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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 30/21500/02.11.2021 
         

 

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. 21500/02.11.2021. 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea propunerilor de modificare a sistemului de admitere la programele de studii universitare de 

licență, sesiunea 2022.  

2. Începând cu anul universitar 2022-2023, se aprobă acordarea de burse de merit studenților străini (UE 

și non UE), înmatriculați la programele de studii universitare de licență, cu predare în limba română, engleză 

și franceză, care nu intră în procesul de reclasificare, numărul de burse de merit stabilindu-se prin calcularea 

unui procent de 5% din numărul total de studenți străini/program de studiu/an de studiu. Se înaintează 

Senatului universitar. 

3. Aprobarea, prin excepție, a prelungirii termenului de înscriere pentru studenții anului I, cetățeni non – 

UE, până la data de 15.12.2021, respectiv a prelungirii perioadei de înmatriculare a acestora până la data 

de 23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea, prin excepție, a posibilității participării candidaților admiși în anul I, cetățeni non- UE, care 

au primit Scrisoarea de acceptare din partea Ministerului Educației și au achitat taxa de studii integral, la 

procesul didactic organizat de universitate, în sistem online, fără să depășească data limită de înscriere. Se 

înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea înființării biroului Digitizare și verificare teze de doctorat în directa subordonare a 

Directorului CSUD , respectiv înființării a 7 posturi cu timp parțial (4 ore/zi) – secretar I, studii superioare  

și 1 post cu timp parțial (4 ore/zi), studii medii.  

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

în regim on-line de către: 

a. Student-doctorand: Corlan Ion Virgil 

Domeniul Medicină Dentară 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Creţu Octavian Marius 

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

Membri: 

Prof. univ. dr. Păcurar Mariana - Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George 

Emil Palade” Târgu Mureş 

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

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

b. Student-doctorand: Semez Gianfranco 
Domeniul Medicină Dentară 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Negruțiu Meda Lavinia 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Todea Darinca Carmen Marilena 

Membri: 

Prof. univ. dr. Băciuţ Mihaela Felicia  - UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca 

http://www.umft.ro/
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Prof. univ. dr. Mogoantă Laurenţiu  - UMF Craiova 

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin - UMF “Victor Babeş” din Timişoara 

7. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul ,,Evoluție și 

dezvoltare în ortopedia și traumatologia actuală”, elaborată de conf. univ. dr. Deleanu Bogdan-Nicolae, 

titular la Ortopedie și Traumatologie, după cum urmează:  

Prof. univ. dr. Vermeșan Dinu Valeriu - Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din 

Timișoara 

Prof. univ. dr. Niculescu Marius - Universitatea “Titu Maiorescu” din București 

Prof. univ. dr. Anușca Dan Nelu - Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Bațagă Tiberiu - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil 

Palade” din Târgu Mureș (membru supleant)  

Prof. univ. dr. Cristea Ștefan - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

(membru supleant) 

8. Aprobarea modificării, completării și republicării Procedurii operaționale privind transmiterea datelor 

și completarea necesarului de formulare tipizate pentru actele de studii (Cod: PO-DSGU- BAS - 03/2021), 

ediția II. 

9. Aprobarea modificării, completării și republicării Procedurii operaționale privind solicitarea, 

întocmirea și eliberarea adeverințelor de autenticitate, a documentelor universitare de tip supliment la 

diplomă/foaie matricolă/anexa cu note și a altor acte pentru absolvenți (Cod: PO-DSGU- BAS - 04/2021), 

ediția II. 

10. Aprobarea Strategiei de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat în cadrul Universității de 

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

11. Aprobarea componenței comisiilor propuse pentru analizarea și verificarea respectării eticii și 

deontologiei universitare pentru tezele de doctorat susținute în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara, în perioada 1990 - 2016, după cum urmează: 

A. Comisia de formare de formatori în etică și integritate 
Prof. univ.dr. Cristian Iulian Oancea 

Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana 

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin 

Prof. univ. dr. Muntean Mirela-Danina 

Conf. univ. dr. Iurciuc Mircea Ștefan 

Secretar Magheț Ramona Emanuela 

B. Comisie de analiză a tezelor de doctorat - clinic 
Prof. univ. dr. Dehelean Cristina Adriana 

Prof. univ. dr. Sinescu Cosmin 

Prof. univ. dr. Munteanu Mihnea 

Conf. univ. dr. Bob Flaviu 

Prof. univ. dr. Bernad Elena   

Secretar Holda Cristina 

C. Comisie de analiză a tezelor de doctorat - preclinic 
Prof. univ. dr. Puiu Maria 

Prof. univ. dr. Vlad Daliborca Cristina 

Prof. univ. dr. Vlaia Lavinia 

Prof. univ. dr. Popovici Ramona Amina 

Prof. univ. dr. Hogea Lavinia Maria 

Secretar Togeroni Nadia Georgeta Marsilia  

D. Comisia mixtă compusă din membri CSUD și ai DEACE 
Prof. univ. dr. Stoian Dana Liana 

http://www.umft.ro/
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Prof. univ. dr. Porojan Liliana 

Prof. univ. dr. Jianu Adelina Maria 

Secretar Mitrovici Sasa 

Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea modificării și completării Instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă pentru 

prevenirea contaminării cu noul virus ,,COVID – 19” în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

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

13. Aprobarea angajării d-nei Chiș Aimée-Rodica în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0484, aprobat la 

finanțare din FDI 2021, în baza unui contract individual de muncă, pe perioada implementării proiectului 

sus-menționat.  

14. Aprobarea înființării respectiv a scoaterii la concurs a unui post de secretar, studii superioare în cadrul 

Departament XI, Facultatea de Medicină. 

15. Aprobarea scoaterii la concurs a postului de tehnician, 0,5 normă, studii medii, pe o perioadă de 12 luni, 

în cadrul Compartimentului Antreprenoriat, administrare website și platforme e-learning, pentru 

prelucrarea bazei de date utilizate în desfășurarea activității Secretariatului Facultății de Medicină, respectiv 

Biroului Acte studii. 

16. Aprobarea acordării sporului pentru condiții de muncă (condiții periculoase/vătămătoare/toxicitate), 

conform măsurătorilor efectuate de către compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate 

Publică Timiș, aprobate în H.C.A nr. 6/5790/09.03.2021, după cum urmează: 

- un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Nitușcă Diana Gabriela, angajată în 

cadrul Disciplinei Biochimie începând cu data de 20.09.2021; 

- un spor de 10 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Cristina Modiga, angajată în cadrul 

Disciplinei de Propedeutică și Materiale Dentare, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Milan Andreea Maria, angajată  în 

cadrul Disciplinei de Chimie farmaceutică, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Marcovici Iasmina, angajată în cadrul 

Disciplinei Toxicologie și Industria Medicamentului, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Dolghi Alina, angajată în cadrul 

Disciplinei Toxicologie și Industria Medicamentului, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 5% pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Ramona Cristina Dumitrescu, angajată 

în cadrul Disciplinei Medicină Dentară preventivă, Comunitate și Sănătate Orală, începând cu data 

de 20.09.2021; 

 un spor de 5% pentru condiții de muncă d-lui asist. univ. dr. Alexa Vlad Tiberiu, angajat în cadrul 

Disciplinei Medicină Dentară preventivă, Comunitate și Sănătate Orală, începând cu data de 

20.09.2021; 

 un spor de 5% pentru condiții de muncă d-lui asist. univ. dr. Negru Daniel, angajat în cadrul 

Disciplinei Medicină Dentară preventivă, Comunitate și Sănătate Orală, începând cu data de 

20.09.2021; 

 un spor de 10% pentru condiții de muncă d-nei Jurescu Aura, angajată în cadrul Morfopatologie, 

începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7% pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Maroiu Alexandra Cristina, angajată 

în cadrul Protetică dentară, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7% pentru condiții de muncă d-lui asist. univ. dr. Topală Florin Ionel, angajat în cadrul 

Protetică dentară, începând cu data de 20.09.2021; 

 un spor de 7% pentru condiții de muncă d-lui asist. univ. dr. Fabricky Mihai, angajat în cadrul 

Protetică dentară, începând cu data de 20.09.2021; 
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 un spor de 5% pentru condiții de muncă d-rei Ianoșiga Nicoleta Adriana, angajată pe postul de 

arhivar în cadrul Compartimentului Arhivă, începând cu data de 07.06.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei Muntean Paula Diana, angajată în cadrul Disciplinei 

Biochimie începând cu data de 19.10.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei Koch Claudia, angajată în cadrul Disciplinei 

Biochimie, revenire din concediu creștere copil începând cu data de 01.11.2021; 

 un spor de 7 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Zimbru Elena Larisa, angajată în 

cadrul Disciplinei Fiziologie; 

 un spor de 15 % pentru condiții de muncă d-nei asist. univ. dr. Morariu Briciu Diana Maria, angajată 

în cadrul Disciplinei Anatomie – Embriologie, începând cu data de 21.09.2021; 

  un spor de 15 % pentru condiții de muncă d-lui asist. univ. dr. Breban Schwarzkopf Daniel, angajat 

în cadrul Disciplinei Anatomie – Embriologie, începând cu data de 21.09.2021.  

17. Aprobarea listei cu cadrele didactice propuse pentru desfășurarea activităților didactice în regim de plata 

cu ora, în anul universitar 2021-2022, Facultatea de Medicină, începând cu data de 02.11.2021.  

18. Aprobarea redenumirii sălii practice Sala Muzeu în sala Petru Matusz, în memoria d-lui profesor Petru 

Matusz.  

19. Aprobarea încheierii unui contract între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara și SC Smart Division SRL, referitor la încredințarea prelucrării datelor cu caracter personal.  

20. Aprobarea solicitării prof. univ. dr. Cristian Oancea, Prorector pentru cercetarea științifică, nr. 

21417/02.2021, privind prelungirea proiectului cu titlul „Medical Infrastructure for the Development of 

Excellence Surgical Services in the Cross-border Area”, acronim MEDICARE, cod e-MS: RORS–467,  

finanțat prin  Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, cu acordul și în 

condițiile Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara (BRCT) și a finanțatorului: 

Autoritate de Management (AM) – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, având în 

vedere solicitarea d-lui Nistor Alexandru, nr. 21416/02.11.2021. 

21. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Edward Paul Șeclăman, Director al grantului intern de 

cercetare 4EXP/2020, privind reportarea sumei de 169000 lei aferentă bugetului anului 2021 pentru anul 

2022.  

22. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. drd. Pătruică Mihaela Roxana, Director al proiectului 

6DOC/1865/12.02.2020, privind relocarea sumei de 20.000 de lei din bugetul anului 2021 pe anul 2022. 
23. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Petrică Ligia, Director de proiect de cercetare științifică 

6/EXP/2020, nr. 21018/28.10.2021, privind relocarea sumei de 67.483, 6 de lei din bugetul anului 2021 pe 

anul 2022.  

24. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de cercetare pentru evaluarea mișcării, funcționalității și 

dizabilității (CEMFD), conform documentelor depuse.  

25.  Aprobarea afilierii la Centrul de cercetare avansată – Centru de cercetare pentru evaluări 

farmacotoxicologice (FARMTOX) de noi membri asociați, colaboratori interni și colaboratori externi, 

conform documentelor depuse.  
26. Desemnarea următoarelor cadre didactice, medici primari în specialitatea disciplinei de profil, care să 

facă parte, în calitate de președinte, respectiv membru, din comisiile de concurs pentru concursul organizat 

în vederea ocupării următoarelor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență dr. ,,Victor 

Popescu” Timișoara, după cum urmează: 

a. medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie – imagistică medicală pentru Laboratorul 

clinic de radiologie și imagistică medicală a spitalului: 

- Ș.l. dr. Moțoi Sorin (președinte) 

- Asist. univ. dr. Cipu Daniela (membru) 

http://www.umft.ro/
http://www.mdrap.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.  5  

 

b. Farmacist primar confirmat în specialitatea farmacie clinică la Farmacia ambulatorului a 

spitalului: 

- Conf. univ. dr. Coneac Georgeta (președinte) 

- Conf. univ. dr. Hegheș Alina (membru) 

c. medic primar confirmat în specialitatea Endocrinologie la Cabinetul de Endocrinologie integrat 

a spitalului: 

- Conf. univ. dr. Melania Balaș (președinte) 

- Ș.l.dr. Ioana Golu (membru) 

a. medic primar ID 1312336 confirmat în specialitatea Chirurgia generală la Secția Chirurgie 

generală a spitalului: 

- Prof. univ. dr. Ciprian Duță (președinte) 

- Conf. univ. dr. Stelian Pantea (membru) 

27. 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. 20963/28.10.2021, pentru d-na Claudia Hoch, angajată pe postul de 

laborant grad II, în cadrul Disciplinei de Biochimie (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Andrei 

Anghel, Director de Departament); 

 Referat de recomandare nr. 21012/28.10.2021, pentru d-na Muntean Paula Diana, angajată pe postul 

de laborant grad II, în cadrul Disciplinei de Biochimie (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Andrei 

Anghel, Director de Departament); 

 Referat de recomandare nr. 20987/28.10.2021, pentru d-na Miriam Cătană, angajată pe postul de 

secretar șef universitate, în cadrul Direcției Secretariat General Universitate (la propunerea d-lui 

prof. univ. dr. Rector, prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu); 

28. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 20779/26.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Brain Sciences, FI = 3.394, contravaloarea sumei de 1623.08 de euro, solicitant: conf. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 20107/15.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1154.19 de euro, solicitant: drd. Cristina Oprean 

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

- Referat de necesitate nr. 20493/20.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Environmental Research and Public Health, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 947.00 de euro, 

solicitant: drd. Timircan Mădălina Otilia (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina 

Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 20494/20.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applies Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1800.00 de euro, solicitant: drd. Mihăilescu 

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

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 3589/28.10.2021, privind achiziționarea licenței software, contravaloarea 

sumei de 1595.00 de dolari, solicitant: conf. univ. dr. Dorina Coricovac (există aviz favorabil din 

partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 20982/28.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.241, contravaloarea sumei de 1803.00 de euro, solicitant: dr. 

Nica Diana Florina (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector 

pentru Cercetarea științifică); 

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.  6  

 

- Referat de necesitate nr. 3618/28.10.2021, privind decontarea taxelor de participare eveniment 

științific, online, contravaloarea sumei de 750.00 de lire sterline, sursa de finanțare proiect CI 

4POSTDOC/1318/31.01.2020, solicitant: ș.l. dr. Șerban Comșa (există aviz favorabil din partea 

Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3642/29.10.2021, privind decontarea taxelor de participare eveniment 

științific, online, contravaloarea sumei de 1345.00 de euro, sursa de finanțare proiect CNFIS – 2021 

– FDI - 0336, solicitant: prof. univ. dr. Claudia Borza (există aviz favorabil din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 21165/29.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 405.77 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Laura 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3659/29.10.2021, privind achiziționarea de consumabile accesorii de 

laborator, set 10 filamente wolfram, contravaloarea sumei de 358.00 de euro, sursa de finanțare 

proiect 4DOC/1276/30.01.2020, solicitant: ș.l. dr. Elena Alina Moacă (există aviz favorabil din 

partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3660/29.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 3079.00 de euro, sursa de finanțare proiect 4DOC/1276/30.01.2020, solicitant: ș.l. dr. Elena 

Alina Moacă (există aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3649/29.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.241, contravaloarea sumei de 1983.77 de euro, solicitant: dr. 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3650/29.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: dr. Rață Andreea 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3651/29.10.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1442.74 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Tarta 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3683/29.10.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 1224.00 de euro, solicitant: ș.l. dr. Ioana Zinuca Pavel (există aviz favorabil din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 21228/01.11.2021, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 de euro, solicitant: asist. univ. dr. Watz 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 3697/01.11.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 594.00 de euro, solicitant: conf.univ. dr. Valentina Buda (există aviz favorabil din partea 

Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 3691/01.11.2021, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei 

de 1710.00 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Danciu Corina (există aviz favorabil din partea 

Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 21266/01.11.2021, privind decontarea taxei de participare congres, 

contravaloarea sumei de 2860.00 de dolari, sursa de finanțare proiect 

4POSTDOC/1318/31.01.2020, solicitant: dr. Șerban Comșa (aviz favorabil din partea d-lui prof. 

univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 
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- Referat de necesitate nr. 21267/01.11.2021, privind decontarea taxei de participare congres, 

contravaloarea sumei de 1795.00 de dolari, sursa de finanțare proiect 

4POSTDOC/1318/31.01.2020, solicitant: dr. Șerban Comșa (aviz favorabil din partea d-lui prof. 

univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

29. Aprobarea achiziționării unui număr de 1000 de exemplare a lucrării ,,Anatomie și fiziologie umană 

pentru admiterea la facultățile de medicină” (Barbara Krumhardt, I. Edward Alcamo), editată sub egida G6 

– UMF.  

30. Aprobarea cererilor de deplasare: 

 Dr. Fofiu Renata: perioada 20.11.2021- 04.12.2021, Barcelona, Spania; 

 Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean: perioada 18.11.2021- 20.11.2021, Szeged, Ungaria; 

 Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica: 18.11.2021, Szeged, Ungaria; 

 Conf. univ. dr. Iulia Andreea Pînzaru: perioada 18.11.2021- 20.11.2021, Szeged, Ungaria; 

31. Aprobarea solicitării stud. Tarabic Cristina, nr. 20997/28.10.2021, anul VI, privind întreruperea 

studiilor universitare de licență la programul de studii universitare Medicină Dentară, pentru anul 

universitar 2021-2022. 
 

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, 

  jr. Miriam Cătană 
   

 

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 
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