HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 23/13642/20.07.2021
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. 13642/20.07.2021.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara
hotărăște:

1. Aprobarea modificării perioadei de efectuare a practicii de vară din intervalul 08.07.2021 – 04.08.2021 în
intervalul 08.07.2021 – 08.09.2021, cu respectarea celorlalte prevederi ale contractului referitoare la numărul
de zile și de ore de practică. Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei de examinare și notare a studenților în
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
3. Aprobarea modificării, completării și republicării Metodologiei privind organizarea și desfășurarea
procesului de examinare a studenților/masteranzilor/doctoranzilor în sistem on-line în cadrul Universității de
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
4. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență, an universitar 2021-2022. Se
înaintează Senatului universitar.
5. Aprobarea modificării componenței Departamentului de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale
(DEACE) din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:
Președinte: Conf. univ. dr. Mircea Ștefan Iurciuc
Vicepreședinte: Conf. univ. dr. Edward Șeclăman
Secretar: Șef lucr. dr. Dana Roxana Buzaș
Membri:
Prof. univ. dr. Anca Maria Câmpean
Conf. univ. dr. Anca Maria Mureșan
Conf. univ. dr. Adelina Maria Jianu
Conf. univ. dr. Dorina Elena Coricovac
Conf. univ. dr. Călin Marius Popoiu
Conf. univ. dr. Stelian Pantea
Șef lucr. dr. Ruxandra Sava-Roșianu
Șef lucr. dr. Cristian Andrei Sarău
Șef lucr. dr. Laurențiu Vasile Sima
Sașa Mitrovici, Director Direcția Resurse Umane
Handro Dorian Cristian – student Anul IV - Medicină
Flavius Miron – student Anul V – Medicină Dentară
Dănuți Gheorghe – student Anul III – Farmacie
Se înaintează Senatului universitar.
6. Aprobarea componenței Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității Educaționale (CEACE) din cadrul
Facultății de Medicină, după cum urmează:
Președinte: Prof. univ. dr. Roxana Lucia Denisa Șirli
Secretar: Șef lucr. dr. Raluca Oana Dumache
Membri:
Prof. univ. dr. Otilia Mărginean
Prof. univ. dr. Daliborca Vlad Cristina
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Conf. univ. dr. Sorin Dumitru Ioanoviciu
Reprezentant studenți: Gosman Luana Maria Anul IV - Medicină
Reprezentant angajator – ș.l. dr. Daniel Claudiu Malița
Se înaintează Senatului universitar.
7. Aprobarea componenței Comisiei pentru evaluarea brevetelor înregistrate la OSIM, beneficiar Universitatea
de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel:
Președinte: prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea
Membri: prof. univ. dr. Adelina Maria Jianu
conf. univ. dr. Florin Borcan
Se înaintează Senatului universitar.
8. Aprobarea componenței Comisiei pentru stabilirea valorii unui brevet care are înregistrare la OSIM,
beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel:
Președinte: prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea
Membri: prof. univ. dr. Adelina Maria Jianu
conf. univ. dr. Florin Borcan
Se înaintează Senatului universitar.
9. Aprobarea scindării unui post de referent de specialitate (studii superioare) cu normă întreagă din cadrul
Departamentului de suport al diseminării rezultatelor cercetării științifice în două posturi cu fracțiuni de normă
de 4 ore/zi, ambele referent de specialitate (studii superioare).
10. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD Universitatea de
Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a d-lui conf. univ. dr. Luca Constantin
Tudor, atestat de abilitare, domeniul Medicină, obținut în baza Ordinului M.E. nr. 4174/05.07.2021. Se
înaintează Senatului universitar.
11. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședință publică a tezei de doctorat în
regim online de către:
a. Student-doctorand: Coman Viorelia Adelina
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Simu Mihaela
Membri:
Prof. univ. dr. Perju-Dumbravă Lăcrămioara - UMF ,,Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Bălașa Rodica - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade”
din Târgu Mureș
Conf. univ. dr. Roșca Cecilia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
b. Student-doctorand: Furău Alexandru Marius
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Craina Marius Lucian
Membri:
Prof. univ. dr. Totolici Bogdan - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
Prof. univ. dr. Suciu Nicolae - UMF ,,Carol Davila” București
Conf. univ. dr. Bernad Elena Silvia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
c. Student-doctorand: Ilyes Stelian Gabriel
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan
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Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Craina Marius Lucian
Membri:
Prof. Univ. Dr. Totolici Bogdan - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad
Prof. Univ. Dr. Suciu Nicolae - UMF ,,Carol Davila” București
Conf. Univ. Dr. Bernad Elena Silvia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
d. Student-doctorand: Pană Ramona Daniela
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Enache Alexandra
Membri:
Prof. univ. dr. Bulgaru Iliescu Diana - UMF ,,Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Alexa Ersilia Călina - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
„Regele Mihai I al României” din Timișoara
Prof. univ. dr. Vlaia Lavinia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
e. Student-doctorand: Chiș Aimee Rodica
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Sîrbu Ioan Ovidiu
Membri:
Prof. univ. dr. Zamfir Alina Diana - Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ. dr. Banciu Manuela - Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca
Prof. univ. dr. Simu Mihaela Adriana - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
f. Student-doctorand: Popescu Veronica Mădălina
Domeniul Medicină
Președinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlaicu Brighita Elisabeta
Membri:
Prof. univ. dr. Călina Cornelia Daniela - UMF Craiova
Prof. univ. dr. Tîrziu Emil - Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai
I al României” din Timișoara
Prof. univ. dr. Șoica Codruța Marinela - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
12. Aprobarea disciplinelor din cadrul planurilor de învățământ pentru studii universitare de doctorat, domeniul
Medicină/Medicină Dentară/ Farmacie, anul universitar 2021-2022, respectiv a coordonatorilor de curs. Se
înaintează Senatului universitar.
13. Aprobarea cererilor studenților doctoranzi pentru prelungirea studiilor doctorale cu perioada de grație,
conform art. 40 alin 1. din Codul studiilor doctorale aprobat prin HG nr 681/2011, conform documentului
anexat. Se înaintează Senatului universitar.
14. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, Decan al Facultății de Medicină Dentară,
prin care d-nul prof. univ. dr. Sorin Bolintineanu să nu mai fie cadru didactic de predare/titular de curs la
programele de studii din cadrul Facultății de Medicină Dentară, respectiv întocmirea statelor de funcțiuni
începând cu anul universitar 2021-2022 cu această modificare.
15. Aprobarea modificării și completării cap. XV Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile. Procedura
disciplinară din Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se
înaintează Senatului universitar.
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16. Aprobarea Procedurii de sistem privind elaborarea, modificare și retragerea procedurilor operaționale în
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
17. Aprobarea Procedurii de sistem privind elaborarea, modificare și retragerea regulamentelor și
metodologiilor și a altor documente asimilate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
18. Amânarea aprobării republicării Metodologiei privind acordarea prin concurs a gradației de merit pentru
personalul didactic auxiliar din cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, respectiv abrogării Regulamentului
pentru acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar din cadrul UMFVBT, completat și
modificat prin H.S. nr. 51/4291/24.02.2021.
19. Aprobarea modificării structurii organizatorice din cadrul Direcției Sociale Administrative, conform
documentelor anexate. Se înaintează Senatului universitar.
20. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1017/30.03.2021, cu o durată de 12 luni, pentru
suplimentarea cu 50.000.000 de caractere prin achiziționarea de către UMFVBT (pentru Departamentul de
Cercetare și Management al Granturilor) de la Plagiat Sistem Antiplagiat prin Internet SRL, a serviciului de
comparare electronică a documentelor, contravaloarea sumei de 6800 de lei + TVA.
21. Aprobarea afilierii d-nei asist. univ. dr. Popa Andrei Diana Adriana la centrul de cercetare CEMFD.
22. Aprobarea efectuării de schimburi de experiență pentru cadre didactice de predare și studenți cu
Universitatea din Sarajevo.
23. Desemnarea următoarelor cadre didactice, cu funcție de predare în disciplina de profil, având gradul de
medic primar pentru a face parte din comisiile de concurs pentru concursurile organizate în vederea ocupării
următoarelor posturi din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Deva, și anume:
a. Medic specialist în specialitatea Oncologie Medicală la Secția Clinică Oncologie Medicală a spitalului,
astfel:
Conf. univ. dr. Negru Șerban (președinte)
Asist. univ. dr. Dorel Popovici (membru)
b. Medic specialist în specialitatea Neurochirurgie, astfel:
Conf. univ. dr. Horia Pleș (președinte)
Conf. univ. dr. Andrei Brînzeu (membru)
c. Medic specialist în specialitatea Pediatrie, astfel:
Ș.l.dr. Oana Belei (președinte)
Asist. univ. dr. Scutca Alexandra (membru)
24. Desemnarea d-lui conf. univ. dr. Luca Constantin Tudor pentru a face parte, în calitate de membru, din
comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de șef de secție pentru Secția Clinică Cardiologie și
Secția Clinică Recuperare Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara.
25. Desemnarea d-lui prof. univ. dr. Dorel Săndesc pentru a face parte, în calitate de membru, din comisia de
concurs pentru ocuparea postului vacant de șef de secție al Secției Clinice ATI din cadrul Institutului de Boli
Cardiovasculare Timișoara.
26. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat în procent de 30% din
salariul de bază, după cum urmează:
 Referat de recomandare nr. 12587/07.07.2021, pentru d-na Dura Cristina, secretar în cadrul Facultății
de Medicină (la propunerea d-lui Decan, prof. univ. dr. Bogdan Timar);
 Referat de recomandare nr. 12271/07.07.2021, pentru d-na Oltean Angela Olimpia, secretar în cadrul
Facultății de Medicină (la propunerea d-lui Decan, prof. univ. dr. Bogdan Timar);
 Referat de recomandare nr. 12924/12.07.2021, pentru d-nul Mic Ioan Adrian, laborant în cadrul
Disciplinei Pedodonție (la propunerea d-nei ș.l. dr. Mălina Popa);
 Referat de recomandare nr. 12930/12.07.2021, pentru d-na Muntean Paula Diana, asistent de cercetare
stagiar în cadrul Disciplinei de Biochimie (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Andrei Anghel);
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Referat de recomandare nr. 10209/28.05.2021, pentru d-na Ilie Romina Loredana, secretar în cadrul
Facultății de Medicină Dentară (la propunerea d-nei dr. Daniela Aurora Tănase, secretar șef
universitate).
27. Aprobarea referatelor de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 12500/07.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 4.411, în
revista Molecules, sursa de finanțare 4DOC/1276/30.01.2020, contravaloarea sumei de 1803.43 de euro,
solicitant: ș.l. dr. Alina Moacă (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2321/12.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.138, în
revista Clinical laboratory, contravaloarea sumei de 160.00 de euro, solicitant: ș.l. dr. Raluca Dumache
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 2325/12.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.138, în
revista Clinical laboratory, contravaloarea sumei de 160.00 de euro, solicitant: ș.l. dr. Raluca Dumache
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 12999/13.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.785 în
revista Experimental and therapeutic medicine, contravaloarea sumei de 1330.00 de euro, solicitant: drd.
Cristina Marinela Oprean (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristiana Adriana Dehelean,
Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 13325/15.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 1.913 în
revista Journal of Multidisciplinary Healthcare, contravaloarea sumei de 2475.00 de dolari, solicitant:
drd. Dediu Mihaela (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristiana Adriana Dehelean, Director
CSUD);
- Referat de necesitate nr. 13498/19.07.2021, privind decontarea taxei de participare aferente
conferințelor/cursurilor online din afara UE pentru 3 cadre didactice în cadrul proiectului FDI 2021Internaționalizare, sursa de finanțare CNFIS – 2021- FDI – 0336, contravaloarea sumei de 980.00 de
lire sterline, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (aviz favorabil din partea Direcției Financiar
Contabilă);
- Referat de necesitate nr. 13499/19.07.2021 privind decontarea taxei de participare aferente
conferințelor/cursurilor online din afara UE pentru 3 studenți doctoranzi în cadrul proiectului FDI 2021Internaționalizare, sursa de finanțare CNFIS – 2021- FDI – 0336, contravaloarea sumei de 2495.20 de
euro, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabilă);
- Referat de necesitate nr. 13500/19.07.2021, privind decontarea taxei de participare aferente
conferințelor/cursurilor online din afara UE pentru 3 studenți în cadrul proiectului FDI 2021Internaționalizare, sursa de finanțare CNFIS – 2021- FDI – 0336, contravaloarea sumei de 225.00 de
lire sterline, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (aviz favorabil din partea Direcției Financiar
Contabilă);
- Referat de necesitate nr. 13506/19.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 6.639, în
revista Cancers, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant: ș.l dr. Alexandru Blidișel (aviz
favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2411/19.07.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, FI 2.155, în
revista In vivo, contravaloarea sumei de 800.00 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. Marius Raica (aviz
favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2431/19.07.2021, privind decontarea taxei de participare aferente conferinței
Trial European ESWG 2021, sursa de finanțare – venituri centru de cercetare ETIGEN, contravaloarea
sumei de 180.00 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Alexandra Enache (aviz favorabil din partea Direcției
Financiar Contabilă);
28. Aprobarea cererilor de deplasare:
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 Conf. univ. dr. Iulia Pînzaru: 10.07.2021 – 18.07.2021, Rende, Italia;
 Conf. univ. dr. Coricovac Dorina: 10.07.2021 – 18.07.2021, Rende, Italia;
 Prof. univ. dr. Romînu Mihai: 20.09.2021 – 20.10.2021, Krems, Austria;
 Asist. univ. dr. Arjoca Stelian: 23.07.2021 – 29.07.2021, Viena, Austria;
29. Aprobarea cererilor de retragere de la studii universitare de master, și anume:
 Solicitarea studentei Pantelimon Bianca, anul II, 2020-2021, nr. 12602/07.07.2021, de aprobare a
retragerii de la programul de studii universitare de master Nutriție clinică și comunitară. (există aviz
favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
 Solicitarea studentului Ibănișteanu Marius Alin, anul I, 2020-2021, nr. 12918/12.07.2021, de aprobare
a retragerii de la programul de studii universitare de master Nutriție clinică și comunitară. (există aviz
favorabil din partea decanului Facultății de Medicină);
30. Aprobarea propunerilor privind desemnarea decanilor de an în calitate de cadre didactice supervizoare ale
activității de practică pentru programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină
Dentară, și anume: Medicină dentară, Medicină dentară (în limba engleză), Tehnică Dentară și Asistență de
profilaxie.
31. Avizarea favorabilă a propunerilor privind desemnarea tutorilor de an pentru programele de studii
universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină, și anume: Medicină, Medicină (în limba engleză),
Medicină (în limba franceză), Asistență Medicală Generală, Asistență Medicală Generală (la Lugoj), Asistență
Medicală Generală (Deva), Nutriție și dietetică.
32. Aprobarea propunerilor privind desemnarea cadrelor didactice supervizoare ale activității de practică pentru
programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Medicină, și anume: Medicină, Medicină (în
limba engleză), Medicină (în limba franceză), Asistență Medicală Generală, Asistență Medicală Generală (la
Lugoj), Asistență Medicală Generală (Deva), Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare.
33. Aprobarea plății tarifului aferent validării calificării programului de master Terapii alternative dezvoltate în
domeniul sănătate. Se înaintează Senatului universitar.
34. Avizarea favorabilă a planului de învățământ pentru programul de studii universitare de master Terapii
Alternative dezvoltate în domeniul sănătate, organizat în colaborare cu Facultatea de Farmacie. Se înaintează
Senatului universitar.
35. Avizarea favorabilă a modificării numelui disciplinei din cadrul Departamentului XVI – Balneologie,
Recuperare Medicală și Reumatologie din Medicină fizică și balneologie în Medicină fizică, balneologie și
reumatologie. Se înaintează Senatului universitar.
36. Aprobarea înființării unui profil social media (Facebook, Instagram, Linkedin, etc) și a unui blog dedicat
Facultății de Medicină.
37. Aprobarea înscrierii Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara ca membru al
Asociației Științifice INOVAMED TIM. Se înaintează Senatului universitar.
38. Aprobarea schimbării datei de desfășurare a Zilelor Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș”
din Timișoara din luna decembrie în luna mai a fiecărui an, respectiv desfășurării Zilelor UMF ,,Victor Babeș”
din Timișoara în anul 2022, în perioada 12-14 mai. Se înaintează Senatului universitar
39. Desemnarea următoarelor cadre didactice, pentru a face parte, în calitate de membru, din comisia de concurs,
respectiv comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului de Director medical în cadrul
Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara, după cum urmează:
- Prof. univ. dr. Bogdan Timar (membru – comisia de concurs)
- Ș.l. dr. Stela Iurciuc (membru – comisia de soluționare a contestațiilor)
40. Aprobarea redistribuirii locurilor repartizate românilor de pretutindeni rămase neocupate la concursul de
admitere la studii universitare de licență, sesiunea iulie 2021, în cadrul Facultății de Medicină Dentară, la
programul de studii universitare de licență Medicină Dentară, după cum urmează:
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-

cele 3 locuri repartizate românilor de pretutindeni din Republica Serbia, respectiv locul repartizat
românilor de pretutindeni din Ungaria, rămase neocupate, se redistribuie românilor de pretutindeni din
Diaspora.
Se înaintează Senatului universitar.
41. Posibilitatea înființării, respectiv a scoaterii la concurs a unui post de secretar în cadrul departamentelor
facultăților, la solicitarea directorului de departament.
42. Acordarea unui salariu diferențiat în procent de 30 % din salariul de bază, aferent lunilor septembrie și
octombrie 2021, pentru d-na conf. univ. dr. Ghiulai Roxana Maria.
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.
Rector,
Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu

Secretar-șef universitate,
Dr. Daniela-Aurora Tănase

Vizat Oficiu juridic,
C.j. Cristian Ioan Hinț

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.
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