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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 21/22340/06.10.2022 

         
 
În temeiul:  

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație a Universității de Medicină și 

Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, nr. 22340/06.10.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea demarării procedurilor de scoatere la concurs a posturilor vacante în sesiunea aferentă 

semestrului II al anului universitar 2022-2023.   

Art. 2. Aprobarea suspendării activităților didactice pe perioada 13.10.2022 – 14.10.2022, cu recuperarea acestora 

până la finele semestrului I, an universitar 2022 -2023, având în vedere desfășurarea evenimentului Zilele 

universității. 

Art. 3. Aprobarea următoarei reglementări în vederea modificării Regulamentului de acordare a burselor în 

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, astfel: ,, Începând cu anul universitar 2023-

2024, studenții români, care studiază în regim cu taxă, pot beneficia de burse sociale al cărei cuantum este stabilit 

anual de către Consiliul de Administrație, din veniturile proprii ale universității, în funcție de buget.” Se înaintează 

Senatului universitar.  

Art. 4. Aprobarea Acordului de parteneriat între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara (ca parte colectivă) și Consiliul Județean Timiș, în proiectul ACSELL (ACcelerating SmE innovation 

capacities with a living lab approach), cod. PGI05966, finanțat din Fondul european de dezvoltarea Regională, prin 

programul interreg Europe, fără finanțare din partea universității. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 5. Aprobarea distribuirii locurilor rămase vacante, în cadrul aceluiași program de studiu, către cetățenii non 

UE, după încheierea celor 2 etape de confirmări, cu posibilitatea de achitare a taxei de confirmare a locului la o 

dată curentă. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 6. Aprobarea distribuirii locului rămas vacant UE în favoarea unui candidat non UE, în cadrul programului 

de studii Medicină (în limba franceză). Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 7. Aprobarea redistribuirii celor 3 locuri bugetate rămase neocupate în urma concursului de admitere la 

programul de studii universitare de master Formularea și evaluarea produsului dermato-cosmetic, către programul 

de studii universitare de master Cosmetologie și dermofarmacie, următorilor candidați cu media cea mai mare, care 

au dreptul să studieze în regim bugetat. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 8. Aprobarea următoarei reglementări: ,,Suma de 11300 lei aferentă salarizării cadrelor didactice – 

conducători de doctorat, care au în coordonare doctoranzi la buget, să li se aloce pentru anul I, care a fost un an 
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teoretic, întreaga suma de 11300, urmând ca cei care fac parte din comisia de îndrumare să fie remunerați începând 

cu anul II, când are loc cercetarea propriu zisă.” Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 9. Aprobarea calității de membru al Școlii Doctorale Medicină – Farmacie din cadrul IOSUD – Universitatea 

de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, domeniul Medicină, a d-lui conf. univ. dr. T.A.P., atestat 

de abilitare  obținut în baza ordinului M.E. nr. 5926/23.12.2021. Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 10. Aprobarea modificării componenței Comisiei de Etică a universității prin înlocuirea d-nei conf. univ. dr. 

D.C. cu d-na conf. univ. dr. R.M.G., având în vedere adresa nr. 16565/27.07.2022. Se înaintează Senatului 

universitar.  

Art. 11. Aprobarea nominalizării comisiei de cercetare disciplinară prealabilă pentru analizarea faptei sesizate prin 

adresa nr. 16096/19.07.2022, după cum urmează:  

 Prof. univ. dr. B.T., Decan al Facultății de Medicină 

 Prof. univ. dr. N.C.B., Prodecan al Facultății de Medicină 

 Cj. dr. C.M.L. 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 12. Aprobarea componenței comisiilor de abilitare pentru evaluarea tezelor de abilitare ale următoarelor cadre 

didactice, astfel: 

a. Conf. univ. dr. C.I.M.: 

 Prof. univ. dr. O.C.I. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 Prof. univ. dr. P.T.L. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 Conf. univ. dr. M.M.A. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 Prof. univ. dr. N.R. (membru supleant) - Universitatea ,,Titu Maiorescu” din București 

 Conf. univ. dr. Horhat Florin – George (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara 

b. Conf. univ. dr. G.C.D.: 

 Prof. univ. dr. L.D.F. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 Prof. univ. dr. C.C.A. - Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad 

 Prof. univ. dr. A.I.D. - UMF „Gr. T. Popa”, Iași 

 Prof. univ. dr. Ș.R.L.D. (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara 

 Prof. univ. dr. T.B. (membru supleant) - Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad 

c. Conf. univ. dr. C.V.D. : 

 Prof. univ. dr. C.M.L - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 Prof. univ. dr. S.N. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

 Prof. univ. dr. C.M.M. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” din București 

 Prof. univ. dr. M.M.A. (membru supleant) – Universitatea Transilvania din Brașov 

 Prof. univ. dr. P.L.C. (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara  

d. Conf. univ. dr. O.F.M.: 

 Prof. univ. dr. C.I.O. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 Prof. univ. dr. E.D. - Universitatea ,,Ovidius” din Constanța 

 Conf. univ. Dr. M.M.A. - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 

 Prof. univ. dr. M.V.T. (membru supleant) - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara  

 Prof. univ. dr. R.M.N (membru supleant) – Universitatea ,,Titu Maiorescu” București 

Art. 13. Aprobarea calității de coordonator de rezidențiat pentru următoarele cadre didactice, cu aviz favorabil din 

partea d-lui prof. univ. dr. A.M., Prorector pentru studii postuniversitare și rezidențiat, astfel: 
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 Conf. univ. dr. F.H.B. - în specialitatea Chirurgie Cardiovasculară în cadrul Institutului de Boli 

cardiovasculare, nr. 20935/28.09.2022, pe o perioadă temporară; 

 Ș.l. dr. A.R., Șef Secție Chirurgie vasculară în cadrul SCJU ,,Pius Brînzeu” Timișoara -  în specialitatea de 

Chirurgie vasculară, nr. 20688/26.09.2022;  

 Ș.l. dr. C.G. – în specialitatea chirurgie toracică, nr. 21392/03.10.2022; 

 Ș. l. dr. H.I.D. – în specialitatea ORL, nr. 21392/03.10.2022; 

 Conf. univ. dr. P.I. – în specialitatea Obstetrică – ginecologie, nr. 21392/03.10.2022; 

 Ș.l. dr. S.A.D –în  specialitatea de Radioterapie, nr. 21764/04.10.2022.  

Art. 14. Aprobarea listelor cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse a desfășura activități 

didactice în regim de plata cu ora, în semestrul I al anului universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Medicină.   

Art. 15. Aprobarea listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate propuse a desfășura activități didactice 

în regim de plata cu ora, în semestrul I (II) al anului universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Medicină Dentară.  

Art. 16. Aprobarea listei cadrelor didactice propuse a desfășura activități didactice în regim de plata cu ora, în 

semestrul I al anului universitar 2022-2023, în cadrul Facultății de Farmacie, avizată în Consiliul Facultății în data 

de 05.10.2022. 

Art. 17. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. C.M.Ș, în calitatea de director de proiect 

1EXP/1233/30.01.2020, nr. 22097/05.10.2022, privind includerea în echipa de proiect, în calitate de membru, a 

următoarelor persoane, cu aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. C.I.O., prorector pentru cercetarea 

științifică, astfel: 

 Ș.l. dr. M.I.G 

 Drd. C.M. 

 Drd. P.A. 

 Drd. M.A. 

Art. 18. Aprobarea soliitării d-nei prof. univ. dr. M.P., manager proiect MEDI.COM – RARE, nr. 

20991/29.09.2022, privind posturile pentru proiectul ,,Extinderea serviciilor medicale și comunitare pentru 

persoanele afectate de boli genetice și rare, acronim MEDI.COM – RARE”, finanțat prin programul ,,Provocări în 

sănătatea publică la nivel european – Mecanismul financiar SEE 2014-2021.  

Art. 19. Aprobarea termenului de depunere a dosarelor prin care se solicită acordarea burselor sociale, la 

secretariatele facultăților, în perioada 04.11.2022 - 17.11.2022.  

Art. 20. Aprobarea tipării unui tiraj suplimentar de 40 de exemplare a cărții ,,Primul ajutor în accidentele rutiere”, 

respectiv a 100 de pliante și a 5 afișe informative pentru evenimentul ,,Învață să salvezi o viață!”, ed. a II-a, 

programată în 23 octombrie 2022, între orele 14 - 17, în P-ța Victoriei, Timișoara.  

Art. 21. Aprobarea utilizării siglei UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara pe documentele proiectului PNRR cu titlul 

,,Creșterea gradului de inovare prin digitalizare în Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara, cod proiect 722431572, acronim INO – DIGI – MED. 

Art. 22. Aprobarea calendarului general privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea 

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

Art. 23. Menținerea prevederilor art. 33 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/18990/08.09.2022, 

referitoare la solicitarea nr.18598/05.09.2022, având în vedere adresa Oficiului juridic, nr. 21716/04.10.2022, 

respectiv  adresa M.E. nr. 32104/19.09.2022, înregistrată la UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, cu nr. 

20798/27.09.2022, privind aplicarea art. 304, alin (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011. 

Art. 24. Aprobarea înființării unui post de îngrijitor curățenie pentru programele de studii din municipiul Lugoj, 

jud. Timiș. 

Art. 25. Aprobarea transformării postului vacant de referent de specialitate, studii superioare în secretar I, studii 

superioare din cadrul Departamentului de suport al diseminării rezultatelor științifice, respectiv a scoaterii la 

concurs a acestuia.   

Art. 26. Aprobare a transformării postului de referent I, studii superioare în administrator financiar I, studii 

superioare din cadrul Serviciului de Aprovizionare și achiziții publice, respectiv a scoaterii acestuia la concurs.  
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Art. 27. Aprobarea transformării postului de referent de specialitate I, studii superioare în administrator financiar 

I, studii superioare din cadrul Biroului Evaluare profesională, Concursuri și digitalizare Resurse Umane. 

Art. 28. Aprobarea propunerilor privind sporurile pentru condiții vătămătoare pentru activitatea didactică 

desfășurată de către personalul didactic și pentru activitatea curentă desfășurată de către personalul didactic auxiliar 

și nedidactic la locurile de muncă/spațiile din cadrul disciplinelor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară, 

Farmacie, respectiv din cadrul compartimentelor universității, unde au fost efectuate măsurători de către 

compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș, conform documentelor anexate.  

Art. 29. Aprobarea încheierii unor contracte de prestări servicii cu două publicații cu impact regional Observator 

de Timiș și Renașterea Bănățeană, în vederea promovării UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara. 

Art. 30. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare: 

- Ș.l. dr. Ș.C.L., nr. 20393/21.09.2022, în perioada 19.11.2022 – 22.11.2022, Roma, Italia; 

- Conf. univ. dr. C.E.A., nr. 20394/21.09.2022, în perioada 19.11.2022 – 22.11.2022, Roma, Italia: 

- Prof. univ. dr. A.N., nr. 20418/21.09.2022, în perioada 22.09.2022–25.09.2022, Tg. Mureș; 

- Conf. univ. dr. M.N., nr. 20419/21.09.2022, în perioada 22.09.2022–25.09.2022, Tg. Mureș; 

- Asist. univ. dr. S.A., nr. 20420/21.09.2022, în perioada 22.09.2022–25.09.2022, Tg. Mureș; 

- Prof. univ. dr. C.V.D., nr. 20909/28.09.2022, în data de 30.09.2022, Deva; 

- Prof. univ. dr. M.R., nr. 20895/28.09.2022, în perioada 13.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Prof. univ. dr. F.B., nr. 20899/28.09.2022, în perioada 11.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Conf. univ. dr. C.Ș., nr. 20897/28.09.2022, în perioada 11.10.2022 – 16.10.2022, Craiova; 

- Asist. univ. dr. C.Ș.D., nr. 20902/28.09.2022, în perioada 12.10.2022–16.10.2022, Craiova; 

- Asist. univ. dr. M.M.F.P., nr. 20901/28.09.2022, în perioada 13.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Asist. univ. dr. A.C., nr. 20898/28.09.2022, în perioada 13.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Asist. univ. dr. A.B., nr. 20896/28.09.2022, în perioada 13.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Asist. univ. dr. A.R.C., nr. 20900/28.09.2022, în perioada 13.10.2022–15.10.2022, Craiova; 

- Conf. univ. dr. O.M.A., nr. 20930/28.09.2022, în perioada 29.09.2022–30.09.2022, Szeged, Ungaria; 

- Ș.l. dr. A.T., nr. 21257/30.09.2022, în perioada 07.10.2022–10.10.2022, Madrid, Spania; 

- Conf. univ. dr. P.I.A., nr. 22098/05.10.2022, în perioada 18.10.2022 – 23.10.2022, Genoa, Italia. 

Art. 31. Aprobarea cererilor de concediu fără plată, avizate favorabil de către DRU: 

- Asist univ. dr. A.C.M., nr. 20531/23.09.2022, în perioada 04.10.2022 – 07.10.2022; 

- Ș.l. dr. N.A., nr. 21229/30.09.2022, în perioada 04.10.2022 – 03.10.2023. 

Art. 32. Aprobarea referatelor de necesitate: 

- Referat de necesitate nr. 21206/30.09.2022 privind decontarea taxei pentru curs oncologie ,,Coaching 

Breast – Block 1, contravaloarea sumei de 5375 euro, solicitant: prof. univ. dr. D.S.; 

- Referat de necesitate nr. 21557/03.10.2022 privind achiziționarea drepturilor de acces pentru soluțiile 

tehnice Mailchimp și SurveyMonkey în vedere implementării mecanismului de feedback al absolvenților 

Facultății de Medicină cu privire la valorificarea calificării universitare prin angajarea pe piața muncii sau 

prin continuarea studiilor universitare, contravaloarea sumei de 3000 de dolari, solicitant: prof. univ. dr. 

B.T.; 

- Referat de necesitate nr. 21505/03.10.2022 privind achiziționarea dreptului de acces, la nivel instituțional, 

pentru pachetul de analiză statistică Med Calc, contravaloarea sumei de 2500 de dolari/an, solicitant: prof. 

univ. dr. B.T.; 

- Referat de necesitate nr. 22066/05.10.2022 privind decontarea taxelor de transfer Timișoara – Aeroport 

Budapesta, respectiv transfer salonic – Volos – Salonic, contravaloarea sumei de 909,12 euro, sursa de 

finanțare Proiect CNFIS – 2022 – FDI – 0499, solicitant: A.B.; 

Art. 33. Aprobarea solicitării stud. A.D.M.M., nr. 20704/26.09.2022, anul II, Nutriție și dietetică, privind 

continuarea studiilor la acest program de studii, în regim cu taxă, pentru anul universitar 2022-2023. 

Art. 34. Aprobarea solicitării stud. V.I.A., nr. 20712/26.09.2022, anul I, Tehnică dentară, privind continuarea, 

respectiv finalizarea acestui program de studii, în regim cu taxă. 
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Art. 35. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. H.(M) A., nr. 21504/03.10.2022, privind decontarea taxei pentru 

efectuarea modulului psiho-pedagogic, nivelul I și II, desfășurat în perioada 2021-2022, conform chitanțelor 

anexate.  

Art. 36. Aprobarea cererilor de mobilitate academică definitivă între programele de studii din cadrul UMF ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, avizate favorabil de către decanii facultăților: 

- Solicitarea stud. P.M., nr. 18950/18.09.2022, anul II, de la Medicină dentară la Medicină (în limba engleză); 

- Solicitarea stud. M.N., nr. 18817/19.09.2022, anul II, de la Medicină dentară (în limba engleză) la Medicină 

(în limba engleză); 

- Solicitarea stud. M.K., nr. 19003/19.09.2022, anul II, de la Medicină (în limba engleză) la Medicină (în 

limba franceză); 

- Solicitarea stud. H.M.M., nr. 18605/05.09.2022, anul II, de la Medicină la Medicină (în limba franceză); 

- Solicitarea stud. A.A.N., nr. 18693/19.09.2022, anul II, de la AMG (Deva) la AMG; 

Art. 37. Aprobarea cererilor de reluare a studiilor universitare de licență (avizate de decanul facultății): 

- Solicitarea stud. S.V.A., nr. 20228/19.09.2022, anul II, Nutriție și dietetică, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. J.M., nr. 20155/19.09.2022, anul I, Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. M.A., nr. 21511/03.10.2022, anul II, Medicină (în limba engleză), Facultatea de Medicină; 

Art. 38. Aprobarea cererilor de retragere de  la studiilor universitare de licență (avizate de decanul facultății): 

- Solicitarea stud. M.B.O., nr. 20984/29.09.2022, anul I, Cosmetică medicală și tehnologia produsului 

cosmetic, Facultatea de Farmacie; 

- Solicitarea stud. R.G.F., nr. 20591/23.09.2022, anul II, Medicină dentară (în lb. engleză), Facultatea de 

Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. C.I.A., nr. 20529/23.09.2022, anul I, AMG (Deva), Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. G.A.E., nr. 20996/29.09.2022, anul III, Medicină dentară, Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. F.C.R., nr. 21100/29.09.2022, anul I (2021-2022), BFKT, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. B.C.M., nr. 21596/04.10.2022, anul III (2022-2023), BFKT, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. G.A.M., nr. 21599/04.10.2022, anul II (2022-2023), AMG, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. G.M.A., nr. 21007/29.09.2022, anul I (2021-2022), Medicină dentară, Facultatea de 

Medicină dentară; 

Art. 39. Aprobarea cererilor de întrerupere a studiilor universitare de licență (avizate de decanul facultății): 

- Solicitarea stud. P.L.I., nr. 20460/22.09.2022, anul I, Medicină dentară, Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. F.A.S., nr. 20833/27.09.2022, anul I, Tehnică dentară, Facultatea de Medicină dentară; 

- Solicitarea stud. T.T., nr. 20300/20.09.2022, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. A.A., nr. 21003/29.09.2022, anul II, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. H.J., nr. 21300/30.09.2022, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. M.R.D., nr. 20651/23.09.2022, anul III, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. A.M.S., nr. 20784/27.09.2022, anul II, Medicină (în limba engleză), Facultatea de 

Medicină;  

- Solicitarea stud. S.L.B., nr. 20750/27.09.2022, anul II, AMG, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. D.M.R., nr. 20980/29.09.2022, anul I, Tehnică dentară, Facultatea de Medicină Dentară;  

- Solicitarea stud. G.I., nr. 21187/30.09.2022, anul IV, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. M.M., nr. 21329/03.10.2022, anul I, Medicină, Facultatea de Medicină;  

- Solicitarea stud. M.A.F., nr. 21408/03.10.2022, anul II (2022-2023), AMG Lugoj, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. H.A.P., nr. 21598/04.10.2022, anii universitari 2022-2023 și 2023-2024, BFKT, Facultatea 

de Medicină; 

- Solicitarea stud. F.T.G., nr. 21597/04.10.2022, anii universitari 2022-2023 și 2023-2024, BFKT, Facultatea 

de Medicină; 

- Solicitarea stud. M.D.A., nr. 21024/29.09.2022, anii universitari 2022-2023 și 2023-2024, Tehnică Dentară, 

Facultatea de Medicină Dentară; 
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- Solicitarea stud. H.S., nr. 21777/04.10.2022, anii universitari 2022-2023 și 2023-2024, Tehnică Dentară, 

Facultatea de Medicină Dentară; 

Art. 40. Aprobarea cererilor de reînmatriculare (avizate de decanul facultății): 

- Solicitarea stud. H.T., nr. 20188/19.09.2022, anul III, Medicină, Facultatea de Medicină; 

- Solicitarea stud. C.H.C., nr. 21339/03.10.2022, anul II, Nutriție clinică și comunitară, Facultatea de 

Medicină;   

Art. 41. 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 
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