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HOTĂRÂREA CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ 

NR. 12 / 11250 / 25.05.2022 
 

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. 

1875/DFM/11250/25.05.2022. 
 

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

din Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea Raportului Decanului pentru anul 2021, prezentat în ședința Consiliului Facultății de 

Medicină din data de 13.04.2022 de către Decanul Facultății de Medicină, Prof. Univ. Dr. Bogdan Timar, 

conform anexei 1/12/11250/25.05.2022; 

2. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Aplicații moderne ale medicinei de laborator în 

personalizarea actului medical”, conform anexei 2/12/11250/25.05.2022; 

3. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Managementul serviciilor sociale și de sănătate”, 

conform anexei 3/12/11250/25.05.2022; 

4. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile 

cardiopulmonare”, conform anexei 4/12/11250/25.05.2022; 

5. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Nutriție Clinică și Comunitară”, conform anexei 

5/12/11250/25.05.2022; 

6. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Management Educațional Sanitar”, conform anexei 

6/12/11250/25.05.2022; 

7. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Responsabilitatea juridică a personalului medical”, 

conform anexei 7/12/11250/25.05.2022; 

8. Aprobarea propunerii privind componența comisiei de admitere pentru susținerea examenului de admitere 

sesiunea septembrie 2022 la Programul de Masterat ,,Recuperarea afecțiunilor neurologice”, conform 

anexei 8/12/11250/25.05.2022; 

9. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Nutriție Clinică și Comunitară”, conform anexei 

9/12/11250/25.05.2022; 
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10. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Aplicații moderne ale medicine de laborator în personalizarea 

actului medical”, conform anexei 10/12/11250/25.05.2022; 

11. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Managementul serviciilor sociale și de sănătate”, conform anexei 

11/12/11250/25.05.2022; 

12. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Prevenția și recuperarea în afecțiunile cardiopulmonare”, conform 

anexei 12/12/11250/25.05.2022; 

13. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Management Educațional Sanitar”, conform anexei 

13/12/11250/25.05.2022; 

14. Aprobarea propunerii privind componența comisiei pentru susținerea examenului de disertație sesiunea 

iulie 2022 la Programul de Masterat ,,Responsabilitatea juridică a personalului medical”, conform 

anexei 14/12/11250/25.05.2022; 

15. Avizarea rezultatelor alegerilor noilor studenți reprezentanți în Consiliul Facultății de Medicină - 2 locuri 

ocupate: Suciu Malina - Programul de studii Medicina an III si Stanciu Ioana Teodora - Programul de 

studii Balneofiziokinetoterapie si Recuperare anul II, conform anexei 15/12/11250/25.05.2022; 

16. Aprobarea propunerii D-nei Conf. Univ. Dr. Amaricăi Elena, director Departament XVI - Balneologie, 

Recuperare Medicală și Reumatologie, de revocare din funcția de șef de disciplină a D-lui Ș.L. Dr. Șușan 

Răzvan Mihai, conform anexei 16/12/11250/25.05.2022; 

17. Avizarea componenței nominale a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru postul 

didactic vacant scos la concurs în Sesiunea aprilie - iulie  2022, întocmite în baza procesului verbal primit 

de la Consiliul Departamentului IX - Chirurgie I, conform anexei 17/12/11250/25.05.2022. 

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

UMFVBT. 

 
                      Decan,   

  Prof. univ. dr. Bogdan Timar                        Secretar-Șef Facultate, 

                     Ramona-Cristina Davidaș 
    

   

                           Vizat Oficiu juridic, 

                 C.j. Codrina Levai 
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