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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 14/9298/10.05.2021 
         

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. 9298/10.05.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 
 

1. Aprobarea calendarului general al concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la 

concurs de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

2. Avizarea favorabilă a Metodologiei privind pensionarea/menținerea calității de titular în învățământul 

universitar și/sau în cercetare, după împlinirea vârstei de 65 de ani în cadrul Universității de Medicină și 

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

3. Aprobarea Regulamentului activității de cercetare științifică în cadrul Universității de Medicină și 

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

4. Aprobarea modificării/actualizării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea cazărilor în 

cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, respectiv Anexelor nr. 1, 2, 

3, 4 părți integrante din regulament. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea completării art. 1 din H.S. nr. 8/4579/25.03.2020, după cum urmează: 

,, Senatul universitar aprobă desfășurarea ședințelor CSUD și implicit ședințelor CSD în sistem on-line, 

după cum urmează: vot ,,pentru”, vot ,,abținere” și vot ,,împotrivă”. 

Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea Metodologiei de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Director al Consiliului Școlii 

Doctorale (CSD) în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează 

Senatului universitar. 

7.  Aprobarea modificării/completării art. 12, 14 și 15 din Metodologia privind desemnarea și alegerea 

Consiliului pentru studii universitare de doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității 

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

,, Art. 12.  La vacantarea unui loc în CSUD, al unui membru ales prin vot, se procedează la alegeri parțiale 

în termen de maximum 1 lună de la vacantarea locului, pentru diferența de mandat. În cazuri speciale 

(pandemie și alte calamități, stare de urgență, de alertă etc) se pot numi membrii în regim interimar sau 

se poate prelungi perioada celor aleși tot în regim interimar. Aceasta este valabil și pentru membrii 

CSD-urilor. 
Art. 14. Consiliul Școlii Doctorale este condus de către Directorul Școlii Doctorale, care este ales de 

către membrii CSD și numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat din cadrul Școlii Doctorale 

și este membru de drept în consiliul Școlii Doctorale. 

 Art. 15. Consiliul Școlii Doctorale este format din 3-9 membri, dintre care: conducători de doctorat din 

cadrul Școlii doctorale în proporție de maximum 50%, studenți-doctoranzi în proporție de 20%, rotunjit 

în plus dacă este cazul, restul fiind completat cu membri din afara Școlii doctorale, aleși dintre 

personalități științifice a căror activitate științifică are o recunoaștere internațională semnificativă și/sau 

personalități din sectoarele industriale și socio-economice relevante. Candidatura pentru alegerea ca 

membru CSD se depune la registratura UMFVBT și constă într-un CV și fișa de îndeplinire a standardelor 

minimale pentru abilitare pe domeniul și subdomeniul în care activează, validă la momentul 

depunerii. Pentru studenții doctoranzi, candidatura constă în depunerea unei cereri de depunere a 
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candidaturii. Acestea vor fi analizate și vizate de o Comisie științifică propusă de Directorul CSUD sau 

de către Rectorul UMFVBT.” 
Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea completării art. 7, alin. 5 din Procedura privind organizarea și desfășurarea procesului de 

susținere a tezelor de doctorat/abilitare în sistem on-line, pe perioada stării de urgență, în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, anexa la H.S. 

nr.10/5189/29.04.2020, după cum urmează: 

,, Art. 7. alin 5. După finalizarea ședinței și prezentarea concluziilor comisiei în videoconferință publică, 

secretariatul școlii doctorale va transmite membrilor comisiei, pentru completare și semnare electronică, 

procesul verbal al ședinței de susținere a tezei de doctorat/raportul de evaluare, care cuprinde 

propunerea de acceptare sau respingere a tezei de doctorat / abilitare, prin soluția de semnătură 

electronică a documentelor Docusign.” Se înaintează Senatului universitar. 

9. Aprobarea Procedurii privind finalizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Universității de 

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

10. Aprobarea Procedurii privind depunerea tezei de abilitare în cadrul Universității de Medicină și 

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

11. Se ia act de componența Consiliului Școlii Doctorale Medicină - Farmacie (CSD M-F), legislatura 

2021 – 2026, după cum urmează: 

Prof. univ. dr. Puiu Maria, conducător de doctorat ales prin vot, Domeniul Medicină 
Prof. univ. dr. Vlad Daliborca Cristina, conducător de doctorat ales prin vot, Domeniul Medicină 

Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea, conducător de doctorat ales prin vot, Domeniul Medicină 
Prof. univ. dr. Vlaia Lavinia, conducător de doctorat ales prin vot, Domeniul Farmacie, 

Prof. univ. dr. Alexa Esilia Calina - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

„Regele Mihai I al României” din Timișoara 

Prof. univ. dr. Mușuroi Sorin - Universitatea Politehnica din Timișoara 
Zbîrcea Elena, student-doctorand ales prin vot, Domeniul Medicină 

Huț Alexandru Romulus, student-doctorand ales prin vot, Domeniul Medicină 
Se înaintează Senatului universitar. 

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

în regim on-line de către: 

Student-doctorand: Dima Ciprian Nicușor 

Domeniul Medicină 

Președinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Petrescu Lucian 

Membri: 

Prof. univ. dr. Moldovan Horațiu - UMF “Carol Davila” București 

Prof. univ. dr. Tinică Grigore - UMF “Grigore T. Popa” Iași 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan - UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

13. Aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea on-line a examenelor de finalizare a 

studiilor de licență și master în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, promoția 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea atribuirii numelui d-lui prof. univ. dr. Dorin Bratu Amfiteatrului Dimitrie Nedelcu, situat 

la parterul clădirii Facultății de Medicină Dentară, b-dul Revoluției din 1989 nr. 9, respectiv realizarea 

unui bust al d-lui profesor, amplasat în holul de la intrarea în Facultatea de Medicină Dentară.  

15. Nominalizarea următorilor coordonatori la programele de studii universitare de licență și master din 

cadrul Facultății de Medicină Dentară, după cum urmează: 
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- Prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină Dentară, pentru programul de 

studii universitare de licență Medicină Dentară;  

- Conf. univ. dr. Marius-Traian Leretter, Prodecan al Facultății de Medicină Dentară, pentru programul 

de studii universitare de licență Medicină Dentară (în limba engleză); 

- Prof. univ. dr. Liliana Porojan, Șef Disciplina de Tehnologia Protezelor Dentare, pentru programul de 

studii universitare de licență Tehnică Dentară; 

- Prof. univ. dr. Atena Gălușcan, Șef Disciplina de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară și Sănătate 

Orală, pentru programul de studii universitare de licență Asistență de Profilaxie Stomatologică; 

- Prof. univ. dr. Carmen Todea pentru programul de studii universitare de master Laseri în Medicina 

Dentară. Se înaintează Senatului universitar. 

16. Nominalizarea următorilor coordonatori la programele de studii universitare de licență și master din 

cadrul Facultății de Farmacie, după cum urmează:  

- Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan al Facultății de Farmacie, pentru programul de studii 

universitare de licență Farmacie; 

- Prof. univ. dr. Diana Simona Antal pentru programul de studii universitare de licență Farmacie 

(în limba franceză); 

- Conf. univ. dr. Cristina Maria Trandafirescu pentru programul de studii universitare de licență 

Asistență de Farmacie (la Lugoj);  

- Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia pentru programul de studii universitare de licență Cosmetică 

medicală și tehnologia produsului cosmetic. Se înaintează Senatului universitar. 

17. Aprobarea constituirii disciplinei Farmacologie – Farmacoterapie, respectiv redenumirea disciplinei 

Chimie farmaceutică, farmacologie, farmacie clinică în Chimie Farmaceutică, începând cu anul 

universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea componenței comisiilor de admitere pentru programul de studii universitare de master 

Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic, sesiunea septembrie 2021. Se înaintează 

Senatului universitar. 

19. Aprobarea componenței comisiilor de susținere a lucrărilor de disertație pentru programele de studii 

universitare de master Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic și Medicamente de tip OTC, 

suplimente alimentare, cosmetice, domeniul Farmacie, sesiunea septembrie 2021. Se înaintează Senatului 

universitar. 

20. Aprobarea scoaterii la concurs a unui număr 30 de gradații de merit vacante, respectiv distribuirea 

acestora pe structurile organizatorice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara. 

21. Aprobarea componenței comisiei de evaluare a dosarelor de concurs pentru acordarea gradației de 

merit personalului didactic auxiliar, după cum urmează: 

- Prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, 

- Cj.dr. Codrina Mihaela Levai,  

- Jr. Larisa Liliana Geamănu, Șef Serviciu Secretariat Administrativ 

22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Universității de Medicină și 

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

23. Aprobarea conținutului celor două formate de certificat de competență lingvistică, începând cu luna 

mai 2021. Se înaintează Senatului universitar. 

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

documentele și afișele realizate atât în format fizic cât și format online necesare organizării evenimentului 
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științific al 14-lea Congres Internațional de Nutrigenetică și Nutrigenomică, în perioada 26.09. – 

28.09.2021. 

25. Aprobarea Acordului de colaborare între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara și European Independent Foundation in Angiology/Vascular Medicine (VAS). Se înaintează 

Senatului universitar. 

26. Aprobarea efectuării unei ștampile rotunde, de uz intern, utilizată de către Direcția Secretariat General 

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

Senatului universitar. 

27. Aprobarea efectuării unei ștampile dreptunghiulare, utilizată de către Serviciul Bibliotecă pentru 

înregistrarea publicațiilor intrate în Bibliotecă, cu următoarele înscrisuri: Universitatea de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” Timișoara – Biblioteca, respectiv scoaterea din uz a ștampilei rotunde, utilizată 

de Serviciul Bibliotecă. Se înaintează Senatului universitar. 

28. Desemnarea următoarelor cadre didactice cu funcție de predare în disciplina de profil, având grad de 

medic primar, în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisiile de concurs în vederea 

organizării concursurilor de ocupare a următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Reșița:  

a. 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea Otorinolaringologie la Compartiment ORL: 

Președinte: prof. univ. dr. Alin Horia Marin  

     Membru: ș.l. dr. Stelian Lupescu 

b. 2 posturi de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie: 

Președinte: ș.l. dr. Ion Papavă 

      Membru: ș.l. dr. Radu Ștefan Romoșan 

c. 2 posturi de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie: 

Președinte: ș.l. dr. Monica Steluța Marc,  

     Membru: asist. univ. dr. Daniel Trăilă 

d. 1 post de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Cabinet Chirurgie 

generală Centrul de Sănătate Multifuncțional Bozovici: 

    Președinte: conf. univ. dr. Stelian Pantea 

    Membru: asist. univ. dr. Cristian Tarta 

29. Desemnarea d-nei  conf. univ. dr. Corneluța Fira Mlădinescu, în calitate de președinte, pentru comisia 

de concurs în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de medic primar Igienă la 

CPCIAAM din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmației. 

30. Aprobarea listei băncilor în care salariaților UMFVBT li se va vira salariul, pe baza convențiilor 

încheiate cu acestea, și anume: BCR, BRD, Banca Transilvania, ING Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit 

Bank.  

31. Avizarea propunerii de sancționare a salariatei Bic Maria, angajată pe funcția de îngrijitor curățenie 

în cadrul Căminului 6, pentru faptele săvârșite și constatate în raportul de finalizare a cercetării 

disciplinare prealabile nr. 8596/22.04.2021, cu reducerea salariului de bază pe o durată de 3 luni cu 10%. 

32. Aprobarea solicitării d-nei Lupu Andreea Maria, nr. 8875/28.04.2021, privind acordarea concediului 

fără plată, în perioada 10.05.2021 – 10.07.2021.  

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

din salariu de bază, pentru: 

- Olteanu Cristina Gabriela, în perioada 01.05.2021 – 31.12.2021, încadrată pe postul de administrator 

financiar în cadrul Direcției financiar - contabile. (la propunerea d-nei Țilea Mihaela Anișoara, nr. 

8533/21.04.2021); 
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- Burdușel Robert Bogdan, în perioada 01.05.2021 – 31.12.2021, încadrat pe postul de tehnician 

echipamente de calcul și rețele în cadrul Direcției IT. (la propunerea d-lui Ion Grecu, nr. 

8858/28.04.2021); 

34. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 8388/189.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.918, 

în revista Medical Science Monitor, contravaloarea sumei de 1500.00 de euro, solicitant: dr. 

Popescu Florina Georgeta (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8455/20.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205, 

în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: ș.l. dr. Cosmin Ioan Faur 

(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea 

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8560/21.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.785, 

în revista Experimental and Therapeutic Medicine, contravaloarea sumei de 890.00 de euro, 

solicitant: Laurian Felix Stoica (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 1346/22.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 3.11, 

în revista Diagnostics, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, sursa de finanțare Contract 

3DOC/1321/31.01.2020, solicitant: dr. Fofiu Renata (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8609/22.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.287, 

în revista Journal of International Medical Research, contravaloarea sumei de 2994.00 de euro, 

solicitant: dr. Gheju Adelina (aviz condiționat din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, director CSUD - în cuantum de 1500 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 1369/23.04.2021, privind achiziționarea de echipamente medicale, 

inclusiv taxe de transport, contravaloarea sumei de 4970.00 de euro, sursa de finanțare CMC nr. 

5440 – 22/05.03.2021 și CMC nr. 5440- 8/05.03.2021, solicitanți: prof. univ. dr. Cosmin Sinescu 

și conf. univ. dr. Roxana Ramona Onofrei (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian 

Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8792/27.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 3.057, 

în revista Materials, contravaloarea sumei de 1803,43 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Mihai 

Marius Cosmin Fabricky (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 1440/28.04.2021, privind achiziționarea unui abonament Slidequest, 

contravaloarea sumei de 49 de dolari, fără TVA, sursa de finanțare CMC nr. 5440 – 16/05.03.2021 

solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8893/28.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 4.5, în 

revista Nutrients, contravaloarea sumei de 2164.11 de euro, solicitant: dr. Otilia Teofana Bizerea 

Moga (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 8894/28.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 4.097, 

în revista Metabolites, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Anca 

Elena Gogu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 1459/29.04.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 3.303, 

în revista Journal of Clinical Medicine, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant: ș.l. 
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dr. Ștefan Frenț (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector 

pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9165/06.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 4.556, 

în revista Journal of Molecular Sciences, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: 

conf. univ. dr. Coricovac Dorina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9166/06.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.118, 

în revista Orthopedics and Rheumatology Open Access Journal, contravaloarea sumei de 1500.00 

de euro, solicitant: ș.l. dr. Cosmin Ioan Faur (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian 

Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9167/06.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 2.157, 

în revista Neuropsychiatric Disease and treatment, contravaloarea sumei de 2750.00 de dolari, 

solicitant: Giurgi Oncu Cătălina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9168/06.05.2021 privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 3.267, 

în revista Molecules, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Simona 

Șipoș (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru 

cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9201/07.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205, 

în revista Medicina, contravaloarea sumei de 6699,55 lei, solicitant: Emil Radu Iacob (aviz 

favorabil din partea d-lui prof. univ dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea 

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 9235/06.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 3.267, 

în revista Molecules, contravaloarea sumei de 1803,43 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Sebastian 

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

- Referat de necesitate nr. 9234/07.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 1.205, 

în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Silvius 

Alexandru Pescariu (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 9300/10.05.2021, privind  decontarea taxei de publicare articol, FI 2.753, 

contravaloarea sumei de 1803.43 de euro, solicitant: drd. Kristine Guran (aviz favorabil din partea 

d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD). 

35. Se ia act de alegerea studentului Victor Bogdan Buciu în calitate de reprezentant al studenților în 

Consiliul de Administrație, pe un mandat de un an calendaristic, conform procesului verbal de alegeri nr. 

9096/05.05.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

36. Aprobarea solicitării absolventului Al Zouabi Samy, Facultatea de Medicină, Medicină (în limba 

franceză), nr. 8164/15.04.2021, promoția 2020, privind susținerea examenului de licență în sesiunea iulie 

2021, avizată favorabil de către decanul facultății.  

37. Aprobarea solicitării studentei Stoican Otilia Angela, Facultatea de Medicină, Medicină, anul I, nr. 

8505/21.04.2021, privind întreruperea studiilor universitare de licență în perioada 2020-2021, 2021 – 

2022, avizată favorabil de către decanul facultății.  

38. Aprobarea următoarelor cereri de retragere de la studii universitare de licență, avizate favorabil de 

către decanul facultății: 

 Solicitarea studentei  Collodo Agnes, anul II – 2020/2021, Facultatea de Medicină, Programul de 

studii: Balneofiziokinetoterapie, nr. 8714/26.04.2021,  

 Solicitarea studentei Denisa Maria Lăudat, anul I, Facultatea de Medicină, Programul de studii: 

Balneofiziokinetoterapie, nr. 8720/26.04.2021. 
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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 pentru 

cercetarea științifică, Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și 

rezidențiat, Prorectoratul Relații Internaționale Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile 

Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, 

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, Direcția Financiar - contabilă, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”, 

Imprimeria universității, DEACE, Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC), 

Centrul de consiliere și orientare în carieră (CCOC),  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 Ioan Hinț 
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