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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ 

NR. 10 / 6252 / 16.03.2022 
 

În temeiul: 

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

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

- Regulamentului de organizare si funcționare al Facultății de Medicină din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, adoptat prin H.S. nr.161/8890/28.04.2021. 

În baza procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Facultății de Medicină, nr. 

936/DFM/6252/16.03.2022. 
 

Art. I. Consiliul Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara hotărăște: 

 

1. Avizarea Raportului comisiilor de concurs privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase 

la concurs pe perioadă nedeterminată în Semestrul I an universitar 2021-2022, întocmit în urma 

centralizării Rapoartelor comisiilor de concurs și a procesului verbal încheiat de comisia de 

soluționare a contestațiilor pentru postul de șef de lucrări poziția 30, Departamentul VII, 

Facultatea de Medicină, numită prin Decizia Rectorului nr. 170/01.02.2022,  conform anexei 

1/10/6252/16.03.2022; 

2. Avizarea planurilor de învățământ de 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, conform anexei 

2/10/6252/16.03.2022; 

3. Avizarea 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, având 

în vedere situația specială determinată de decesul Ș.L. Dr. Ovidiu Burlacu, pentru asigurarea 

continuității pregătirii în programul de rezidențiat și a pregătirii studenților la această 

disciplină, conform adresei nr. 183/DSGU/3859/14.02.2022, a notei de fundamentare nr. 

4359/22.02.2022 transmisă de Prorectoratul postuniversitar și a solicitării nr. 4538/24.02.2022 

transmisă de Consiliul Departamentului IX Chirurgie I, conform anexei 3/10/6252/16.03.2022. 

 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică de către Decanul Facultății de Medicină structurilor interesate 

din cadrul UMFVBT. 
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