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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 9/9160/19.04.2022 
         

 

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. 9160/19.04.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea structurii anului universitar 2022-2023, pentru studii universitare de licență. Se înaintează 

Senatului universitar. 

2. Aprobarea modificării structurii organizatorice a Serviciului Intern de Prevenție și Protecție din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel: 

- Înființarea unui post de inspector/referent în domeniul securității și sănătății în muncă – studii medii; 

- Înființarea unui post de specialist/referent în domeniul securității și sănătății în muncă – studii 

superioare; 

- Înființarea unui post de șef Birou care va conduce activitatea Serviciului Intern de Prevenire și 

Protecție.  

Se înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea componenței Biroului Central de Coordonare al examenului de licență, sesiunea iulie, 

septembrie 2022/februarie 2023, astfel: 

Președinte:  

Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, Prorector Didactic,  

Membri: 

prof. univ. dr. Meda-Lavinia Negruțiu, Decan Facultatea de Medicină Dentară,  

prof. univ. dr. Codruța-Marinela Șoica, Decan Facultatea de Farmacie,  

prof. univ. dr. Cătălin Valer Marian, Prodecan Facultatea de Medicină,  

prof. Filip Fiat, Director General Administrativ,  

Secretar: 

Secretar șef universitate, jr. Miriam Cătană 

Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea componenței Comisiei Centrale de licență, sesiunea iulie, septembrie 2022/februarie 2023, 

astfel: 

Preşedinte:  
Prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean 

Vicepreședinte:  
Prof. univ. dr. Nicolae Balica 

Membri: 

Prof. univ. dr. Emanuel Bratu 

Conf. univ. dr. Marius Leretter 

Conf. univ. dr. Cristina Maria Trandafirescu 

Șef lucr. dr. Stela Iurciuc 

Șef lucr. dr. Simona Claudia Popescu 

Secretar:  

Șef lucr.dr. Dana Roxana Buzaș 
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Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea componenței comisiilor de licență, pe facultăți și programe de studii, aprobate în Consiliile 

Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, aferente promoției anului universitar 2021-2022. 

Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea componenței comisiilor de disertație, pe facultăți și programe de studii, aprobate în Consiliile 

Facultăților de Medicină Dentară, respectiv Farmacie, aferente promoției anului universitar 2021-2022. Se 

înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea Strategiei de cercetare a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș din Timișoara, 

pentru perioada 2022-2024. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Calendarului de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate în vederea 

realizării unor mobilități externe definitive, parte integrantă din Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea activității profesionale a studenților în cadrul studiilor universitare de licență.  

9. Aprobarea Regulamentului de cămin privind organizarea și funcționarea cazărilor, an universitar 2022-

2023. Se înaintează Senatului universitar. 

10. Aprobarea tematicii și bibliografiei referitoare la Biologie, pentru concursul de admitere la 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, sesiunea iulie/septembrie 2023. 

11. Aprobarea planului de învățământ pentru studiile universitare de doctorat, domeniile Medicină, 

Medicina Dentară și Farmacie, anul I, anul universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

12. Aprobarea Regulamentului de organizare a admiterii la ciclul de studii universitare de doctorat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, an universitar 2022-2023, respectiv 

abrogarea Metodologiei privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de doctorat în cadrul 

Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, pentru anul universitar 2022-2023, 

domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor 

Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 411/24876/15.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

13. Aprobarea modelului Contractului pentru studiile universitare de doctorat, domeniul Medicină, 

Medicină Dentară și Farmacie, an universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

14. Aprobarea completării art. 4 din Regulamentul școlilor din cadrul UMFVBT, aprobat prin H.S. nr. 

146/8890/28.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, prin adăugarea unui nou alineat, după cum 

urmează: 

,,Alin.10. În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război sau 

la solicitarea Directorului CSUD), Directorul CSD propune, cu avizul Senatului, pentru acest regulament, 

organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line în vederea votării pe e-mail a ordinii de zi în scopul 

asigurării bunei funcționări a UMFVBT în aceste situații. Consultarea electronică va oferi membrilor CSD 

următoarele opțiuni de vot: ,,pentru”, ,,abținere” și ,,împotriva”. 

Se înaintează Senatului universitar. 

15. Aprobarea completării și modificării art. 11, alin 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat în cadrul UMFVBT, aprobat prin H.S. nr. 

5/5189/29.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

,,(3) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război sau la 

solicitarea Directorului CSUD), Directorul CSUD propune, cu avizul Senatului, pentru acest regulament, 

organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line în vederea votării pe e-mail a ordinii de zi în scopul 

asigurării bunei funcționări a UMFVBT în aceste situații. Consultarea electronică va oferi membrilor 

CSUD următoarele opțiuni de vot: ,,pentru”, ,,abținere” și ,,împotrivă”. 

Se înaintează Senatului universitar. 
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16. Aprobarea modificării și completării Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea 

procesului de susținere a tezelor de doctorat/abilitare în sistem on-line în cadrul Universității de Medicină 

şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.  

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

în regim on-line, de către: 

a. Student – doctorand Tofan Sergiu Alexandru 

Domeniul Medicină Dentară  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Motoc Andrei  

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: Arnăutu Sergiu - Florin 

Domeniul Medicină  

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

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Jianu Dragoș Cătălin  

Membri:   

Prof. univ. dr. Mureşanu Fior Dafin – UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Conf. univ. dr. Tuță Sorin - UMF “Carol Davila” din București 

Conf. univ. dr. Cozma Dragoș Constantin - UMF “Victor Babeș” din Timișoara 

18. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. univ. 

dr. Lăzureanu Elena Voichița, titular la UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara, după cum urmează: 
 Prof. univ. dr. Streinu-Cercel Adrian  - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București 

 Prof. univ. dr. Aramă Victoria  - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”  din 

București 

 Prof. univ. dr. Oancea Cristian Iulian - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara 

 Prof. univ. dr. Adriana Hristea (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” din București  

 Prof. univ. dr. Dumitru Irina Magdalena  (membru supleant) - Universitatea „Ovidius” din 

Constanța 

19. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de conf. univ. 

dr. David Vlad Laurențiu, titular la Disciplina de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Departamentul XI 

Pediatrie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează: 
 Prof. univ. dr. Popoiu Călin Marius - Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara 

 Prof. univ. dr. Spătaru Radu Iulian - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”  din 

București 

 Prof. univ. dr. Cosma Dan Ionuț - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-

Napoca  

 Prof. univ. dr. Man Adrian (membru supleant) - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 

Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș  

 Prof. univ. dr. Amăricăi Elena Constanța (membru supleant) - Universitatea de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
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20. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare elaborată de ș.l. dr. 

Bredicean Ana - Cristina, titular la Disciplina Psihiatrie în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

"Victor Babeș" din Timișoara , după cum urmează: 

Prof. univ. dr. Ursoniu Sorin - UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara 

Prof. univ. dr. Tudose Cătălina - UMF ”Carol Davila” din București 

Prof. univ. dr. Nireștean Aurel - UMFȘT „George Emil Palade” din Târgu Mureș 

Prof. univ. dr. Roman – Filip Carmen Corina (membru supleant) - Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Conf. univ. dr. Dehelean Liana (membru supleant) - UMF ,,Victor Babeș" din Timișoara 

21. Aprobarea solicitării d-lui conf. univ. dr. Alexandru Blidișel, nr. 9079/18.04.2022, privind schimbarea 

denumirii sediului actual Centrul de Chirurgie Laparoscopică și Microchirurgie ,,Pius Brânzeu” în ,,Centrul 

de training și Chirurgie Experimentală ,,Pius Brânzeu”, respectiv înființarea unui laborator/compartiment 

de ,,Abilități practice chirurgicale” în cadrul centrului.  

22. Aprobarea schimbării postului de inginer de sistem cu studii superioare în tehnician informatician cu 

studii medii în cadrul Direcției Informatizare – Serviciul IT.  

23. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de laborant în cadrul Facultății de Medicină 

Dentară, pe perioadă nedeterminată. 

24. Aprobarea acordării sporului de muncă în condiții periculoase sau vătămătoare de 10% pentru d-na 

Alina Murgu, angajată pe postul de secretar în cadrul Centrului de Chirurgie Laparoscopică și 

Microchirurgie ,,Pius Brânzeu”, având și atribuții specifice de laborator.  

25. Aprobarea menținerii d-lui Lazea Milian, angajat pe postul de portar în cadrul UMFVBT, în aceeași 

funcție, peste vârsta standard de pensionare, pentru 1 (un) an.  

26. Aprobarea solicitării d-lui asist. univ. dr. Pop Gheorghe Nicușor, nr. 8696/13.04.2022, privind 

acordarea concediului fără plată în perioada 15.04.2022 – 14.02.2023.  

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

de 30% din salariu de bază, pentru:  

 Bălăceanu Daniela, încadrată pe post de îngrijitoare în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

8517/12.04.2022, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ing. Grațiela Elena 

Filip, Director Social Administrativ); 

 Ceacăru Lucian Gabriel, încadrat pe post de secretar Departament XI - Pediatrie, nr. 

8574/12.04.2022, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-lui prof. univ. dr. Boia 

Eugen Sorin, Director Departament); 

 Ocolisan Eugenia, încadrată pe post de portar în cadrul Direcției Social Administrative, nr. 

1206/12.04.2022, în perioada 01.05.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-lui Voinov Radoico, Șef 

Serviciu PSI); 

28. Aprobarea următoarelor cereri pentru dispoziția de deplasare: 

 Prof. univ. dr. Mihai Gafencu, nr. 8833/14.04.2022: în perioada 15.05.2022 – 21.05.2022, 

Valladolid, Spania; 

 Asist. univ. dr. Bătăneanț Mihaela, nr. 7975/05.04.2022: în perioada 06.04.2022 – 08.04.2022, 

București; 

 Asist. univ. dr. Chirileanu Octavian, nr. 8089/06.04.2022: în perioada 07.04.2022 – 10.04.2022, 

Călimănești Căciulata; 

 Conf. univ. dr. Cristian Mornoș, nr. 8432/11.05.2022: în perioada 17.05.2022 – 20.05.2022, Paris, 

Franța; 

 Prof. univ. dr. Radu Prejbeanu, nr. 8524/12.04.2022: în perioada 27.04.2022 – 29.04.2022, Paris, 

Franța; 

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.       5 

 

 Prof. univ. dr. Păuncu Elena Ana, nr. 8871/14.04.2022: în perioada 30.05.2022 – 05.06.2022, 

Mamaia; 

 Asist. univ. dr. Mioc Mihail Lazăr, nr. 8285/08.04.2022: în perioada 27.04.2022 – 29.04.2022, Paris, 

Franța; 

 Conf. univ. dr. Florin Borcan, nr. 8917/14.04.2022: în perioada 12.06.2022 – 18.06.2022, Portoroz, 

Slovenia; 

 Conf. univ. dr. Buda Valentina Oana, nr. 8647/13.04.2022: în perioada 11.06.2022 – 15.06.2022, 

Berlin, Germania; 

 Asist. univ. dr. Moga Tudor Voicu, nr. 9020/15.04.2022: în perioada 28.04.2022 – 29.04.2022, 

Praga, Cehia; 

 Conf. univ. dr. Mircioagă Elena Doina, nr. 1258/12.04.2022: în perioada 20.05.2022 – 22.05.2022, 

Pitești;  

 Conf. univ. dr. Mircioagă Elena Doina, nr. 1259/12.04.2022: în perioada 27.05.2022 – 29.05.2022, 

Pitești; 

 Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, nr. 9103/18.04.2022: în perioada 20.05.2022 – 25.05.2022, 

Madrid, Spania; 

 Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan, nr. 9120/19.04.2022: în perioada 11.05.2022 – 13.05.2022, 

Sibiu. 

29. Aprobarea propunerii d-lui prof. univ. dr. Ștefan Ioan Stratul, nr. 8247/07.04.2022, privind tariful orar 

pentru remunerarea activităților membrilor Centrului de cercetare, angajați ai UMFVBT, în valoare de 780 

lei/oră (brut). 

30. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Roxana Șirli, nr. 7731/01.04.2022, privind remunerarea 

următoarelor persoane, după data de 15.06.2022, ca urmare a activității de predare și îndrumare a 

participanților la cursul postuniversitar de ecografie generală, în perioada 01.03.2022 – 31.05.2022, după 

finalizarea cursului, pe baza documentelor justificative, astfel: 

- Prof. univ. dr. Roxana Șirli: 24780 lei 

- Dr. Alina Popescu: 12390 lei 

- Conf. univ. dr. Mirela Dănilă: 12390 lei   

31. Aprobarea plății de către UMFVBT a tarifului anual de membru AMSE – The Association of Medical 

School in Europe, în valoare de 300 de euro/an. 

32. Aprobarea plății cotizației de 700 de euro, pe anul 2021, pentru ,,Organizația internațională a decanilor 

facultăților de farmacie francofone”, având în vedere că Facultatea de Farmacie are calitatea de membru în 

cadrul acestei organizații.  

33. Aprobarea unui plafon de maximum 5000 de euro/an pentru achiziționarea drepturilor de acces – 

abonament ZOOM pentru 20 utilizatori, respectiv de maximum 5000 de euro/an pentru achiziționarea unui 

abonament Webinar Zoom, sursa de finanțare – venituri proprii ale universității. 

34. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 8645/13.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Molecular and Cellular Biochemistry, FI = 3.396, contravaloarea sumei de 2455,00 euro, solicitant: 

prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

 Referat de necesitate nr. 8646/13.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Experimental and Therapeutic Medicine, FI = 2.447, contravaloarea sumei de 890 euro, solicitant: 

Conf. univ. dr. Marius Traian Leretter (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 
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 Referat de necesitate nr. 8337/08.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, FI = 3.24, 

contravaloarea sumei de 1749 dolari, solicitant: dr. Ciorcan Mircea (aviz favorabil din partea d-lui 

prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică și din partea d-nei prof. 

univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 8850/14.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Children, FI = 2.863, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: dr. Mogoi Mirela Letiția (aviz 

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

științifică); 

 Referat de necesitate nr. 8492/12.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 2164,11 euro, solicitant: dr. Anca 

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

pentru Cercetarea științifică și din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director 

CSUD); 

 Referat de necesitate nr. 8886/14.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, solicitant: drd. Nitușcă Diana (aviz 

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

 Referat de necesitate nr. 8887/14.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1298,47 euro, solicitant: drd. Mladin Mirabela (aviz 

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

 Referat de necesitate nr. 8797/13.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Molecular and Cellular Biochemistry, FI = 3.396, contravaloarea sumei de 245,00 euro, din venituri 

proprii cursuri postuniversitare, solicitant: prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean (aviz favorabil din 

partea Direcției Financiar Contabile); 

 Referat de necesitate nr. 1336/15.04.2022, privind achiziționarea de reactivi cercetare doctorală, 

contravaloarea sumei de 881,00 euro, sursa de finanțare – granturi doctorale ME, solicitant: drd. 

Drăghicescu Alina Arabela (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, 

Director CSUD și a Direcției Financiar Contabile); 

 Referat de necesitate nr. 9095/19.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

International Journal of Environmental Research and Public Health, FI = 3.39, contravaloarea sumei 

de 2254,28 euro, solicitant: conf. univ. dr. Onofrei Roxana Ramona (aviz favorabil din partea d-lui 

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

 Referat de necesitate nr. 9096/19.04.2022, privind decontarea taxei de publicare capitol carte, 

contravaloarea sumei de 500 euro, solicitant: prof. univ. dr. Stoian Dana Liana (aviz favorabil din 

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

 Referat de necesitate nr. 9134/19.04.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Biomedicines, FI = 6.081, contravaloarea sumei de 1713,25 euro, solicitant: asist. univ. dr. Cuț Talida 

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

Cercetarea științifică); 

 Referat de necesitate nr. 1378/19.04.2022, privind achiziționarea de reactivi, contravaloarea sumei de 

2229 euro, solicitant: drd. Kis Andreea (aviz favorabil din partea d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana 

Dehelean, Director CSUD). 

35.  Aprobarea solicitării stud. Montemurro Rebecca, nr. 7974/05.04.2022, anul III, privind retragerea de 

la studii universitare de licență, programul Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină. 
 

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 
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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 
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