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 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 12/12130/07.06.2022 
         

 
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. 12130/07.06.2022. 
 

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

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității profesionale a studenților în 

cadrul studiilor universitare de licență din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, începând cu anul universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea republicării Metodologiei de examinare și notare a studenţilor în cadrul Universității de 

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

3. Retragerea/abrogarea Anexei nr. 1 - Instrucțiuni de aplicare ale art. 13 din Metodologia de examinare 

și notare a studenţilor în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/8030/05.04.2022, după intrarea în vigoare a 

Metodologiei de examinare și notare a studenţilor în cadrul Universității de Medicină şi Farmacie ,,Victor 

Babeş” din Timişoara, republicată.  

4. Aprobarea evaluării dosarelor candidaților străini (non UE) care solicită mobilitate academică definitivă 

din Ucraina, pe baza traducerilor documentelor în limba programului de studiu la care optează, în vederea 

recunoașterii și echivalării studiilor efectuate în instituțiile de învățământ superior recunoscute în Ucraina. Se 

înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea evaluării dosarelor candidaților UE și non UE care solicită mobilitate academică definitivă, 

pe baza traducerilor documentelor (planul de învățământ, situaţia şcolară, programa analitică), în limba 

programului de studiu la care optează, în vederea recunoașterii și echivalării studiilor efectuate în instituțiile 

de învățământ superior recunoscute în străinătate. Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea componenței comisiilor de admitere la programele de studii universitare de master, 

Facultatea de Medicină, sesiunea 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea componenței comisiilor pentru susținerea examenului de disertație la programele de studii 

universitare de master, Facultatea de Medicină, sesiunea 2022. Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea componenței comisiei de disciplină în vederea analizării faptelor sesizate prin adresele 

4944/01.03.2022, DFM/1609/05.05.2022, DFM/1202/04.04.2022, după cum urmează:  

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

 Prof. univ. dr. Nicolae Constantin Balica, Prodecan al Facultății de Medicină 

 Cj. Codrina Mihaela Levai 

Se înaintează Senatului universitar. 

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

în regim on-line, pentru: 

a. Student - doctorand: Lungu Anca-Mihaela 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel-Florin  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Muntean Mirela-Danina 

Membri:   

Prof. univ. dr. Pârvu Alina-Elena – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  
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Prof. univ. dr. Cătoi Florinela-Adriana – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-

Napoca  

Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

b. Student - doctorand: Lelcu Theia 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lighezan Daniel-Florin  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Muntean Mirela-Danina 

Conducător de doctorat cotutelă: Prof. univ. dr. Borza Claudia 

Membri:   

Prof. univ. dr. Pârvu Alina-Elena – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  

Prof. univ. dr. Cătoi Florinela-Adriana – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-

Napoca  

Prof. univ. dr. Marian Cătălin Valer – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

Prof. univ. dr. Mozoș Ioana-Monica – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

c. Student - doctorand: Popițiu Mircea-Ionuț 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ionac Mihai-Edmond  

Membri:   

Prof. univ. dr. Claudia Gherman – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  

Conf. univ. dr. Mureșan Adrian – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil 

Palade” din Târgu Mureș  

Conf. univ. dr. Murariu Marius-Sorin – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara 

10. Se ia act de revocarea din funcția de șef de disciplină a d-lui ș.l. dr. Șușan Răzvan Mihai, aprobată în 

ședința Consiliului Facultății de Medicină din data de 25.05.2022. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor de învățământ 

și cămine în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, cod PO – DSA – 

04/2022.  

12. Aprobarea revizuirii Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea examenului de licență 

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

13. Aprobarea revizuirii Procedurii de sistem privind circuitul documentelor în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.  

14. Aprobarea închirierii, în regim hotelier, a locurilor disponibile în căminele rămase deschise (Cămin 1-

2, respectiv cămin 24) pe perioada vacanței de vară, pentru: 

 Candidații la admitere împreună cu însoțitorii, tarif 50 de lei/zi/loc (tariful include toate utilitățile); 

 Studenții anului V Farmacie (tariful va fi același ca în timpul anului universitar, la care se adaugă 

energia electrică la tarifele corespunzătoare pieței, până la data de 09.09.2022 cu adeverință care 

să ateste efectuarea practicii în Timișoara); 

 Studenții UMFVBT, care rămân pe perioada verii cu contracte de muncă/voluntariat și pentru 

rezidenții cazați și în timpul anului universitar (tariful nesubvenționat din timpul anului universitar 

la care se adaugă energia electrică la tarifele corespunzătoare pieței); 

 Studenții de an terminal (Medicină, Medicină Dentară) care au posibilitatea de a rămâne în cămine 

până la data de 22.07.2022, ora 12.    

15. Aprobarea calendarului general privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea 

reprezentanților salariaților din cadrul Universității de Medicină și  Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara.  
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16. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Corina Danciu, Director al proiectului ,,Hidrogeluri 

inovatoare pe bază de micele polimerice ca sisteme de cedare pentru uleiul esențial de oregano: o abordare 

farmaceutică avansată avansată pentru gestionarea papiloamelor cutanate”, acronim OEOPMS – PN – 

III – P.1.1 – TE – 2019 – 0130, nr. 11930/06.06.2022, privind prelungirea și modificarea contractelor de 

muncă pentru echipa de implementare a proiectului menționat mai sus.  

17. Aprobarea înființării și scoaterii la concurs a unui post de laborant (tehnician dentar), pe perioadă 

nedeterminată, la Disciplina de Ortodonție din cadrul Departamentului II, Facultatea de Medicină Dentară. 

18. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Iosif Marincu, nr. 9949/04.05.2022, privind introducerea pe 

cardul de salarizare a sumei aferente cursului postuniversitar din martie 2022.  

19. Aprobarea continuării plății din fonduri proprii a abonamentului Moodle Mobile App, achiziționat în 

anul 2021 în cadrul proiectului FDI ConsilMed, conform ofertei depuse.  

20. Aprobarea achiziționării a câte 3 exemplare din cărțile de specialitate în Medicina dentară, menționate 

în lista depusă, și care vor intra în gestiunea Bibliotecii universității. 

21. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Kundnani Nilima Rajpal, nr. 12079/07.06.2022, privind 

decontarea taxei de participare la Conferința World Stroke Congress 2022, în perioada 26-29.10.2022, 

Singapore, contravaloarea sumei de 500 de dolari.  

22. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare, astfel:  

 Asist. univ. dr. Boeriu Estera, nr. 11071/23.05.2022, în perioada 24.05.2022 – 28.05.2022, Brașov; 

 Conf. univ. dr. Ilie Adrian Cosmin, nr. 11476/30.05.2022, în perioada 27.06.2022 – 29.06.2022, 

București; 

 Crenguța Moldovan, nr. 1910/30.05.2022, în perioada în perioada 27.06.2022 – 29.06.2022, 

București; 

 Prof. univ. dr. Cumpănaș Alin Adrian, nr. 11246/25.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, 

București; 

 Conf. univ. dr. Bardan Tiberiu Răzvan, nr. 11247/25.05.2022, în perioada 25.05.2022 – 27.05.2022, 

București; 

 Ș.l. dr. Dumitru Cătălin, nr. 11317/26.05.2022, în data de 27.05.2022, Orșova; 

 Conf. univ. dr. Elena Bernad, nr. 11318/26.05.2022, în data de 27.05.2022, Orșova; 

 Ș.l. dr. Mărgineanu Michael Bogdan, nr. 11475/30.05.2022, în perioada 02.06.2022 – 03.06.2022, 

București; 

 Prof. univ. dr.  Liliana Porojan, nr. 11700/02.06.2022, în perioada 25.06.2022 – 30.06.2022, Porto, 

Portugalia; 

 Asist. univ. dr. Vasiliu Roxana Diana, nr. 11702/02.06.2022, în perioada 27.06.2022 – 30.06.2022, 

Porto, Portugalia; 

 Asist. univ. dr. Vasiliu Roxana Diana, nr. 11703/02.06.2022, în perioada 22.06.2022 – 24.06.2022, 

București; 

 Asist. univ. dr. Popa Adelina, nr. 10857/17.05.2022, în perioada 21.05.2022 – 05.06.2022, Miami, 

SUA; 

 Asist. univ. dr. Tîrziu Adrian, nr. 11434/30.05.2022, în perioada 14.06.2022 – 17.06.2022, Poiana 

Brașov; 

 Ș.l. dr. Faur Cosmin, nr. 11569/31.05.2022, în perioada 02.06.2022 – 03.06.2022, Sibiu; 

 Prof. univ. dr. Șirli Roxana Lucia Denisa, nr. 11690/02.06.2022, în perioada 02.06.2022 – 

04.06.2022, Cluj Napoca; 

 Prof. univ. dr. Popescu Alina, nr. 11654/02.06.2022, în perioada 02.06.2022 – 03.06.2022, Cluj 

Napoca; 
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 Prof. univ. dr. Olariu Tudor Ovidiu Rareș, nr. 11690/02.06.2022, în perioada 06.06.2022 – 

10.06.2022, Palo Alto, SUA; 

 Conf. univ. dr. Staicu Simona Nicoleta, nr. 11733/02.06.2022, în perioada 28.06.2022 – 30.06.2022, 

Ploiești; 

 Asist. univ. dr. Mureșan Maria Cezara, nr. 11772/02.06.2022, în perioada 09.06.2022 – 10.06.2022, 

București; 

 Ș.l. dr. Chiriac Sorin Dan, nr. 11808/02.06.2022, în perioada 07.06.2022 – 10.06.2022, Sinaia; 

 Asist. univ. dr. Watz Claudia Geanina, nr. 11966/06.06.2022, în perioada 18.07.2022 – 23.07.2022, 

Barcelona, Spania; 

 Ș.l. dr. Racoviceanu Roxana Marcela, nr. 11967/06.06.2022, în perioada 18.07.2022 – 23.07.2022, 

Barcelona, Spania; 

 Conf. univ. dr. Mioc Marius Marcel, nr. 11968/06.06.2022, în perioada 18.07.2022 – 23.07.2022, 

Barcelona, Spania; 

 Conf. univ. dr. Ștefana Avram, nr. 11969/06.06.2022, în perioada 18.07.2022 – 23.07.2022, 

Barcelona, Spania; 

 Conf. univ. dr. Ghiulai Roxana Maria, nr. 11973/06.06.2022, în perioada 18.07.2022 – 23.07.2022, 

Barcelona, Spania; 

23. Aprobarea cererilor pentru acordarea concediu plătit/fără plată pentru formare profesională, avizate 

favorabile de către DRU, astfel: 

 Conf. univ. dr. Onofrei Roxana Ramona, nr. 11074/23.05.2022, în perioada 27.06.2022 – 

01.07.2022; 

 Conf. univ. dr. Suciu Oana, nr. 11107/23.05.2022, în perioada 27.06.2022 – 01.07.2022; 

 Conf. univ. dr. Amăricăi Elena, nr. 11731/02.06.2022, în perioada 07.07.2022 – 08.07.2022; 

 Ș.l. dr. Nistor Alexandru, nr. 11743/02.06.2022, în perioada 08.06.2022 – 31.10.2022; 

 Asist. univ. dr. Roșca Oana Janina, nr. 11847/03.06.2022, în perioada 17.06.2022 – 19.10.2022;  

24. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% 

din salariu de bază, avizate favorabil de DRU, pentru: 

 Oneț Georgiana Larisa, încadrată pe post de laborant în cadrul Disciplinei Pedodonție, nr. 

11477/30.05.2022, în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei ș.l. dr. Popa Mălina); 

 Adina Ramona Filca, încadrată pe post de secretar II – tehnoredactor în cadrul Biroului Contractare 

și tipar , nr. 11460/30.05.2022, în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei Mihai 

Diana Maria, Șef Birou Contractare și tipar); 

 Szebenyi Iadranca, încadrată pe post de operator – controlor date în cadrul Biroului Contractare și 

tipar , nr. 11461/30.05.2022, în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei Mihai Diana 

Maria, Șef Birou Contractare și tipar); 

 Blaj Simona, încadrată pe post de secretar II  grafician în cadrul Biroului Tehnoredactare și grafică 

nr. 11459/30.05.2022, în perioada 01.07.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-nei Luzan Katalin, Șef 

Birou Tehnoredactare și grafică); 

25. Aprobarea referatelor de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 11260/25.05.2022, privind decontarea taxei de publicare articol, în revista 

Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1217,31 euro, solicitant: drd. Alin Popescu (aviz 

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

științifică și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 11303/26.05.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1624,00 euro, solicitant: dr. Cozma Gabriel 
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(aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea 

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11299/26.05.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Journal of Personalized Medicine, FI = 4.945, contravaloarea sumei de 1623,08 euro, 

solicitant: conf. univ. dr. Valentina Buda (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian 

Iulian Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11360/27.05.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Anticancer  Research, FI = 2.420, contravaloarea sumei de 1200,00 dolari, solicitant: asist. 

univ. dr. Fericean Ovidiu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11552/31.05.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Environmental Research and Public Health, FI = 3.390, contravaloarea sumei de 2028,85 

euro, solicitant: dr. Ion Papavă  (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian 

Oancea, Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 1935/31.05.2022, de aprobare a decontării serviciilor către terți, sursa de 

finanțare 5DOC/1425/03.02.2022, contravaloarea sumei de 28920,00 lei, solicitant:  conf. univ. dr. 

Valentina Buda (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile privind fondurile 

disponibile); 

- Referat de necesitate nr. 1936/31.05.2022, de aprobare a achiziționării de reactivi, sursa de finanțare 

5DOC/1425/03.02.2022, contravaloarea sumei de 24925,00 lei, solicitant:  conf. univ. dr. Valentina 

Buda (aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile privind fondurile disponibile); 

- Referat de necesitate nr. 11742/02.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Journal of Clinical Medicine, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 2000 franci elvețieni, 

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. 11821/03.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI = 

3.507, contravaloarea sumei de 2000,00 de euro, solicitant: prof. univ. dr. Simona Drăgan (aviz 

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

științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11822/03.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Materiale plastice, FI = 0.593, contravaloarea sumei de 2310 lei, solicitant: drd. Mircea 

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

Cercetarea științifică și d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 2011/06.04.2022, de aprobare a achiziționării de reactivi, contravaloarea 

sumei de 511,00 euro + tva, sursa de finanțare CCA – 4566-2/24.02.2022, solicitant: prof. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11904/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Diagnostics, FI =3.706, contravaloarea sumei de 437.81 euro, solicitant: conf. univ. dr. 

Ovidiu Fira Mlădinescu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

Prorector pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 11923/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Materials, FI =3.623, contravaloarea sumei de 1945.82 euro, solicitant: asist. univ. dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2025/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei anuale de abonare la SimX 

VR standard, contravaloarea sumei de 35500.00 dolari, sursa de finanțare proiect CNFIS – FDI – 
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2022 - 0525, solicitant: prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan (aviz favorabil din partea Direcției 

Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 2024/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de participare congres 

online, contravaloarea sumei de 450 de euro, sursa de finanțare proiect PN – III – P1 – 1.1 – TE – 

2019-0130, solicitant: prof. univ. dr. Danciu Corina (aviz favorabil din partea Direcției Financiar 

Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 2023/06.06.2022, de aprobare a achiziționării imprimantă multifuncțională 

laser monocrom pantum M6509 NW A4, contravaloarea sumei de 450,00 de euro, sursa de finanțare 

proiect PN – III – P1 – 1.1 – TE – 2019-0130, solicitant: prof. univ. dr. Danciu Corina (aviz favorabil 

din partea Direcției Financiar Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 11996/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare capitol  carte 

în editura internațională, contravaloarea sumei de 500.00 euro, solicitant: prof. univ. dr. Atena 

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

Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 12026/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Vaccines, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1983.76 euro, solicitant: asist. univ. dr. 

Daniela Eugenia Popescu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

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

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 12057/07.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1440.00 franci elvețieni, solicitant: dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 12026/06.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Vaccines, FI = 4.242, contravaloarea sumei de 1983.76 euro, solicitant: asist. univ. dr. 

Daniela Eugenia Popescu (aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Cristian Iulian Oancea, 

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

CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 12057/07.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Diagnostics, FI = 3.706, contravaloarea sumei de 1440.00 franci elvețieni, solicitant: dr. 

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

pentru Cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 12114/07.06.2022, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, în 

revista Medicina, FI = 2.430, contravaloarea sumei de 1743.99 euro, solicitant: drd. Rednic Robert 

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

26. Aprobarea cererilor de întrerupere  de la studiile universitare de licență, avizate favorabil de către 

decanii facultăților, astfel: 

- Solicitarea stud. Ungureanu Mariana, nr. 11119/24.05.2022, anul I, Asistență de profilaxie 

stomatologică, Facultatea de Medicină dentară, pentru anul universitar 2021-2022; 

- Solicitarea stud. Petreuș Mihaela, nr. 11364/27.05.2022, anul IV, Farmacie, Facultatea de Farmacie, 

pentru anii universitari 2021-2022, 2022-2023; 

- Solicitarea stud. Pozsar Caroline Beatrice Yvone, nr. 11058/23.05.2022, anul III, Nutriție și 

dietetică, Facultatea de Medicină, pentru anii universitari 2021-2022, 2022-2023; 

27. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență, avizate favorabil de către decanii 

facultăților, astfel: 

- Solicitarea stud. Slimani Jad, nr. 11236/25.05.2022, anul I, Farmacie (în limba franceză), Facultatea 

de Farmacie; 
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- Solicitarea stud. Burya Thomas Patrick, nr. 11536/31.05.2022, anul III, Medicină, Facultatea de 

Medicină; 

28. Aprobarea solicitării stud. Martescu Elena Alexandra, absolvent al Facultății de Medicină, programul 

de studii AMG, promoția 2021, nr. 11547/31.05.2022, privind susținerea examenului de licență, în sesiunea 

iulie 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. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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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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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