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Hotărârea Consiliului Facultăţii de Medicină 

din 15 martie 2017 

 

1.  Membrii Consiliului facultăţii au validat cu unanimitate de voturi propunerile pentru scoaterea 

la concurs a următoarelor posturi didactice vacante 

  

I. La departamentul DFPC 

I.1 Pe perioadă nedeterminată 

- Profesor universitar – poziția 5: Semiologie medicală 1; Semiologie medicală 2; Medicină 

internă-Semiologie medicală 1; Medicină internă-Semiologie medicală 2. 

- Profesor universitar – poziția 6: Psihiatrie; Psihiatrie I; Psihiatrie II; Psihiatrie şi recuperare 

în psihiatrie. 

- Profesor universitar – poziția 7: Biochimie şi tehnici de laborator. Biofizică; Chimie 

organică; Chimie analitică. 

- Profesor universitar – poziția 8: Imunologie; Fiziologie 3; Fiziologie 2. 

- Conferențiar universitar – poziția 20: Recuperare medicală. Balneofizioterapie; 

Balneofizioterapie; Kinetoterapie 2; Electroterapie; Neurologie şi recuperare în 

neurologie; Kineziologie. 

- Șef de lucrări – poziția 37: Sănătate publică, management sanitar, legislaţie; Sănătate publică şi 

management sanitar; Politici sanitare. Servicii de sănătate. 

- Șef de lucrări – poziția 46: Medicină de familie. Medicină ambulatorie; Nursing clinic. 

Tehnica îngrijirii omului sănătos şi bolnav 6; Nursing clinic 7; Nursing clinic. Tehnica îngrijirii 

omului sănătos şi bolnav 3; Promovarea sănătăţii; Sociologie medicală. Istoria medicinei.  

I.2 Pe perioadă determinată 

- Șef de lucrări – poziția 41: Morfopatologie 1, Morfopatologie 2. 

- Șef de lucrări – poziția 47: Igienă şi sănătatea mediului; Igienă – Sănătatea 

mediului; Medicina muncii şi boli profesionale; Audit intern şi analiza riscurilor; Asistenţa 

primară a stării de sănătate. 

- Asistent universitar – poziția 68: Anatomie-Embriologie 1; Anatomie-Embriologie 2; 

Anatomie 2. Anatomie topografică.  

- Asistent universitar – poziția 72: Biochimie clinică; Biochimie şi tehnici de laborator. 

Biofizică; Biochimie 1; Biochimie 2. 

 

II. La departamentul SMC 

II.1 Pe perioadă nedeterminată 

- Profesor universitar – poziția 4: Medicină internă 1; Medicină internă 1. Recuperare în 

patologia cardio-respiratorie; Medicină internă 2. Recuperare în reumatologie. 

- Conferențiar universitar – poziția 10: Medicină internă 2; Medicină internă 1. 

- Conferențiar universitar – poziția 11: Dermatologie; Dermatocosmetologie; 

Dermatomicologie.  

- Conferențiar universitar – poziția 12: Pediatrie; Pediatrie II; Comunicarea şi relaţionarea cu 

pacientul cu boală cronică progresivă.  

- Conferențiar universitar – poziția 13: Neurologie; Neurologie și recuperare în neurologie; 

Geriatrie și recuperare în geriatrie. 
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II.2 Pe perioadă determinată 

- Asistent universitar – poziția 52:  Medicină internă 1; Medicină internă 2; Medicină Medicină 

internă 1. Recuperare în patologia cardio-respiratorie. 

- Asistent universitar – poziția 53:  Medicină internă 1; Medicină internă 2.  

- Asistent universitar – poziția 54: Chirurgie-Semiologie chirurgicală; Chirurgie generală. 

- Asistent universitar – poziția 55: Obstetrică-ginecologie 2. Neonatologie; Obstetrică-

ginecologie 1. 

 

2.1 Consiliul Facultăţii a hotărât prin vot în unanimitate nominalizarea domnului Șef de lucrări 

dr. Radu Necula pentru funcția de Șef de secție clinică Ortopedie și Traumatologie a Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Brașov 
 

2.2 Consiliul Facultăţii a validat nominalizarea, la solicitarea spitalelor, a următoarelor cadre 

didactice ca reprezentanți ai Facultății de Medicină în comisiile de concurs: 

- pentru postul de director medical Spitalul Clinic de Copii Brașov 

- Președinte de comisie – Conf.univ.dr. med. Petru IFTENI  

- Membru în comisia de soluționare a contestațiilor - Conf. univ. dr. med. Ioan SCÂRNECIU 

- pentru postul de director medical Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov 

- Președinte de comisie –   Conf.univ.dr. med. Petru IFTENI 

- Membru în comisia de soluționare a contestațiilor -  Conf. univ. dr. med. Ioan SCÂRNECIU 

- pentru postul de director medical Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie din Brașov 

- Președinte de comisie – Conf.univ.dr. med. Lorena DIMA  

- Membru în comisia de soluționare a contestațiilor - Conf.univ.dr. med. Petru IFTENI 

- pentru postul de medic specialist Medicină generală la Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie 

Brașov 

- Șef de lucrări dr. med. Rodica ONOFREI 

- Asist.univ. dr. med. Andreea NECULAU 
 

1.3 S-au aprobat cererile de reducere a taxei de studiu pentru studenți care urmează a fi propuse 

spre aprobare Consiliului de Administrație, cu condiția respectării regulamentului și a efectuării de 

activități în interesul facultății – cf. Anexa 1. 
 

1.4 S-a aprobat solicitarea studentei Dragomirescu Alexandrina anul I BFKT de recupererare a 

activităților obligatorii la disciplinele din semestrul I. 
 

1.5 Conform solicitării Rectoratului prin H.C.A. 19/2017 se impune programarea de activități cu 

studenții și masteranzii în Centrele de cercetare ale Facultății de Medicină din cadrul ICDT, in 

semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017.   

- S-au discutat posibilitățile didactice ale Facultății de a veni în întâmpinarea solicitării dlui 

Rector și a Directorului ICDT. 

- Reprezentanții studenților semnalează imposibilitatea accesului la ICDT cu mijloace de 

transport în comun. Se va încerca amânarea activităților programate până la soluționarea 

acestei probleme, pentru care s-au făcut demersuri la nivel de universitate. 

- Sesiunile de comunicări științifice ale studenților vor fi programate în ICDT. 

- Se încearcă identificarea de soluții pentru utilizarea aparaturii existente în centrele de 

cercetare ale Facultății de Medicină.  
 

1.6 Activitățile cadrelor didactice legate de examenul de admitere se vor desfășura în intervalul 

10-27 iulie 2017. Li se solicită tuturor cadrelor didactice să nu îsi fixeze gărzi sau alte activități 

care să le împiedice participarea la pregătirea și desfășurarea examenului de admitere în acest 

interval. Datele preconizate pentru zilele de examen sunt 18 iulie 2017 (program de studiu MD) și 19 

iulie 2017 (programe de studiu AM, BFKT; LC).  
 

1.7 Datele propuse pentru Sesiunea de Comunicări Științifice a studenților sunt 25-26 Aprilie 2017. 



1.8 În data de 31 martie 2017 se va desfășura Concursul de anatomie pentru studenții din anul I 

și II ai Facultății de medicină, program de studiu Medicină, sub organizarea conducerii Facultății de 

medicină și a ASSM Brașov (responsabil stud. Oana Grigorescu). 
 

1.9 În intervalul 10-15 mai 2017 va fi organizată simularea examenului de admitere 2017, 

coordonator doamna Prodecan Prof.univ.dr. med. Alina PASCU 

- Responsabil subiecte chimie dl. prof.univ.dr.chim. Gh. Coman   

- Responsabili subiecte biologie student Oana Grigorescu, prof.univ.dr. Alina PASCU. 
 

1.10  La solicitarea studenților și a dlui Decan, prof.univ.dr. med. Marius MOGA, Consiliul Facultății 

aprobă o sesiune specială de examene pentru studenții anilor terminali în intervalul 3-4 mai 2017. 
 

1.11 Se aprobă prin vot în unanimitate propunerea de solicitare a integrării clinice pentru dl. 

asist.univ.dr.med. Nicușor BÎGIU, medic specialist Obstetrică-Ginecologie, la Spitalul Clinic de 

Obstetrică-Ginecologie Brașov. 
 

Se va reveni și asupra solicitării de integrare clinică pentru dna. asist.univ.dr.med. Mădălina 

FRÎNCU. 
 

1.12 La propunerea studentului Miron Țigănaș se aprobă participarea cu statut de invitat 

permanent la ședințele Consiliului Facultății a studentului reprezentant in C.A., Alexandru 

Lăculiceanu, student anul 6 MD. 

Dl. Decan reînnoiește invitația de participare cu statut de invitati permanenti (formulată în CF din aprilie 

2016) la ședințele CF a câte unui student reprezentant al fiecărui program de studiu, precum și a 

coordonatorilor programelor de studiu. 

  

 

Informare 

 
2. Se solicită domnului Adrian Rotaru să soluționeze problema videoproiectorului din laboratorul de 

fiziologie, corp J. 

3. Cadrelor didactice care doresc să multiplice documente în scop didactic în număr mare de copii li se 

recomandă să utilizeze serviciul pus la dispoziție de reprografia universității.   

4. Finalizarea mobilierului destinat vestiarului pentru studenți din Spitalul Clinic Județean de Urgență 

a fost amânată de către Senatul Universității. Dificultăți suplimentare legate de spațiu se 

înregistrează în prezent ca urmare a necesității reorganizării/relocării activităților, în scopul 

modernizării spitalului. Se vor face demersuri pentru a identifica posibilitatea de amânare a acestei 

reorganizări, până la încheierea activităților didactice. 

 

        

 

 

Decan, 

 

Prof. univ. dr. Marius MOGA 



Anexa 1 Tabel propuneri reduce de taxă 

 

Nr.  
Crt. 

Fac
ulta
tea  

Numele şi prenumele An/PS solicitarea observaţi
i 

Reducere propusă 
de CF 

Reducere HCA nr. 
13/19.10.2016 

1.  MD HAMI MOHAMAD WAID IV/MD Reducere taxă refugiat/
SIRIA 

50% din taxa de 
scolarizare 4000 E 

Reducere taxă 
1/3 

2.  MD HAMI MOHAMAD V/MD Reducere taxă refugiat/
SIRIA 

50% din taxa de 
scolarizare 4000 E 

Reducere taxă 
1/3 

3.  MD BORȘU IULIANA 
ALEXANDRA 

II/AMG Reducere taxă plasame
nt 

100% - 

4.  MD ALALAW OBAIDA IV/MD Reducere taxă refugiat/
SIRIA 

25% - 

5.  MD ALNAYEF HUSSAN IV/MD Reducere taxă refugiat/
SIRIA 

25% - 

6.  MD NAJDAWI AHMAD VI/MD Reducere taxă - 25% - 

7.  MD DRĂGĂSTAN NICOLETA I/LA Reducere taxă - 50%  


