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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 6/5585/08.03.2022 
         

 

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. 5585/08.03.2022. 
 

 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea prelungirii contractului de voluntariat nr. 1/11.03.2019 a domnului prof. univ. dr. Dan 

Poenaru, pe o perioada de 1 an, în calitate de Director al Editurii Victor Babeș. 

2. Aprobarea acordării, pentru anul 2022, de salarii diferențiate cu o creștere salarială de 30% din 

veniturile proprii ale universității pentru d-nul ș.l. dr. Alexandru Blidișel, Director al Departamentului de 

Cercetare 1 – Centru de Laparoscopie și Microchirurgie ,,Pius Brînzeu”. 

3. 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-nei conf. univ. dr. Delia 

Muntean, atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obţinut în baza 

Ordinului M.E. nr. 3145/17.02.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

4. 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. Florin 

George Horhat, atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină, obţinut în baza 

Ordinului M.E. nr. 3144/17.02.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de prof. univ. 

dr. Monica Simona Licker, titular la Disciplina de Microbiologie – Virusologie, UMF ,,Victor Babeș" din 

Timișoara, după cum urmează: 
- Prof. univ. dr. Anda Băicuș -  UMF ,,Carol Davila” din București  

- Prof. univ. dr. Adrian Man  - UMFST ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș 

- Prof. univ. dr. Cătălin Marian Valer - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara  

- Prof. univ. dr. Tudor Adrian Bălșeanu – Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova (membru 

supleant) 

- Prof. univ. dr. Edward Paul Șeclăman - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

6. Aprobarea solicitării studentei doctorand Bobîlcă (Turi) Vladiana Romina privind prelungirea studiilor 

de doctorat pe o perioadă de 4 luni (perioadă de grație). Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea modificării art. 110, alin (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității 

profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență, an universitar 2021-2022, după cum 

urmează: 

,,Studentul nu va avea asupra sa telefon/telefoane mobil/e sau alte dispozitive electronice capabile să 

permită comunicarea sau consultarea de date. Telefonul/telefoanele mobile din genți/haine trebuie să fie 

închise la intrarea în sala de examen și să rămână închise pe toată durata examenului.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Strategiei și planului de implementare al egalității de gen (2022-2025) în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara - The gender equality strategy and the gender 

equality plan 2022-2025 - ,,Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy.  

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.       2 

 

9. Aprobarea acordării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, d-nei prof. univ. dr. Rodica Pop Bușui, Facultatea de Medicină a Universității 

Michigan, USA, Director pentru cercetare clinică al Universității din Michigan, Președinte al American 

Diabetes Association. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicina, 

conform documentelor depuse.  

11. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse spre a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul II, an universitar 2021-2022, la Facultatea de Medicina 

Dentară, care nu au fost prevăzute și aprobate în Consiliul de Administrație la începutul anului universitar 

2021-2022, conform documentelor depuse.   

12. Aprobarea următoarelor instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă din cadrul Universității 

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

 IPSSM 12/2022  - activități în condițiile „lucrului la înălțime” din cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara; 

 IPSSM 13/2022 - activități în săli de cursuri, aule, amfiteatre, arhive și biblioteci din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara; 

 IPSSM 15/2022 - pentru activitățile de pază din cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara; 

 IPSSM 16/2022 - pentru activitățile de îngrijitor/personal curățenie din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara; 

Se înaintează Senatului universitar 

13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea prețurilor stabilite pentru cărțile de grile pentru concursul de admitere 2022.  

15. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Anca Jivănescu, director centru de cercetare TADERP, nr. 

4057/16.02.2022, privind remunerarea lectorilor cu suma de 850 lei brut pentru cursurile teoretice și 

practice de formare profesională, susținute pe parcursul semestrului II în cadrul centrului.  

16. Aprobarea direcționării sumei de 850 de lei brut către prof. univ. dr. Anca Jivănescu, în calitate de lector 

și organizator al cursului cu tema Scanare și design cu sistem CAD/CAM de cabinet, din suma încasată de 

centru de cercetare TADERP în valoare de 4000 de lei.  

17. Aprobarea transformării postului de laborant, studii medii, existent în statul de funcții la Disciplina 

Radiologie și Imagistică Medicală Generală și Dento-maxilară, cu normă întreagă de 8 ore/zi în 2 posturi 

de laborant, cu studii medii/postliceale, cu 0,5 normă/zi.  

18. Aprobarea anulării cererii nr. 2966/03.02.2022, aprobată prin H.C.A. nr. 4/3980/15.02.2022, respectiv 

aprobarea mutării postului de secretar grad III din cadrul Disciplinei de Radiologie și Imagistică Medicală 

în subordinea Directorului de Departament XV – Ortopedie – Traumatologie, Urologie, Radiologie și 

Imagistică Medicală – Facultatea de Medicină.   

19. Aprobarea transformării postului vacant de secretar - studii superioare din cadrul Direcției Secretariat 

General Universitate în post vacant de secretar - studii medii, respectiv scoaterea la concurs a acestuia.  

20. Aprobarea transformării postului vacant de administrator financiar I – studii superioare din cadrul 

Biroului Resurse Umane în post vacant de referent de specialitate resurse umane I – studii superioare. 

21. 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: 
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 un spor de 7% pentru condiții de muncă d-nei Dragomir Ana – Cristiane, angajată pe postul de 

laborant începând cu data de 07.02.2022 în cadrul Disciplinei de Biochimie, Facultatea de Medicină; 

 un spor de 5% pentru condiții de muncă d-nei Bălăceanu Daniela, angajată în postul de îngrijitoare 

în cadrul Disciplinei de Informatică, Facultatea de Medicină; 

22. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Claudiu Bârsac, coordonator al Centrului SimLAB din cadrul 

UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara privind utilizarea logo-ului universității pe afișul de promovare al 

workshop-ului ,,Cum să ne protejăm în situații extreme” în perioada 04.03.2022. 

23. Aprobarea solicitării S.C. Salus Media S.R.L., nr. 5027/01.03.2022, privind organizarea și desfășurarea 

conferinței ,,Prevenție 360 – Farmacia în dilemă: cum să gestionezi consumatorul hibrid”, ediția a III-a sub 

egida Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, în data de 11.03.2022, în format 

online. 

24. Aprobarea solicitării d-lui dr. Flavius Cioca, Director executiv al Direcției de Sănătate Publică 

Județeană Timiș, nr. 5207/03.03.2022, de aprobare a organizării unei conferințe de sănătate publică și sub 

egida Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, respectiv utilizării siglei 

universității pe documentele oficiale ale conferinței, în perioada 08.04.2022 – 09.04.2022. 

25. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Bînă Paul, nr. 4489/23.02.2022, privind acordarea concediului 

fără plată în perioada 09.03.2022 – 15.07.2022. 

26. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

 Conf. univ. dr. Sima Laurențiu, nr. 4375/22.02.2022, perioada 06.04.2022 – 09.04.2022, Franța, 

Paris; 

 Prof. univ. dr. Simu Mihaela Adriana, nr. 5132/03.03.2022, perioada 07.03.2022 – 11.03.2022, 

Munchen, Germania; 

 Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruțiu, nr. 5314/04.03.2022, perioada 21.08.2022 – 27.08.2022, 

Palma de Mallorca, Spania; 

 Ș.l. dr. Emanuela Lidia Crăciunescu, nr. 5313/04.03.2022, perioada 21.08.2022 – 27.08.2022, 

Palma de Mallorca, Spania; 

27. Aprobarea următoarelor referate de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent 

de 30% din salariu de bază, pentru:  

 Tudosă Alina, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

4632/25.02.2022, în perioada 01.03.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. Grațiela Elena 

Filip, Director Social Administrativ); 

 Băcilă Mihaela, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

4940/01.03.2022, în perioada 01.03.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. Grațiela Elena 

Filip, Director Social Administrativ); 

 Bădărău Simona Veronica, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social 

Administrative, nr. 4941/01.03.2022, în perioada 01.03.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. 

Grațiela Elena Filip, Director Social Administrativ); 

 Mihaela Nicoleta Paștiu, încadrată pe post de secretar în cadrul Serviciului Comunicare și Media 

Digitală, nr. 5311/04.03.2022, în perioada 01.04.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei Cristiana 

Emanuela Mitrovici, Șef Serviciu Comunicare și Media Digitală); 

28. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 4308/21.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1983,77 euro, solicitant: prof. 

univ. dr. Roșca Elena Cecilia (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 
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- Referat de necesitate nr. 4358/22.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.24, contravaloarea sumei de 721,37 euro, solicitant: conf. univ. dr. Ciucă Ioana 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 4425/23.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of General Medicine, FI = 2.46, contravaloarea sumei de 2268,00 dolari, 

solicitant: dr. Mârza Adina Maria (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 4521/24.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicine, FI = 1.889, contravaloarea sumei de 1950,00 dolari, solicitant: dr. Daniel Trăilă (aviz 

condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică – se decontează în limita a 1500 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 4672/28.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

BMC Complementary Medicine and Therapies, FI = 3.659, contravaloarea sumei de 2095,00 euro, 

solicitant: drd. Kis Brigitta (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică și a d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 4673/28.02.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1442,74 euro, solicitant: asist. univ. dr. Kundnani 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 4866/01.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Frontiers in Genetics, FI = 4.599, contravaloarea sumei de 1850,00 dolari, solicitant: conf. univ. dr. 

Chirita Emandi Adela (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 5154/03.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Healthcare, FI = 2.645, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: ș.l. dr. Sorin Gheorghe 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 5182/03.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of General Medicine, FI = 2.466, contravaloarea sumei de 2498,80 euro, 

solicitant: asist. univ. dr. Cuț Talida Georgiana (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. 

Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică – se decontează în limita a 2000 

de euro); 

- Referat de necesitate nr. 5179/03.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Therapeutics and Clinical Risk Management, FI = 2.432, contravaloarea sumei de 2300,00 euro, 

solicitant: drd. Arnăutu Sergiu Florin (aviz condiționat din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian 

Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică si d-nei prof. univ. dr. Adriana Cristina 

Dehelean, Director CSUD – se decontează în limita a 2000 de euro); 

- Referat de necesitate nr. 5266/04.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 721,37 euro, solicitant: ș.l. dr. Ana Emilia 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 5272/04.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Applied Sciences, FI = 2.679, contravaloarea sumei de 1983,77 euro, solicitant: ș.l. dr. Adela Chirita 

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

Cercetarea științifică); 
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- Referat de necesitate nr. 5332/07.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 2164.11 euro, solicitant: ș.l. dr. 

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

Cercetarea științifică). 

29. Aprobarea solicitării studentului Sas Sebastian Ioan, anul VI, nr. 4969/03.03.2021, de modificare a 

numelui în documentele universitare și ulterior, în actele de studii, astfel: din Șaș (numele din certificatul 

de naștere depus inițial) în Sas (numele nou). 

30. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență (avizate favorabil de către decanul 

facultății), astfel: 

 Solicitarea stud. Sălăgean Valentina Ana Maria, nr. 3894/15.02.2022, anul II, an universitar 2021-

2022, programul de studii BFKT, Facultatea de Medicină; 

 Solicitarea stud. Gogoașe Andreea, nr. 4294/21.02.2022, anul V, an universitar 2021-2022, 

programul de studii Medicina, Facultatea de Medicină; 

31. Aprobarea solicitării stud. Rușeți Alexandra, nr. 5158/03.03.2022, privind întreruperea studiilor 

universitare de licență, programul de studii Farmacie, Facultatea de Farmacie, anul III, buget, din motive 

medicale (avizată favorabil de către decanul facultății). 

32. Aprobarea Metodologiei de elaborare și susținere a lucrării de licență în cadrul Universității de 

Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara. Se înaintează Senatului universitar. 

33. 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: Ioniță Elena Bianca 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei Gheorghe Marius 

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Marincu Iosif 

Membri: 

Conf. univ. dr. Cambrea Claudia – UMF „Ovidius” din Constanța 

Conf. univ. dr. Danteș Elena - UMF „Ovidius” din Constanța 

Prof. univ. dr. Vlad Adrian Radu - UMF„Victor Babeș” din Timișoara 

b. Student-doctorand: Cotoi Laura-Valerica 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: 

Prof. univ. dr. Timar Romulus Bogdan 

Conducător de doctorat: 

Prof. univ. dr. Stoian Dana Liana 

Membri:        

Prof. univ. dr. Pașcanu Ionela – UMF “G.E. Palade” Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Poiană Cătălina – UMF “Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Preda Cristina – UMF “Gr. T. Popa” Iași 

34. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de d-na ș.l dr. 

Horhat Ioana - Delia, titular la Disciplina Otorinolaringologie, UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara, după 

cum urmează: 
- Prof. univ. dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel  -  UMF ,,Carol Davila” din București  

- Conf. univ. dr. Grigore Raluca - UMF ,,Carol Davila” din București 

- Prof. univ. dr. Timar Bogdan - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara  

- Prof. univ. dr. Balica Nicolae Constantin  - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Rădulescu Luminița Mihaela  - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Grigore T. Popa” 

Iași (membru supleant) 
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35. Avizarea favorabilă a alegerii d-nei conf. univ. dr. Patricia Cristodor, în calitate de director al Centrului 

de cercetare Morfologică a pielii, având în vedere pensionarea d-lui prof. univ. dr. Caius Solovan.  

36. Aprobarea afilierii de noi membri la Centrul de cercetare Moleculară în Nefrologie și Patologie 

Vasculară/Centre for Molecular Research in Nephrology and Vascular Disease, acronim MOL-NEFRO-

VASC/MOL-NEPHRO-VASC, conform documentelor depuse.  

37. Avizarea favorabilă a Acordului de cooperare între entități private și instituții publice de învățământ din 

Timișoara (UMFVBT, UVT, USAMVB) în vederea depunerii Cererii de finanțare (CF) aferentă proiectului 

,,Creșterea randamentului economic al mierii prin implementarea unui sistem de analiză și calitate.  

38. Aprobarea organizării congresului național cu participare internațională 3in1 Joint Congress, organizat 

de Asociația Chirurgilor Plasticieni din România (ACPR), Societatea Română de Microchirurgie 

Reconstructivă și Societatea Română de Chirurgie a Mâinii (SRCM), sub egida UMF ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, în perioada 28-30.04.2022. 

39. Respingerea solicitării d-lui prof. univ. dr. Ioan Romoșan, Șef Disciplină Medicină Internă IV, nr. 

4037/16.02.2022, privind continuarea activității didactice după împlinirea vârstei de 70 de ani, cu un an 

(2022-2023), în baza Legii. nr. 264/2004, art. 10, în cadrul Disciplinei de Geriatrie, cu posibilitatea de a 

desfășura activități didactice doar în calitate de cadru didactic asociat în regim de plata cu ora, după 

încetarea de drept a contractului individual de muncă, în condițiile menționate în adresa Oficiului juridic 

nr. 4037/07.03.2022/R.  

40. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de înființare, recunoaștere și 

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

Timișoara, aprobat prin H.S. nr. 234/11900/30.06.2021, respectiv modificării modelului contractului de 

finanțare, aprobat prin H.S. nr. 55/4470/23.02.2022 și introducerii acestuia, ca Anexa nr. 6, la regulamentul 

mai sus menționat. Se înaintează Senatului universitar.  

41. Aprobarea completării art. 15 din Metodologia de finalizare a studiilor universitare de doctorat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S nr. 

202/18470/18.12.2020, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea lit. z), astfel: ,,z) avizul 

Comisiei de Etică a Cercetări științifice a UMFVBT pentru studiile doctorale din cadrul programului 

individual de cercetare științifică”. Se înaintează Senatului universitar.  

42. Aprobarea solicitării d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Fira Mlădinescu, Director al Departamentului XIII, 

Facultatea de Medicină, nr. 5457/07.03.2022, privind desfășurarea activității în sistem de tele-muncă de 

către d-na Iorga Pavel Adina, angajată pe postul de secretar, începând cu data de 10.03.2022, pe o perioadă 

de două luni.  

 

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 

http://www.umft.ro/
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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 Ioan Hinț 
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