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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 7/6655/22.03.2022 

         

 

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. 6655/22.03.2022. 

 

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

hotărăște: 

1. Aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de master în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, sesiunea 

septembrie 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector didactic, nr. 6434/18.03.2022, 

privind utilizarea sălilor menționate în adresă pentru desfășurarea cursurilor modulului psiho-pedagogic, în 

format fizic, an universitar 2021-2022, semestrul II, conform orarului anexat, cu începere de la data de 

11.04.2022.  

3. Aprobarea propunerii privind cifra de școlarizare, repartizată pe țări și programe de studii, pentru românii 

de pretutindeni, cu respectarea cifrei totale de școlarizare pentru românii de pretutindeni pe facultăți, aprobată 

prin H.S. nr. 24/1871/26.01.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea Metodologiei privind admiterea la studii postdoctorale de cercetare avansată în cadrul 

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

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

regim on-line de către: 

a. Student - doctorand: Ivan Vlad – Sabin, Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel Florin 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Timar Romulus Zorin 

Membri: Prof. univ. dr. Popescu Mircea Ioachim – Universitatea din Oradea 

Prof. univ. dr. Radulian Gabriela – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Gaiță Dan – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara  

b. Student - doctorand: Gorun Ion – Florin, Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Timar Romulus Bogdan 

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Motoc Andrei 

Membri:        

Prof. univ. dr. Suciu Nicolae – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Cernea Nicolae – Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova 

Prof. univ. dr. Sas Ioan – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

c. Student - doctorand: Isac Raluca, Domeniul Medicină 

Preşedinte: prof. univ. dr. Timar Bogdan 

Conducător de doctorat: prof. univ. dr. Doroș Gabriela 

Membri: - Prof. univ. dr. Mărginean Oana – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George 

Emil Palade” Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Togănel Rodica – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George  

Emil Palade” Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Gafencu Mihai – Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

6. Aprobarea componenței comisiei de analiză a faptelor sesizate prin adresa nr. 5243/04.03.2022, după cum 

urmează:  

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

Conf. univ. dr. Codrina Mihaela Levai.  

Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea planurilor de învățământ pe promoție (2022-2025), pentru programul de studii Nutriție și 

dietetică, Facultatea de Medicină, în forma agreată cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Superior în vederea acreditării instituționale (2022-2027) a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, avizate de Consiliul Facultății de Medicină din data de 16.03.2022. Se înaintează 

Senatului universitar. 

8. Aprobarea desfășurării de activități didactice în regim de plata cu ora, semestrul II, an universitar 2021-

2022, la Facultatea de Medicină, de către: 

 prof. univ. dr. Vlad Mihaela Maria și d-na Popa Oana, cadru asociat, la disciplina Endocrinologie, 

Departament VII – Medicină Internă II;  

 conf. univ. dr. Sișu Alina Maria și dl. Damen Nawwaf Sebastian, cadru didactic asociat, la Disciplina 

Anatomie, Departamentul I Anatomie; 

 prof. univ. dr. Licker Monica, conf. univ. dr. Muntean Delia, ș.l. dr. Dugăescu Dorina la Disciplina 

Microbiologie, Departament XIV – Microbiologie. 

9. Aprobarea propunerii de scoatere la concurs a postului vacant de Șef de lucrări, poziția 5, Disciplina 

Semiologie chirurgicală I și chirurgie toracică, Departamentul IX Chirurgie I, pentru asigurarea continuității 

pregătirii în programul de rezidențiat și a pregătirii studenților la această disciplină, având în vedere situația 

specială determinată de decesul ș.l. dr. Ovidiu Burlacu, avizată de Consiliul Facultății de Medicină din data  de 

16.03.2022.  

10. Aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al Facultății de Medicină 

Dentară, avizat de Consiliul Facultății de Medicină Dentară în data de 17.03.2022. Se înaintează Senatului 

universitar. 

11. Se ia act de Raportul de activitate al decanului Facultății de Medicină Dentară pentru anul 2021, avizat de 

Consiliul Facultății de Medicină Dentară în data de 17.03.2022. 

12. Aprobarea Regulamentului privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și încheierii 

Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

respectiv abrogarea Metodologiei și calendarului procesului electoral privind alegerea reprezentanților 

salariaților în vederea negocierii și încheierii Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Universității de 

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

13. Aprobarea completării, modificării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare al Editurii 

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

Senatului universitar. 

14. Aprobarea mutării postului de secretar II tehnoredactor din cadrul Biroului Tehnoredactare și Grafică în 

cadrul Biroului Contractare și tipar, respectiv mutării postului de muncitor calificat (vacant) din cadrul Biroului 

Contractare și tipar în cadrul Biroului Tehnoredactare și Grafică, împărțirea acestui post în jumătate de normă 

și scoaterea la concurs a unei jumătăți de normă. 

15. Aprobarea propunerii privind alăturarea Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara în campania „Spune „Prezent” în Anuarul universităților de top din România, inițiată de eJobs și Job 

Radar24.  

16. Aprobarea tipăririi volumului aniversar: Istoria Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, vol. IV: Istoria specialităților chirurgicale universitare în Banat, prof. univ. dr. Fulger Lazăr – 

Editor coordonator, în condițiile menționate în solicitarea d-nei Mihai Diana Maria, Consilier editorial, nr. 

6565/21.03.2022.  

17. Se avizează favorabil solicitarea d-lui prof. univ. dr. Ioan Sas, nr. 5397/07.03.2022, privind menținerea 

calității de titular în învățământul superior și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani,  având în vedere 
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disponibilitatea postului în statul de funcții, încadrarea măsurii în politica financiară și de resurse umane a 

universității și referatul justificativ din partea d-lui prof. univ. dr. Marius Craina, Director Departament, nr. 

5749/10.03.2022/R. Se înaintează Senatului universitar. 

18. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Mihai Ionac, responsabil de proiect al proiectului Horizon 2020 cu 

titlul ,,A Cost Effective Photonics – based Device for Early Prediction, Monitoring and Management of Diabetic 

Foot Ulcers, acronim PHOOTONICS, ID contract 871908, nr. 6053/15.03.2022, privind cheltuirea fondurilor 

aprobate prin bugetul contractului din fondurile universității, în momentul epuizării tranșelor de bani, cu 

recuperarea acestora din bugetul proiectului, după ce intră banii în contul universității de la Comisia 

Europeană/Coordonatorul proiectului, condiționat de obținerea avizului din partea Oficiului juridic.  

19. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Danina Muntean, Director al Centrului de Cercetare Translațională 

și Medicina Sistemelor nr. 6315/17.03.2022 privind încheierea unui Acord de colaborare între Centrul de 

Cercetare Translațională și Medicina Sistemelor, (CerT-MedS), Centru de cercetare avansată al UMF „Victor 

Babeș” din Timișoara și Centrul Regional de Transfuzie Sanguină din Timișoara (CRTS TM), în vederea 

derulării de activități de cercetare științifică de interes comun. Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea transformării postului de laborant cu studii medii din cadrul disciplinei Fiziologie în laborant cu 

studii superioare și scoaterea acestuia la concurs.  

21. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director al Centrului de cercetare 

avansată ,,Centru de cercetare pentru evaluări farmacotoxicologice”, nr. 6631/22.03.2022, privind angajarea, pe 

perioadă determinată, a unei persoane pe postul de manager al sistemelor de management al calității, program 

de 2 ore pe zi, pe o perioadă de 6 luni, pentru a realiza relația cu organismul național de acreditare RENAR.   

22. Aprobarea solicitării d-lui prof. Filip Fiat, Director de proiect, nr. 6602/22.03.2022, privind: 

- Revizuirea bugetului pentru proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul 

UMF Victor Babeș din Timișoara”, în cuantum 1,206,076.22 lei (inclusiv TVA), conform solicitării de 

clarificări nr. 1/25.02.2022, astfel: 

a) Valoarea totală a proiectului 1,206,076.22 lei cu TVA inclus 

b) Valoarea cheltuielilor eligibile 1,206,076.22 lei cu TVA inclus 

c) Valoarea finanțării nerambursabile 1,206,076.22 lei cu TVA inclus; 

- Indicatorii tehnico-economici ai proiectului menționat mai sus, aprobat prin Hotărârea Senatului UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara nr. 1/223/08.01.2021, cu investițiile propuse prin adresa nr. 6602/22.03.2022; 

- Constituirea Unității de implementare a proiectului (UIP), conform solicitărilor de clarificări și prezentei 

adrese.  

Se înaintează Senatului universitar. 

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

Timișoara și compania Titan Data Hub, ca parte a proiectului de implementare a standardelor Societății Germane 

de Oncologie în îngrijirea multidisciplinară a pacientului oncologic, având în vedere reorganizarea activității 

lanțului de companii, respectiv rezilierea contractului aprobat prin H.C.A nr. 26/20820/26.10.2021, pct.5. 

24. Nominalizarea d-lui prof. univ. dr. Șerban Negru în calitate de director, respectiv a d-lui asist. univ. dr. Alin 

Istodor în calitate de coordonator, în cadrul Proiectului de implementare a standardelor Societății Germane de 

Oncologie în îngrijirea multidisciplinară a pacientului oncologic. 

25. Aprobarea solicitării stud. Silvia Giuchici, Președinte SSMT, nr. 6534/21.03.2022, privind recunoașterea 

efectuării de lucrări practice, stagii și cursuri de către studenții Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara în cadrul proiectului TransMed, desfășurat sub egida FASMR, în perioada 15.05.2022- 

20.05.2022, respectiv motivarea absențelor la prezentarea certificatului TransMed. 

26. Aprobarea solicitării S.C. Indprodcom S.R.L. nr. 4279/21.02.2022, privind prelungirea contractului de 

închiriere cu nr. 3493/03.05.2011, pentru o perioadă de 12 luni, în vederea amplasării a două automate de cafea.  

27. Aprobarea solicitării S.C. Indprodcom S.R.L. nr. 863/22.03.2022, privind încheierea unui contract de 

închiriere, pentru o perioadă de 12 luni, în vederea amplasării unui automat pentru produse food, băuturi 

răcoritoare și non alcoolice, în incinta spațiului de relaxare destinat studenților.  
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28. Aprobarea solicitării S.C. M&V Trade SRL, nr. 4373/22.02.2022, privind prelungirea contractului nr. 

3434/02.05.2022, pentru o perioadă de 12 luni, referitor la închirierea spațiilor destinate automatelor de băuturi 

calde, situate în următoarele locații: Căminul 1-2, str. Regimentul 13 Călărași nr. 3, Medicină II – Splaiul Tudor 

Vladimirescu nr. 14, Facultatea de Farmacie – P-ta Eftimie Murgu nr. 2.  

29. Aprobarea solicitării S.C. Rocarta S.R.L., nr. 4405/22.02.2022, privind prelungirea contractului de 

închiriere nr. 3432/02.05.2011, prin act adițional, pentru o perioadă de 12 luni.  

30. Aprobarea solicitării S.C. Company LCT S.R.L., nr. 4646/25.02.2022, privind prelungirea contractelor de 

închiriere de la parterul căminelor C3 și C5, pentru o perioadă de 12 luni.  

31. Aprobarea solicitării S.C. Computer Mania S.R.L., nr. 4592/25.02.2022, privind prelungirea contractului de 

închiriere, pentru o perioadă de 12 luni.  

32. Aprobarea solicitării S.C. Akoma Center S.R.L., nr. 5157/03.03.2022, privind prelungirea contractului de 

închiriere nr. 3417/02.05.2011, conform art. 3, act adițional nr. 8, pentru o perioadă de 12 luni.  

33. Aprobarea încheierii între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara și Compania 

Națională Poșta Română S.A, în aceleași condiții financiare, a unui act adițional la contractul de închiriere nr. 

140/425/23.07.2018, privind suplimentarea suprafeței închiriate cu 195 mp, având în vedere adresa C.N. Poșta 

Română nr.136/1587/21.03.2022, înregistrată la UMFVBT cu nr. 6584/21.03.2022. 

34. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

 Conf. univ. dr. Ivan Mihaela Viviana, nr. 5289/04.03.2022: în perioada 05.04.2022 – 10.04.2022, Iași; 

 Prof. univ. dr. Ioan Ștefan Stratul, nr. 5334/07.03.2022: în perioada 15.06.2022 – 19.06.2022, 

Copenhaga, Danemarca; 

 Conf. univ. dr. Rusu Darian, nr. 5335/07.03.2022: în perioada 15.06.2022 – 19.06.2022, Copenhaga, 

Danemarca; 

 Asist. univ. dr. Bogdan Carina, nr. 5866/11.03.2022: în perioada 07.04.2022 – 10.04.2022, Căciulata; 

 Asist. univ. dr. Ciolpan Oana Elena, nr. 5867/11.03.2022: în perioada 07.04.2022 – 10.04.2022, 

Căciulata; 

 Asist. univ. dr. Albulescu Nicolae, nr. 5868/11.03.2022: în perioada 07.04.2022 – 10.04.2022, Căciulata. 

 Prof. univ. dr. Mihai Romînu, nr. 5966/14.03.2022, în perioada 11.04.2022 – 09.05.2022, Krems, 

Austria. 

 Prof. univ. dr. Claudia Borza, nr. 6152/16.03.2022, în perioada 07.05.2022 – 14.05.2022, Alanya, 

Turcia; 

 Prof. univ. dr. Claudia Borza, nr. 6151/16.03.2022, în perioada 23.04.2022 – 30.04.2022, Almeria, 

Spania; 

 Agnes Balint, nr. 6149/16.03.2022, în perioada 07.05.2022 – 14.05.2022, Alanya, Turcia; 

 Agnes Balint, nr. 6150/16.03.2022, în perioada 23.04.2022 – 30.04.2022, Almeria, Spania; 

 Prof. univ. dr. Marius Craina, nr. 6116/15.03.2022, în perioada 01.04.2022 – 15.04.2022, SUA;  

 Prof. univ. dr. Adrian Goldiș, nr. 6109/15.03.2022, în perioada 17.03.2022-18.03.2022, Paris, Franța; 

 Asist. univ. dr. Bogdan Miuțescu, nr. 6230/16.03.2022, în perioada 17.03.2022-19.03.2022, Madrid, 

Spania; 

 Prof. univ. dr. Adina Ionac, nr. 6184/16.03.2022, în perioada 18.05.2022-22.05.2022, Nice/Sophia 

Antipolis, Franța; 

 Ș.l. dr. Simina Crișan, nr. 6182/16.03.2022, în perioada 18.05.2022-22.05.2022, Nice, Franța; 

 Asist. univ. dr. Raluca Șoșdean, nr. 6183/16.03.2022, în perioada 18.05.2022-22.05.2022, Nice, Franța; 

 Asist. univ. dr. Amalia Magdalena Cornea, nr. 6288/17.03.2022, în perioada 17.03.2022-18.03.2022, 

Barcelona, Spania; 

 Prof. univ. dr. Roxana Șirli, nr. 6490/18.03.2022, în perioada 24-26.03.2022, Cluj Napoca; 

 Prof. univ. dr. Alina Popescu, nr. 6489/18.03.2022, în perioada 25.03.2022, Cluj Napoca; 

 Ș.l. dr. Ruxandra Christodorescu, nr. 6410/18.03.2022, în perioada 31.03-01.04.2022, Paris, Franța; 
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 Prof. univ. dr. Mihaela Simu, nr. 6424/18.03.2022, în perioada 27-29.03.2022, Copenhaga, Danemarca; 

35. Aprobarea referatelor de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 5623/09.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 901,71 euro, solicitant: dr. David 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 666/10.03.2022, privind achiziționarea serviciului de comparare electronică a 

documentelor, prin utilizarea serviciului de internet Sistemantiplagiat.ro, pentru 100.000.000 caractere 

pe perioada 30.03.2022 – 29.03.2023, contravaloarea sumei de 16184 lei, solicitant: prof. univ. dr. Sorin 

Ursoniu; 

- Referat de necesitate nr. 5751/10.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Current Oncology, FI = 3.677, contravaloarea sumei de 1623.08 euro, solicitant: drd. Larisa Badau (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); 

- Referat de necesitate nr. 6190/16.03.2022, privind decontarea taxei de anuale de membru EAEC, 

contravaloarea sumei de 400 euro, solicitant: Agnes Balint (aviz favorabil din partea Direcției Financiar 

Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 5949/14.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1298,47 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. 6233/16.03.2022, 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. Cîtu 

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

Cercetarea științifică); 
- Referat de necesitate nr. 6403/18.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Vaccines, FI = 4.422, contravaloarea sumei de 1983.77 euro, solicitant: drd. Alexandru Tirziu (aviz 

favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean); 

- Referat de necesitate nr. 6514/21.03.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Children, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 7.991,08 lei, solicitant: drd. Dediu Mihaela (aviz favorabil 

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

- Referat de necesitate nr. 6513/21.03.2022, 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. Cîtu 

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

Cercetarea științifică). 

36. Aprobarea referatelor de recomandare pentru acordarea unui salariu diferențiat în procent de 30% din 

salariul de bază/lună, pe perioada 01.04.2022-31.12.2022, pentru următorii salariați: 

- Alexandra Diana Bobu, tehnician echipamente de calcul și rețele din cadrul Serviciului Antreprenoriat, 

Administrare website și platforme de e-learning, nr. 6157/16.03.2022; 

- Alina Nicoleta Silaghi, secretar I, Departamentul XVI – Balneologie, Recuperare medicală și 

Reumatologie, nr. 6121/15.03.2022; 

- Manuela Petrovici, secretar II (SSD), Departamentul II – Morfologie Microscopică, nr. 

6102/15.03.2022; 

- Izabela Claudia Kocsis, laborant, Disciplina Tehnologia protezelor dentare (Tehnică dentară), nr. 

6298/17.03.2022; 

- Loredana Popescu, secretar Departamentul I – Facultatea de Medicină dentară, nr. 6197/16.03.2022; 

- Maria Daniela Glodes, secretar, Departamentul III, Facultatea de Medicină dentară, nr. 

6323/17.03.2022; 

- Ștefan Bojincă, laborant Departament II, Facultatea de Farmacie, nr. 5952/14.03.2022. 

37. Aprobarea solicitărilor  de întrerupere a studiilor universitare de licență pentru: 

http://www.umft.ro/
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- stud. Mureșan Denisa Alina, anul III, nr. 5933/14.03.2022, programul de studii Medicină, Facultatea de 

Medicină, pentru anii universitari 2021 – 2022 și 2022-2023; 

- stud. Monineți Rebeca Debora, anul III, nr. 6346/17.03.2022, programul de studii Medicină, Facultatea de 

Medicină, în perioada 03.2022-09.2022.  

 

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 Ioan Hinț 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

