HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NR. 4/3980/15.02.2022
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. 3980/15.02.2022.
Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara hotărăște:
1. Aprobarea următoarei reglementări:
,,În cazuri excepționale, cu aprobarea Consiliului de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” din Timișoara, înmatricularea candidaților cetățeni străini (non UE) admiși, care au obținut
scrisoarea de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educației, se poate face până la finalul primului
semestru al anului universitar în curs.”
Se înaintează Senatului universitar.
2. Aprobarea efectuării unei ștampile de cauciuc, fără stema României, utilizată de către Fundația
Universității de Medicină și Farmacie Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
3. Numirea d-lui prof. univ. dr. Dinu – Valeriu Vermeșan în funcția de Director în cadrul Fundației
Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, cu drept de semnătură și utilizare a ștampilei fundației în
relațiile cu terții.
4. Numirea d-lui ș.l. dr. Adrian Cosmin Ilie în funcția de Director adjunct în cadrul Fundației Universității
de Medicină și Farmacie Timișoara, cu drept de semnătură și utilizare a ștampilei fundației în relațiile cu
terții.
5. Aprobarea realizării studiilor necesare în vederea întocmirii documentației tehnice, respectiv realizării
proiectării și execuției lucrărilor necesare clădirii achiziționate de către UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara,
situată în mun. Timișoara, str. J.H. Pestalozzi nr. 3-5, constând din teren curți construcții cu suprafață de
9.707 mp și clădiri cu suprafață totală desfășurată de 4.777 mp.
6. Aprobarea demarării documentațiilor necesare (documentație topografică și documentație pentru
obținerea certificatului de urbanism) pentru obiectivul ,,Parcare în regim de înălțime (S)+P+4E și amenajare
incintă. Desființare garaje” privind imobilul situat în mun. Timișoara, Str. Regimentul 13 Călărași nr. 3.
7. Aprobarea bibliografiei pentru concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul
Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2022.
8. Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă, aferent promoţiei
anului universitar 2021-2022, în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.
9. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de disertație la ciclul de studii
universitare de master, sesiunea iulie 2022. Se înaintează Senatului universitar.
10. Nominalizarea directorilor de proiect pentru proiectele finanțate din Fondul de Dezvoltare Instituțională
(FDI) 2022, după cum urmează:
- Conf. univ. dr. Ovidiu Horea Bedreag – Domeniul 1. Creșterea echității sociale în vederea
incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior;
- Prof. univ. dr. Claudia Borza – Domeniul 2. Internaționalizarea învățământului superior din
România;
- Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – Domeniul 3. Asigurarea funcționării în bune condiții a
grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri
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de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite
pentru instruirea studenților;
- Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica – Domeniul 4. Susținerea activităților societăților
antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităților;
- Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan – Domeniul 5. Îmbunătățirea calității activității didactice,
inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice;
- Prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea – Domeniul 6. Dezvoltarea capacității instituționale pentru
cercetare în universități;
- Prof. univ. dr. Bogdan Timar – Domeniul 7. Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii,
consilierea și orientarea în carieră.
11. Aprobarea propunerii Departamentului de Cercetare și Management al Granturilor ca regia percepută
de Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara pentru proiectele finanțate din
Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2022 să fie în cuantum de 10% din cheltuielile directe, iar
cofinanțarea Universității să fie în cuantum de 15%.
12. Aprobarea organizării cursului pentru analiză/elaborare/scriere de proiecte de cercetare (2 module) a
câte 12 participanți, pentru cadrele didactice ale UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, în sistem on-line/on
- site, costul unui modul reprezentând suma de 3000 de euro (fără TVA), la care se adaugă costuri de
transport, cazare și masă pentru lector (în cazul în care cursul se desfășoară on-site), în perioada 02.03.2022
– 03.03.2022, 12.04.2022 – 13.04.2022.
13. Aprobarea bugetului pentru anul 2022 alocat centrelor metodologice de cercetare (CMC) în valoare de
20000 de lei, respectiv centrelor de cercetare avansate (CCA) în valoare de 100000 de lei. Se înaintează
Senatului universitar.
14. Aprobarea reclasificării centrelor de cercetare conform punctajului obținut pentru perioada 2016-2020,
în conformitate cu Regulamentul de înființare, recunoaștere și funcționare a centrelor, modificat și
completat prin H.S. nr. 234/11900/30.06.2021, conform listei, anexă la prezenta hotărâre. Se înaintează
Senatului universitar.
15. Aprobarea modelului de contract pentru finanțarea Centrelor de Cercetare Avansată (CCA), respectiv
Centrelor Metodologice de Cercetare (CMC) de către Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor
Babeș” din Timișoara, din fondul special constituit, din veniturile proprii ale universității. Se înaintează
Senatului universitar.
16. Aprobarea calității de membru al Şcolii Doctorale Medicină –Farmacie din cadrul IOSUD Universitatea
de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, domeniul Medicină, a d-lui conf. univ. dr. Pantea
Stelian, atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obţinut în baza
Ordinului M.E. nr. 5917/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar.
17. Aprobarea repartizării valorii grantului doctoral pentru anul universitar 2022/2023, conform Ordinului
M.E. nr. 5824/17.12.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru
finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România
pentru anul 2022, astfel:
a. Decontarea cheltuielilor de formare profesională ale doctoranzilor (cum ar fi publicarea de articole de
specialitate, școli de vară, cursuri, stagii în străinătate, participare la conferințe etc.) – 4.000 lei.
b. Fonduri pentru cercetare (cheltuieli privind achiziția de materiale consumabile, logistică, servicii și
dotări pentru cercetarea doctorală) – 12.100 lei.
c. Regia Școlii Doctorale (costurile generale pentru cercetarea științifică) – 7.600 lei.
d. Pentru salarizarea conducătorului de doctorat, salarizarea membrilor comisiei de îndrumare,
programul de pregătire bazat pe studii avansate - 11.300 lei.
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18. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de ș.l. dr.
Mihăicuță Ștefan, titular la Disciplina de Pneumologie a UMF "Victor Babeș" din Timișoara, după cum
urmează:
 Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
 Prof. univ. dr. Mihălțan Florin Dumitru - UMF ,,Carol Davila” din București
 Prof. univ. dr. Trofor Antigona Carmen - UMF „Grigore T. Popa” Iași
 Prof. univ. dr. Jimborean Gabriela - UMFST ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș
 Prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara
19. Aprobarea componenței comisiilor de doctorat pentru susținerea în ședința publică a tezei de doctorat,
în regim on-line, de către următorii studenți doctoranzi:
a. Student-doctorand: Roșca Ciprian Ilie
Domeniul Medicină
Preşedinte:
Prof. univ. dr. Timar Romulus Bogdan
Conducător de doctorat:
Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin
Membri:
Prof. univ. dr. Rezuș Ciprian – UMF ,,Gr. T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim – Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr. Gaiță Dan Ion – UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara
b. Student-doctorand: Pop Daniel Laurențiu
Domeniul Medicină
Preşedinte:
Prof. Univ. Dr. Borza Claudia
Conducător de doctorat:
Prof. Univ. Dr. Vermeşan Dinu Valeriu
Membri:
Prof. Univ. Dr. Niculescu Marius – Universitatea ,,Titu Maiorescu” Bucureşti
Prof. Univ. Dr. Anuşca Dan Nelu – UMF Craiova
Prof. Univ. Dr. Pătraşcu Jenel Marian – UMF ,,Victor Babeş” din Timişoara
c. Student-doctorand: Pescaru Monica
Domeniul Medicină
Preşedinte:
Prof. Univ. Dr. Lighezan Daniel
Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ioniță Hortensia
Membri:
Prof. Univ. Dr. Mihăilă Romeo – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. Univ. Dr. Vlădăreanu Ana Maria – Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București
Prof. Univ. Dr. Muntean Mirela – Danina – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din
Timișoara
20. Aprobarea înmatriculării în anul I, an universitar 2021-2022, la programul de studii Medicină (în limba
engleză), Facultatea de Medicină, a candidatului Khayam Khan, Pakistan, începând cu data prezentei. Se
înaintează Senatului universitar.
21. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Departamentelor II, IV și XVI - Facultatea de Medicină, în
semestrul II al anului universitar 2021-2022, conform documentelor depuse.
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22. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități
didactice în regim de plata cu ora, în cadrul Departamentului I și II - Facultatea de Farmacie, în semestrul
II al anului universitar 2021-2022, conform documentelor depuse.
23. Aprobarea propunerii Decanatului Facultății de Farmacie privind intrarea în lichidare a programului de
studii universitare de master „Medicamente de tip OTC, suplimente alimentare, cosmetice”, începând cu
anul universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar.
24. Aprobarea Instrucțiunilor proprii de securitate si sănătate în muncă privind activitatea studenților din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod IPSSM 10/2022. Se
înaintează Senatului universitar.
25. Aprobarea Instrucțiunilor proprii de securitate si sănătate în muncă privind activitățile desfășurate în
laboratoarele din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod IPSSM
11/2022. Se înaintează Senatului universitar.
26. Avizarea favorabilă a solicitării d-lui prof. univ. dr. Marius Raica, nr. 2657/01.02.2022, privind
menținerea calității de titular în învățământul superior și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,
având în vedere disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica financiară și de
resurse umane a universității și referatul justificativ din partea d-nei prof. univ. dr. Alis Liliana Carmen
Dema, Director de Departament II – Morfologie Microscopică, nr. 2693/08.02.2022/R. Se înaintează
Senatului universitar.
27. Aprobarea actualizării listei membrilor titulari și colaboratorilor interni din cadrul centrului de cercetare
avansată – FARMTOX, conform listei depuse.
28. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Gabriela Mariana Luca, Director centru de cercetare C –
CLASC, nr. 3916/15.02.2022, privind modificarea cuantumului de 30% pentru deplasări (stipulat în
contractul actual nr. 5540 – 33/05.03.2021) la 70%, pentru ca fiecare membru titular să poată beneficia de
propriul teren de cercetare, potrivit specializării și direcției sale de cercetare.
29. Aprobarea mutării postului de Administrator financiar, studii superioare, ocupat de d-nul Bobu
Alexandru Robert, din cadrul Biroului Salarizare (Serviciul salarizare și Resurse Umane – Direcția Resurse
Umane) în cadrul Biroului Evaluare profesională, Concursuri și digitalizare RU (Direcția Resurse Umane),
respectiv modificarea atribuțiilor prevăzute în fișa individuală a postului.
30. Aprobarea mutării postului de secretar, grad III, ocupat de d-na Brezeanu Amalia Maria, din cadrul
Disciplinei de Radiologie și Imagistică Medicală, Dep. XV – Facultatea de Medicină în cadrul
Secretariatului prorectori (Direcția Secretariat General Universitate).
31. Aprobarea transformării postului de Analist studii superioare din cadrul Biroului Salarizare în post de
referent resurse umane – studii medii.
32. Aprobarea rezultatului concursului de acordare a gradației de merit personalului didactic auxiliar,
sesiunea ianuarie – februarie 2022.
33. Aprobarea Planului anual de formare profesională pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic,
aferent anului 2022.
34. Aprobarea solicitării d-lui Glass Ștefan, nr. 3559/10.02.2022, privind menținerea în funcția de agent
pază în cadrul Serviciului Pază PSI peste vârsta standard de pensionare, pentru 1 an.
35. Aprobarea acreditării echipei DRnews (publicație de știri și reportaje din sfera medicală), pe lângă
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.
36. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare:
 Prof. univ. dr. Claudia Borza, nr. 3161/04.02.2022, perioada 28.02.2022 – 06.03.2022, Dubai,
Emiratele Arabe Unite;
 dr. Crenguța Moldovan, nr. 3162/04.02.2022, perioada 28.02.2022 – 06.03.2022, Dubai, Emiratele
Arabe Unite;
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 Prof. univ. dr. Gafencu Mihai, nr. 3160/04.02.2022, perioada 28.02.2022 – 06.03.2022, Dubai,
Emiratele Arabe Unite;
 Ș.l. dr. Dumache Raluca, nr. 3387/08.02.2022, perioada 06.03.2022 – 11.03.2022, Porto, Portugalia;
37. Aprobarea solicitării d-nei ec. Mihaela Stepan, Contabil Șef, privind oferta financiară a BCR Timișoara
referitoare la virarea sumelor reprezentând salarii în contul fiecărui salariat prin efectuarea unui singur calup
de ordine de plată.
38. Aprobarea următoarelor referate de necesitate:
- Referat de necesitate nr. 2923/02.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Frontiers in Medicine, FI = 5.09, contravaloarea sumei de 1850,00 dolari, solicitant: dr. Balint Oana
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 2933/02.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1262,00 euro, solicitant: dr. Secoșan Cristina (aviz
favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 3155/04.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
International Journal of Women Health, FI = 2.72, contravaloarea sumei de 2552,00 dolari,
solicitant: ș.l. dr. Doina Georgescu (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian
Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică: se decontează echivalentul sumei de 2000 de
euro);
- Referat de necesitate nr. 3201/07.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Viruses, FI = 5.048, contravaloarea sumei de 1731,29 euro, solicitant: ș.l. dr. Cîtu Ioan Cosmin (aviz
favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea
științifică);
- Referat de necesitate nr. 3308/08.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1307,48 euro, solicitant: prof. univ. dr. Monica
Licker (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 2329/31.01.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Anticancer Research, FI = 2.48, contravaloarea sumei de 2496.00 dolari, solicitant: asist. univ. dr.
Cosniță Dan Andrei Radu (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea,
Prorector pentru Cercetarea științifică și a d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, în
cuantumul prevăzut de H.S. nr. 24/7135/24.06.2020);
- Referat de necesitate nr. 3377/08.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1352.57 euro, solicitant: asist. univ. dr. Tănase Doina
Alina (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean);
- Referat de necesitate nr. 3488/09.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Clinical Medicine, FI = 4.2, contravaloarea sumei de 1983,77 euro, solicitant: drd. Cerbu (Ioniță)
Bianca Elena (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector
pentru Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3413/09.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Materials, FI = 3.623, contravaloarea sumei de 1804,00 euro, solicitant: asist. univ. dr. Ștefania
Dinu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3560/10.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Medicina, FI = 2.43, contravaloarea sumei de 1172,23 euro, solicitant: asist. univ. dr. Cuț Talida
Georgiana (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
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Referat de necesitate nr. 3602/10.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.7, contravaloarea sumei de 1442,74 euro, solicitant: conf. univ. dr. Stelian
Pantea (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru
Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3675/11.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, FI = 4.945,
contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: prof. univ. dr. Iosif Marincu (aviz favorabil din
partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică);
- Referat de necesitate nr. 3768/11.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1623.08 euro, solicitant: asist. univ. dr. Nițuscă
Diana (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD);
- Referat de necesitate nr. 3753/11.02.2022, privind decontarea cotizației către Asociația Decanilor
Facultăților de Farmacie din România, contravaloarea sumei de 1000 de lei, solicitant: prof. univ.
dr. Codruța Marinela Șoica;
- Referat de necesitate nr. 3799/14.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Brain Sciences, FI = 3.394, contravaloarea sumei de 1623,08 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. 3880/14.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1623,08 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. 3676/11.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista
Vaccines, FI = 4.422, contravaloarea sumei de 1983,77 euro, solicitant: ș.l. dr. Cîtu Ioan Cosmin
(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea
științifică).
39. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență (avizată favorabil de către decanul
facultății):
 Solicitarea stud. Giorgia Colomo, nr. 1770/26.01.2022, anul IV, an universitar 2021-2022,
programul de studii Medicina (în limba engleză);
 Solicitarea stud. Angela Haxhiv, nr. 2297/31.01.2022, anul III, an universitar 2021-2022, programul
de studii Medicina (în limba engleză);
40. Aprobarea solicitării stud. Cernescu Ion Alexandru, nr. 2540/01.02.2022, privind întreruperea studiilor
universitare de licență anul I, an universitar 2021-2022, programul de studii AMG (Deva).
41. Aprobarea prelungirii valabilității contractelor de închiriere între Universitatea de Medicină și Farmacie
,,Victor Babeș” din Timișoara și Episcopia Romano-Catolică Timișoara, respectiv actualizării cuantumului
chiriei lunare, prin majorarea cu un procent de 10%, prin act adițional, la propunerea d-lui prof.univ.dr.
Victor Dumitrașcu, Prorector probleme administrativ sociale.
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
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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,
jr. Miriam Cătană

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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