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 HOTĂRÂREA 

 CONSILIULUI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ DENTARĂ 

NR. 8/23622/17.10.2022 

 

În temeiul:  

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

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

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. 

1090/DFMD/23622/17.10.2022.  

 

 

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

,,Victor Babeș” din Timișoara hotărăște: 

 

1. Avizarea listei posturilor didactice propuse pentru a fi scoase la concurs pentru semestrul 1, anul 

universitar 2022-2023 la Facultatea de Medicină Dentară. Se transmite spre aprobare Consiliului 

de Administrație. 

2. Aprobarea solicitării d-nei conf.univ.dr. Luminița-Maria Nica, în calitate de director al 

Departamentului III MD, privind derogarea d-lui Raul Rotar, asistent universitar titular în cadrul 

disciplinei de Protetică Dentară, pentru susținerea cursului opțional Digitalizare în medicina 

dentară, în semestrul 1 al anului universitar 2022-2023, anul VI MD, 1 serie, pe postul de șef 

lucrări, poz.21 din statul de funcțiuni al departamentului III MD. 

3. Aprobarea solicitării d-nei prof.univ.dr. Daniela Elisabeta Jumanca, în calitate de director al 

Departamentului I MD, privind derogarea d-nei asist.univ.drd. Alina Doina Tănase pentru 

susținerea cursurilor din postul vacant  de șef lucrări din statul de funcțiuni al disciplinei de 

Management, Legislație și Comunicare în Medicina Dentară, departamentul I MD și a d-nei 

asist.univ.drd. Raluca Mioara Cosoroabă pentru susținerea cursurilor din postul vacant  de 

conferențiar universitar din statul de funcțiuni al disciplinei de Management, Legislație și 

Comunicare în Medicina Dentară, departamentul I MD. 

4. Aprobarea solicitării d-nei prof.univ.dr. Atena Gălușcan, în calitate de șef al disciplinei de 

Medicină Dentară Preventivă, Comunitară și Sănătate Orală din cadrul Departamentului I MD, 

privind derogarea d-nei asist.univ.dr. Octavia Bălean de a susține cursul Noțiuni de prevenție în 

tehnica dentară, pe postul de șef lucrări, poz.7 din statul de funcțiuni al Departamentului I.  

5. Aprobarea solicitării d-nei prof.univ.dr. Camelia Alexandrina Szuhanek, în calitate de șef al  

disciplinei de Ortodonție din cadrul Departamentului II MD, privind derogarea următoarelor cadre 

didactice de a susține cursuri în cadrul disciplinei: asist.univ.dr. Raluca Adriana Milutinovici, 

asist.univ.dr. Nagib Riham, asist.univ.dr. Adelina Popa. (aprobat începând cu data de 

13.10.2022). 

6. Aprobarea solicitării d-nei asist.univ.dr. Ștefania Dinu, privind aprobarea de a preda cursul 

facultativ Orofacial Myofunctional Disorders din cadrul disciplinei de Pedodonție, anul V, 

programul de studii universitare de licență: Medicină dentară (în limba engleză). 
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7. Aprobarea demarării procedurilor privind elaborarea unui chestionar de evaluare a gradului de 

satisfacere a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar. 

 

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. 

 

http://www.umft.ro/

