturilor pentru proiectul „Revolution of sleep diagnostics and personalized health care 

based on digital diagnostics and therapeutics with health data integration” acronim SLEEP 

REVOLUTION, ID 965417, finanțat prin programul Horizon 2020, la solicitarea d-lui șef lucr.dr. Ștefan 

Mihăicuță, nr. 2689/12.02.2021.  

36. Aprobarea participării persoanelor angajate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara la proiectul „Revolution of sleep diagnostics and personalized health care based 

on digital diagnostics and therapeutics with health data integration” acronim SLEEP REVOLUTION, 

ID 965417, finanțat prin programul Horizon 2020, conform tabelului înaintat de către d-l șef lucr. dr. 

Ștefan Mihăicuță, nr. 2691/12.02.2021.  

37. Aprobarea participării d-nei Costea Nicoleta, din partea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, la proiectul „A Cost - Effective Photonics - based Device for Early Prediction, 

Monitoring and Management of Diabetic Foot Ulcers”, ID 871908, având în vedere solicitarea d-lui 

prof.univ.dr. Mihai Ionac, nr. 2692/12.02.2021.  

38. Aprobarea schimbării denumirii Centrului de cercetare din ,,Centrul pentru studiul creșterii normale 

și patologice a sistemului stomatognat la copii și adolescenți (CSCCA)” în  ,,Centrul de cercetare în 

Pedodonție”/ Pediatric Dentistry Research Center” (Pedo-Research), la solicitarea d-nei ș.l. dr. Mălina 

Popa, Șef Disciplina Pedodonție, nr. 5297/05.03.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

39. Desemnarea a două cadre didactic în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de 

concurs în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist confirmat în 

specialitatea Medicină Internă la secția Medicină Internă din cadrul Spitalului dr. Karl Diel Jimbolia, după 

cum urmează: 

- Președinte: conf. univ. dr. Ioanoviciu Sorin Dumitru  
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- Membru: ș.l. dr. Oana Elena Ancușa  

40. Desemnarea a trei cadre didactice pentru comisia de concurs, respectiv a două cadre didactice pentru 

comisia de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de 

medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Cabinet Gastroenterologie din cadrul 

Ambulatoriului integrat al Spitalului dr. Karl Diel Jimbolia, după cum urmează: 

- Comisia de concurs: Prof. univ. dr. Roxana Șirli 

  Prof. univ. dr. Alina Popescu 

 Conf. univ. dr. Mirela Dănilă  

- Comisia de soluționare a contestațiilor: Prof. univ. dr. Adrian Goldiș 

          Asist. univ. dr. Iulia Rațiu 

41. Desemnarea a două cadre didactic în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de 

concurs în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist confirmat în 

specialitatea Oncologia Medicală la Secția Clinică Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic 

Municipal de Urgență Timișoara, după cum urmează: 

- Președinte: conf. univ. dr. Șerban Negru  

-   Membru: asist. univ. dr. Dorel Popovici  

42. Aprobarea încheierii unui nou contract cu Plagiat Sistem Antiplagiat prin Internet SRL, cu o durată 

de 12 luni, în valoare de 10880 lei + TVA pentru 80.000.00 caractere, cuprinzând serviciul de comparare 

electronică a documentelor prin utilizarea serviciului de internet sistemantiplagiat.ro  

43. Aprobarea transferării veniturilor proprii de la nivelul disciplinelor la nivelul centrelor de cercetare 

nou înființate, acolo unde este posibil, având în vedere faptul că disciplinele nu sunt unități de cost 

prevăzute de lege.  

44. Aprobarea efectuării, în mod gratuit, a testării antigen SARS COV 2 prin teste rapide, a studenților și 

personalului UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, care prezintă simptome specifice infecției cu SARS 

COV 2 sau au intrat în contact cu persoane infectate.  

45. Aprobarea următoarelor modificări privind distribuția materiilor în cadrul Facultății de Farmacie: 

- Introducerea în planul de învățământ efectiv 2021-2024 a materiei Elemente de chimie sanitară, a 

mediului și alimentului, două ore de curs și două ore lucrări practice, la Asistență de Farmacie 

Lugoj, în anul I de studiu (avizat cu unanimitate de voturi în ședința Consiliului Facultății de 

Farmacie din data de 24.02.2021). 

- Începând din anul universitar 2021/2022, materiile Elemente de management și marketing 

farmaceutic și Legislație farmaceutică,  programul de studii Asistență de farmacie Lugoj, vor fi 

transferate din Departamentul I în Departamentul II Farmacie (avizat cu unanimitate de voturi în 

ședința Consiliului Facultății de Farmacie din data de 24.02.2021). 

- Începând din anul universitar 2022/2023, materiile Legislație farmaceutică și Management și 

marketing, programul de studii Farmacie și Farmacie (în limba franceză), vor fi transferate din 

Departamentul I în Departamentul II Farmacie (avizat cu unanimitate de voturi în ședința 

Consiliului Facultății de Farmacie din data de 24.02.2021). 

- separarea disciplinei Farmacie Clinică de disciplina Farmacologie-Farmacoterapie începând cu 

anul universitar 2021/2022 şi constituirea disciplinei Farmacie clinică,  comunicarea în farmacie, 

asistența farmaceutică ca disciplină de sine stătătoare (modificare aprobată cu unanimitate de 

voturi în ședința Consiliului Facultății de Farmacie din data de 19.10.2020).  

Se înaintează Senatului universitar. 

46. Aprobarea demarării procedurii de înscriere în RNCIS a următoarelor programe de studii universitare 

de licență: Medicină, Medicină (în limba franceză), Asistență Medicală Generală (la Lugoj), Asistență 
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Medicală Generală (Reșița), respectiv aprobarea plății tarifelor RNCIS pentru programele de studii 

menționate mai sus. Se înaintează Senatului universitar. 

47. Aprobarea demarării procedurii de evaluare periodică/acreditare ARACIS pentru următoarele 

programe de studii universitare de licență: Medicină, Medicină (în limba franceză), Asistență Medicală 

Generală (la Lugoj), respectiv aprobarea plății tarifelor ARACIS pentru programele de studii menționate 

mai sus. Se înaintează Senatului universitar.  

48. Aprobare noii organigrame a Direcției Financiar - Contabile, conform documentelor anexate. Se 

înaintează Senatului universitar.  

49. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 5376/05.03.2021, privind acordarea 

concediului fără plată, în perioada 22.03.2021 – 23.04.2021.  

50. Aprobarea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30 % din salariu de bază, domnului conf. 

univ. dr. Bagiu Radu Vasile, desemnat în calitate de coordonator al activității de protecție a sănătății în 

relație cu mediul. 

51. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% 

din salariu de bază, pentru: 

 Gologan Cătălin, în perioada 01.04.2021 – 31.12.2021, încadrat pe postul de laborant în cadrul 

Departamentului I Anatomie – Embriologie (la propunerea d-lui prof.univ.dr. Sorin Bolintineanu, nr. 

4209/23.02.2021); 

 Kundnani Nilima Rajpal, în perioada 01.03.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul de Consilier 

studenți străini în cadrul Centrului  de Consiliere și Orientare în Carieră (la propunerea d-lui Rector, 

prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, 4205/23.02.2021); 

52. Aprobarea alocării sumei de 500 de dolari, reprezentând taxa de participare la International Education 

Fair (IEF - 2021), cel mai mare târg educațional internațional din Asia Centrală, care va avea loc on-line, 

în perioada martie – aprilie 2021, în Kazakhstan.  

53. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 3738/18.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3.110, 

în revista Diagnostics, contravaloarea sumei de 1481,76 euro, solicitant: student doctorand Cepeha 

Cristina (aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 3495/17.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.888, 

în revista Therapeutics and Clinical Risk Management, contravaloarea sumei de 1500,00 euro, 

solicitant: student doctorand Bordejevic Aurora; 

- Referat de necesitate nr. 3502/17.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1,205, 

în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1385,68 euro, solicitant: prof. univ. dr. Adelina Jianu 

(aviz favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 4313/24.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 3,303, 

în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1666,97 euro, solicitant: dr. 

Amzar Daniela (aviz favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 4318/24.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2,849, 

în revista International Journal on Environmental Research and Public Health, contravaloarea 

sumei de 2000,00 euro, solicitant: prof. univ. dr. Vermeșan Dinu (aviz condiționat din partea 

prorectorului pentru cercetarea științifică: se decontează 2000 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 4465/26.02.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.84, 

în revista Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, contravaloarea sumei 

de 2,000.00 euro, solicitant: Tudor Pârvănescu (aviz condiționat din partea prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, director CSUD: se decontează 2000 de euro); 
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- Referat de necesitate nr. 4976/03.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2,474, 

în revista Applied Sciences, contravaloarea sumei de 1001,27 euro, solicitant: conf. univ. dr. 

Onofrei Roxana Ramona (aviz favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 5062/03.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.415, 

în revista Neurological Sciences, contravaloarea sumei de 2,000.00 euro, solicitant: Hațegan Ioana 

Simona (aviz condiționat din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD: 

se decontează 2000 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 5276/05.03.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.785, 

în revista Experimental & Therapeutic, contravaloarea sumei de 890.00 euro, solicitant: conf. univ. 

dr. Sorina Tăban (aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director 

CSUD); 

54. Aprobarea cererilor studenților privind întreruperea studiilor universitare de licență, avizate favorabil de 

către decanul facultății: 

- Solicitarea studentei Muszkopf Natalia Nicol, nr. 3739/18.02.2021, an I, BFKT, Facultatea de 

Medicină; 

- Solicitarea studentei Contraș Flavia Dana, nr. 3059/15.02.2021, an I, AMG Lugoj, Facultatea de 

Medicină; 

55. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de licență, avizate favorabil de către decanii 

facultăților: 

- Solicitarea studentei Ștefănică Daniela Carmen, nr. 4931/03.03.2021, anul I, ASF, Facultatea de 

Farmacie; 

- Solicitarea studentei Paicu Narcisa Patricia, nr. 4682/01.03.2021, anul I, Medicină, Facultatea de 

Medicină. 

56. Aprobarea  prelungirii contractului de voluntariat nr. 1/11.03.2019 a d-lui prof. univ. dr. Dan Poenaru, 

pentru o perioada de 1 (un) an, la propunerea d-lui Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu, nr. 

5630/08.03.2021.   

57. Aprobarea desființării postului de Șef Birou (funcție de conducere) din cadrul Biroului Tehnic, respectiv  

înființării unui post de inginer (funcție de execuție) în cadrul Biroului Tehnic. Se înaintează Senatului 

universitar.  

58. Aprobarea devizului general al obiectivului de investiții aferent ,,Approval Documentation of the 

Intervention Work (DALI) regarding the project Construction of Additional Floor, Exterior Staircase, 

Interior Modifications, Endowing for the experimental Surgery Building – Pius Brânzeu Center for 

Laparoscopic Surgery and Microsurgery” în valoare de 892.759,09 euro, cu mențiunea că acestei sume îi 

corespunde valoarea de 3.275.646,09 lei, aprobată prin H.C.A. nr. 2/783/19.01.2021, având în vedere 

solicitarea d-lui Alexandru Nistor, Manager proiect RORS467, nr. 5430/05.03.2021. 

59. Aprobarea suplimentării contribuției proprii a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara în cadrul proiectului RORS – 467, cu suma de 14.140,34 euro, sumă ce reprezintă diferența între 

valoarea totală a devizului general aferent DALI – ului revizuit și devizul total contractat prin RORS – 467, 

având în vedere solicitarea d-lui Alexandru Nistor, Manager proiect RORS467, nr. 5430/05.03.2021. 

  
 

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 
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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/
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