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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

Către postul de televiziune B1TV 

În atenția domnului Redactor-șef 

 

Stimate Domnule Redactor-șef, 

 

În urma știrii difuzate la postul de televiziune B1TV, astăzi, 14 octombrie 2020, și a articolului publicat pe 

site-ul www.b1.ro , sub titlul: „Scandal la UMF Iași. Copii de medici și profesori, intrați la facultate pe ușa 

din dos (VIDEO)” (https://www.b1.ro/stiri/eveniment/scandal-la-umf-iasi-copii-de-medici-si-profesori-

intrati-la-facultate-pe-usa-din-dos-video-346981.html), Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 

Popa” din Iași solicită redacției B1TV publicarea prezentului drept la replică:  

 

DREPT LA REPLICĂ – 14.10.2020 
 

În ziua de 14 octombrie 2020, în intervalul orar 8.03 – 8.11, postul de televiziune B1TV a difuzat știrea cu 

supratitlul „BREAKING NEWS: Corupție la Medicină” titrând pe parcursul celor 8 minute de emisie: 

„Beizadelele medicilor ieșeni, admiși fără examen” și „Copiii medicilor, admiși pe locurile pentru străini”. 

La ora 9.41, pe site-ul www.b1.ro, a fost publicată știrea sub titlul: „Scandal la UMF Iași. Copii de medici și 

profesori, intrați la facultate pe ușa din dos (VIDEO)”. Ambele materiale conțin, într-o manieră 

tendențioasă, mai multe neadevăruri legate de admiterea pe cont propriu valutar la Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. 

1. Candidații cetățeni români au dreptul, ca orice cetățean al Uniunii Europene, să se înscrie la studii 

pe cont propriu valutar, la un program de studiu în limbile engleză sau franceză. Candidații la care 

faceți referire în materialele publicate au concurat la specializarea Medicină - linia de predare în 

limba engleză – pe 200 de locuri pe cont propriu valutar, împreună cu alți 384 candidați 

internaționali. Procesul de selecție se face sub forma unui concurs de admitere organizat conform 

Metodologiei proprii de admitere aprobată de Senatul Universității, care poate fi găsită pe site-ul 

UMF Iași (www.umfiasi.ro)  

http://www.b1.ro/
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/scandal-la-umf-iasi-copii-de-medici-si-profesori-intrati-la-facultate-pe-usa-din-dos-video-346981.html
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/scandal-la-umf-iasi-copii-de-medici-si-profesori-intrati-la-facultate-pe-usa-din-dos-video-346981.html
http://www.b1.ro/
https://www.umfiasi.ro/ro/admitere/program-de-licenta/Admitere%20straini%20%20RO/2020-2021/Metodologie%20admitere%20taxa%20valuta.pdf
http://www.umfiasi.ro/
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2. Mulți candidați cetățeni români aleg acest parcurs educațional datorită atractivității și avantajului 

formării complete ca medici într-o limbă de circulație internațională, planurile lor de viitor 

incluzând practica medicinei în străinătate. 

 

3. Procedura în vigoare de transferuri (mobilitate academică) nu prevede posibilitatea transferului 

liber de la programele cu predare în limbi străine la programele cu predare în limba română. 

Candidații cetățeni români sau cetățenii aparținând ţărilor membre ale UE, SEE şi din Confederaţia 

Elveţiană pot susține concurs de admitere în anii următori dacă doresc să-și continue studiile în 

regim cu taxă în lei. După susținerea și promovarea concursului de admitere, dacă obțin cel puțin 

media ultimului candidat admis la studii cu taxă în lei din acel an, pot continua studiile în regim cu 

taxă în lei. (Art.9. din MOBILITATEA ACADEMICĂ - RECUNOAȘTEREA ȘI ECHIVALAREA STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ) 

Din cunoștința noastră, în istoria recentă a Universității nu există niciun caz de transfer de la o 

linie de predare în limbi străine la linia de predare în limba română fără susținerea examenului 

de admitere. 

 

4. Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași tratează cu maximă 

responsabilitate admiterea la toatele specializările, pentru toate liniile de predare (română, 

engleză sau franceză). Transparența procesului de admitere este asigurată în mod constant prin 

publicarea tuturor informațiilor pe site-ul universității, la secțiunile dedicate admiterii și prin 

corespondența susținută cu Ministerul Educației și Cercetării. 

 

5. Suntem alături de studenții noștri admiși și-i vom susține în demersurile pe care vor dori să le facă 

pentru prejudicii aduse imaginii personale. Difuzarea numelor pe ecran în contextul discuțiilor din 

studio legate de „falsificări de diplome de bacalaureat”, „modalități de înșelăciune” și „tineri de 

bani gata” reprezintă acte de defăimare publică pentru care moderatorul, participanții la emisiune 

și, implicit, ale postul de televiziune B1Tv sunt direct răspunzători. 

 

Știrea difuzată de dvs dezinformează cititorii şi creează o imagine falsă raportată la procesul de 

admitere al cetățenilor internaționali, aducând prejudicii grave de imagine Universității de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. În această situaţie, solicităm publicarea prezentului drept la 

replică şi ștergerea articolului de pe site, în cel mai scurt timp. În caz contrar, Universitatea de 

Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” din Iași își rezervă dreptul de a acționa în judecată şi de a 

reclama la CNA postul de televiziune B1Tv. 

 

Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu 

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie 

„Grigore T. Popa” din Iași 

https://www.umfiasi.ro/ro/academic/Documents/Mobilitate%20Academic%C4%83/2020-2021/Mobilitate%20Academica%20site%202020.pdf
https://www.umfiasi.ro/ro/academic/Documents/Mobilitate%20Academic%C4%83/2020-2021/Mobilitate%20Academica%20site%202020.pdf

