
 

 

Hotărârea Consiliului Facultăţii de Medicină 

din 4 aprilie 2018 

 

1. În urma dezbaterilor asupra Raportului final al comisiei de analiză a abaterilor disciplinare a 

Facultății de Medicină, referitor la sesizarea nr. 88/28.02.2018 înregistrată la secretariatul 

Facultății în legătură cu anumite fapte ale titularului cursului de anatomie Șef lucrări dr. 

Costache Cristea, Consiliul Facultății a decis prin vot: 

- Sancționarea d-lui Șef lucrări dr. Costache Cristea cu diminuarea salariului de bază pe o 

perioadă de 3 luni cu 10% 

 

2. Conform propunerii din Raportul Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare a Facultatii, s-a 

decis formularea unor modificări aduse regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților în acord cu specificul Facultății de medicină, în cadrul următoarelor ședințe de 

departament și întruniri ale Consiliului Facultății. 

 

3. La simularea pentru examenul de admitere au obligația de a  participa toți studenții care au 

beneficiat de reducere de taxă de școlarizare 

4. Se aprobă cererile pentru propunere de integrare clinică spre a fi inaintate spitalelor: 

- Șef lucrări dr. Dana Marinescu către Spitalul Clinic Județean de Urgență, secția Anatomie 

Patologica 

-  Asist. Univ. dr. Oana Dimienescu către Spitalul clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr IA 

Sbarcea" Brasov 

5. Se aprobă cererea de reducere a taxei de școlarizare doctorat pentru drd. dr. Angela Tudor, 

organizator al Conferinței de Medicină Tradițională Chineză 

6. Se aprobă cererea de reducere a taxei de școlarizare a studentului Yldiz Sinan, cu condiția 

prezentării de dovezi justificative 

7. Se aprobă – cererile studentilor pentru plecare la bursa CEPUS 

8. Se aprobă schimbarea coordonatorului Erasmus pentru Facultatea de Asistență medicală - Șef 

de lucrări dr. Andreea Neculau 

 

Informare 
 

  

1. Se solicită informarea studenților referitor la faptul că participarea lor este încurajată și posibil 

susținută financiar de către universitate, în măsura în care contribuie la creșterea vizibilității și 

prestigiului instituției prin lucrările comunicate. Studenții care participă la evenimentele 

științifice naționale și internaționale, în calitate de studenți ai Facultății de Medicină din 

Brașov, au obligația de a informa conducerea Facultății. 

 

 

  
 

Decan, 

 



Prof. univ. dr. Marius MOGA 


