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  HOTĂRÂREA 

 CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ 

NR. 3/8891/14.04.2022 

 

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: 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, adoptat prin H.S. nr. 261/11900/30.06.2021, 

modificat, completat și aprobat prin H.S. nr. 83/7351/30.03.2022; 

- Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Facultății de Medicină Dentară, nr. 

422/DFMD/8891/14.04.2022.  

 

 

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

,,Victor Babeș” din Timișoara hotărăște: 

1. Avizarea rezultatelor concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs 

pe perioadă determinată în semestrul 1, anul universitar 2021-2022. Se transmite spre aprobare 

Senatului universitar. 

2. Avizarea componenței comisiilor de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare 

de licență cu durata de 6 ani, (360 ECTS) și avizarea componenței comisiilor de finalizare a 

studiilor pentru programele de studii universitare de licență cu durata de 3 ani (180 ECTS) din 

cadrul Facultății de medicină Dentară, sesiunea iulie/septembrie 2022 și februarie 2023. Se 

transmite spre avizare Prorectoratului Didactic și spre validare Consiliului de Administrație  al 

UMFVBT. 

3. Avizarea componenței comisiei de finalizare a studiilor pentru programul de studii masterale  

EMDOLA (European Master Degree of Oral Laser Applications), sesiunea 18 iulie 2022. Se 

transmite spre avizare Prorectoratului Didactic și spre validare Consiliului de Administrație  al 

UMFVBT. 

4. Aprobarea listei nominale a  cadrelor didactice propuse pentru a participa în calitate de șefi de 

sală, supraveghetori și operatori scanare la desfășurarea concursului de admitere, sesiunea 

iulie/septembrie 2022. 

5. Aprobarea creării și scoaterii la concurs a unui post de laborant pe perioadă nedeterminată la 

disciplina Pedodonție, din cadrul Facultatății de Medicină Dentară. 

6. Se ia act de instrucțiunile de aplicare ale art.13 din Metodologia de examinare și notare a 

studenților în cadrul UMFVBT, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație, nr. 

8/8030/05.04.2022. 

7. Se ia act de disciplinele din cadrul Facultății de Medicină Dentară a căror rată de 

nepromovabilitate, după examenele de restanțe din semestrul 1 al anului universitar 2021-2022, 

este egală sau depășește 20%. 

8. Aprobarea componenței nominale a comisiilor de reexaminare pentru disciplinele a căror rată de 

nepromovabilitate, după sesiunea de restanțe din semestrul 1 al anului universitar 2021-2022, este 

egală sau depășește 20%, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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9. Se amână solicitarea d-lui șef lucr.dr. Mircea Riviș, șef disciplină Anestezie și sedare în medicina 

dentară și Chirurgie dento-alveolară, nr. 8724/13.04.2022, privind înființarea opționalului 

„Concepte și tehnici actuale ale suturilor și lambourilor în chirurgia orală”, în semestrul 2 al 

anului IV. 

 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică la Compartimentul administrare website și platforme e-

learning, pentru a fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicarea pe site-ul www.umft.ro. 

 

 

 

DECAN, 

Prof.univ.dr. Meda-Lavinia Negruțiu 

         Secretar-șef facultate, 

                 dr. Daniela Aurora Tănase 

 

 

         Vizat Oficiu juridic, 

         C.j. Cristian Hinț 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Facultății de Medicină Dentară.. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original.  
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