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SUMAR EXECUTIV 
 
 
Raportul Anual al Rectorului este o componentă a răspunderii publice asumată de Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, în concordanţă cu prevederile art. 124 şi art. 130 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 precum şi cu prevederile Cartei Universităţii. Acest document 
analizează starea Universităţii în anul universitar 2015-2016 cu scopul de a asigura transparenţă şi 
informarea corectă a comunităţii academice. Sunt prezentate și analizate: 
- Mecanismele de monitorizare şi evaluare a programelor educaţionale; 
- Politicile manageriale aplicate 
- Politicile de sustenabilitate a procesului educaţional şi managerial 
- Strategiile de dezvoltare. 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi este înfiinţată şi funcţionează conform 
legii şi Cartei Universitare, care concordă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al 
Învăţământului Superior. Definit prin Cartă (adoptată în şedinţa de Senat din 15.02.2017 şi validată de 
MEN), interesul prioritar al UMF Iaşi este reprezentat de garantarea şi respectarea drepturilor, libertăţilor 
şi intereselor legitime ale studenţilor şi cadrelor didactice în îndeplinirea misiunii sale de furnizor de 
educaţie şi cercetare, de satisfacere a nevoilor comunitare în sensul generării infrastructurii mentale a 
indivizilor, a creşterii nivelului civilizaţiei.  
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi îsi asumă, sub patronajul noii echipe 
manageriale (numirea în funcţia de rector a dlui Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, în conformitate cu 
Ordinul MENCS nr. 3215/24.02.2016, numirea noilor prorectori si a directorului general prin Decizia nr. 
162/08.03.2016 şi validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan, prin Hotărârea 
Senatului nr. 10/27.04.2016), obiectivele înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare 2016-2020, document 
care oferă atât conţinut şi dinamică autonomiei universitare, cât şi suport logistic pe baza căruia se face 
finanţarea. Planul de dezvoltare strategică pentru perioada 2016-2020 a fost elaborat în concordanţă cu 
legislaţia în vigoare din România privind învăţământul medical superior, ţinând cont de integrarea 
României în Uniunea Europeană, de schimbările majore din învăţământul universitar şi de intensificarea 
competiţiei dintre universităţile cu profil medical şi a avut la bază programul managerial susţinut în faţa 
comunităţii academice cu ocazia candidaturii la funcţia de Rector a domnului Prof. Dr. Viorel Scripcariu. 
La elaborarea sa s-au avut în vedere „Recomandările privind elaborarea planurilor strategice ale 
instituţiilor de învăţământ superior” al MEN, „Ghidul managementului universitar”, „Strategia 2020 a UMF 
Iaşi” şi recomandările din partea: Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 
(ARACIS), Conference International des Doyens des Facultes de Medecine Francophones (CIDMEF - 
reevaluare 2014) şi European University Association (EUA - evaluare 2012). Viziunea din spatele acestui 
plan constă în recunoaşterea pe plan internaţional a Universităţii ca instituţie de cercetare avansată, ca 
lider european în activitatea de cercetare şi excelenţă în învăţământ, dedicată impactului pozitiv în viaţa 
studenţilor, absolvenţilor şi a personalului, precum şi în comunităţile de la nivel local, naţional şi 
internaţional. 
 
In urma evaluării internaţionale de către European University Association‟s (EUA)/ Institutional Evaluation 
Programme (IEP) din 2012, echipa EUA a concluzionat că UMF este o instituție cu tradiție și cu reputație 
înaltă la nivel național și internațional, cu un personal universitar și administrativ foarte motivat, studenți 
devotați și părți interesate care acordă sprijin. Verificările externe au confirmat poziția sa de lider în 
regiune și în țară. De asemenea, aceştia au considerat că UMF deţine capacitatea de a răspunde 
provocărilor și oportunităților din viitor, că își va îndeplini misiunea, adăugând valoare bunăstării 
societății românești; că își va consolida poziția de jucător global în calitate de universitate de medicină și 
farmacie, având posibilitatea să contribuie la progresul științific internațional în medicină, stomatologie, 
farmacie și bioinginerie. 
 
În vederea re-evaluării şi urmăririi progresului Universităţii, echipa EUA s-a întors în instituţie ȋn perioada 
25-27 mai 2016.Grupul de lucru constituit pentru redactarea Raportului de autoevaluare al Universităţii şi 
întâmpinarea echipei a inclus următorii membri: Prof. Dr. Dragoş Pieptu (preşedinte), Prof. Dr. Lenuţa 
Profire, Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Şerban, Prof. Dr. Anca Galaction, Prof. Dr. Monica Tatarciuc, Ing. 
Cătălin Huceanu, Dana Zăinescu şi Andreea Dobrea (secretar Relaţii Internaţionale). In scopul justificării 
politicii de deschidere a Universităţii, a unei abordări complet diferite a strategiei de dezvoltare a 
acesteia, precum şi a încurajării ȋn ansamblu a activităţilor didactice şi ştiinţifice, au fost incluse în acest 
Raport performanţele instituţiei înregistrate în urma recomandărilor făcute în anul 2012. În urma vizitei, 
în conţinutul documentului transmis de către echipa de evaluare în august 2016, intitulat Follow-up 
Report 2016, membrii echipei au susţinut că s-au înregistrat progrese satisfăcătoare în întreaga gamă de 
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activitate universitară de la ultima evaluare IEP, deşi a fost o perioadă caracterizată de schimbări intense. 
De asemenea, aceştia au evidenţiat faptul că Universitatea a decis să susțină un nou rector, cu o nouă 
agendă, care urmărește să consolideze realizările și să introducă modalități participative, transparente de 
lucru. Echipa EUA are toată încrederea că Universitatea urmăreşte ridicarea propriilor standarde printr-un 
proces de dezvoltare continuă. 
 
În consecinţă, ca şi în anii precedenţi, UMF Iaşi se dovedeşte a fi o instituţie în permanentă dezvoltare, 
orientată către spaţiul internaţional şi sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi 
oportunităţi, dar rămânând  fermă şi consecventă în direcţiile sale esenţiale. 
 
Programele de licenţă  
Introducerea în planurile de învăţământ a unor discipline noi, moderne, regăsite în programele altor 
universităţi europene, evaluarea periodică a structurii programelor analitice, îmbogăţirea şi actualizarea 
permanentă a conţinutului şi a modului de susţinere a cursurilor, a lucrărilor şi stagiilor practice 
reprezintă modalităţile prioritare în vederea aplicării reformei curriculare. Cea de-a doua direcţie de 
realizare a reformei curriculare o reprezintă dimensionarea optimă a cifrei de şcolarizare. În acest sens, s-
a urmărit menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul aprobat de Minister la care s-a adăugat numărul de 
locuri cu taxă.  
 
Experienţa admiterii din ultimii ani a arătat o creştere a competiţiei la toate facultăţile din cadrul 
Universităţii. Pentru o selecţie mai eficientă a tinerilor care doresc să urmeze o carieră în medicină, 
medicină dentară, farmacie sau bioinginerie medicală, Universitatea a început, în sesiunea din iulie 2016, 
procesul de modificare a admiterii prin introducerea următoarelor principii: 
- reducerea ponderii notei de la bacalaureat în nota finală – 10% în anul 2016; 
- adăugarea unei a doua discipline de concurs (la alegere) la specializările: Medicină, Medicină Dentară 

și Farmacie; 
- creșterea procentului de teste la prima vedere (50%); 
- introducerea testului grilă la specializarea de Bioinginerie din cadrul Facultăţii de Bioinginerie 

Medicală. 
 
În ceea ce privește organizarea concursului de admitere a studenților cu taxă de școlarizare în valută, 
pentru optimizarea organizării și desfășurării concursului, a fost realizată și aplicată Procedura de lucru 
PL-90 privind admiterea la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetățenilor din state UE și non-UE 
precum și noua Metodologie proprie de desfășurare a concursului pentru această categorie de studenți. 
Pentru transparența procesului de selecție și pentru a veni în ajutorul candidaților și a personalului 
implicat în procesul de admitere, a fost creată platforma de înscriere on-line. Aceasta a permis selectarea 
candidaților eligibili ale căror dosare fizice au fost evaluate în vederea realizării ierarhiei finale. 
 
La linia de studiu în limba franceză, înfiinţată şi acreditată ARACIS s-a remarcat o adresabilitate crescută 
a studenţilor francofoni atât din ţările de limbă franceză cât şi din Franţa. Această adresabilitate poate 
reprezenta o dovadă a recunoaşterii nivelului ridicat de pregătire care se acordă studenţilor în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „‟Grigore T.Popa‟‟ din Iaşi. Numărul de studenţi la linia în limba 
engleză s-a menţinut crescut remarcându-se totodată un nivel ridicat al pregătirii preuniversitare a 
acestora (rezultatele la pregătirea din liceu, rezultatele examenului de bacalaureat, atestate 
internaţionale de cunoaştere a limbii engleze). 
 
În funcție de limba în care se desfășoară studiile, cei 8996 studenţi se împart astfel: 1119 studiu în limba 
engleză, 1151 studiu în limba franceză şi 6726 studiu în limba română. Din totalul de studenți înscriși, 
2747 sunt străini. 
 
Masterate 
La începutul anului universitar 2015-2016 existau un număr de 13 programe de masterat în domeniile 
medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care unul în limbile de circulaţie 
internaţională engleză şi respectiv franceză. 
În anul universitar 2015-2016 au fost şcolarizaţi un total de 294 masteranzi în anul I şi II. 
În luna februarie 2016 au susţinut disertaţia un număr de 2 absolvenţi din promoţiile anterioare. Nota 
minimă la disertație a fost 8.50, iar nota maximă a fost 9.75. 
În luna iulie 2016 au susţinut disertaţia un număr de 92 absolvenţi din promoţia curentă şi 4 din promoţiile 
anterioare. Nota minimă la disertație a fost 8, iar nota maximă a fost 10. Un număr de 9 absolvenţi au 
obţinut la disertaţie note intre 8 şi 8.99, 38 de absolvenţi note între 9 şi 9.99, iar un număr de 49 
absolvenţi au obţinut nota 10. 
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Doctorate 
Pentru anul universitar 2016-2017, M.E.C.S. a alocat Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iaşi, în iunie 2016, un număr de 60 de locuri (granturi de studii) în regim de finanțare de la bugetul 
de stat, dintre care 27 locuri cu frecvenţă şi 33 locuri cu frecvenţă redusă. Totodată, în calitate de 
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, U.M.F. Iaşi a aprobat, pentru anul universitar 
2016-2017, un număr de 27 locuri pentru doctorat în regim cu taxă. 
Metodologia de admitere realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi adresei 
M.E.C.S. nr. 36328/ 09.06.2016 privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii 
universitare de doctorat a fost aprobată în Consiliul de Administraţie din 05.07.2016 şi şedinţa Senatului 
din 28.07.2016. Pentru a asigura transparenţa şi vizibilitatea informaţiilor asupra concursului de admitere 
la studii universitare de doctorat, metodologia a fost publicată pe site-ul Universităţii şi transmisă 
conducătorilor de doctorat care puteau participa la competiţia pentru obținerea de granturi doctorale, în 
domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. 
În urma concursului de admitere, au fost admişi un număr de 60 studenţi doctoranzi în regim de finanțare 
de la bugetul de stat, 27 cu frecvenţă şi 33 cu frecvenţă redusă, şi 14 studenţi doctoranzi cu taxă. 
În anul universitar 2015-2016 au fost finalizate şi susţinute 42 teze de doctorat, 33 coordonate de 
conducători de doctorat în domeniul Medicină, 5 coordonate de conducători de doctorat în domeniul 
Medicină Dentară şi 4 coordonate de conducători de doctorat în domeniul Farmacie. Din cele 42 teze de 
doctorat susţinute public, un număr de 36 au fost supuse evaluării C.N.A.T.D.C.U. pe parcursul anului 
universitar 2015-2016, toate fiind validate prin O.M.E.N.C.S nr. 5954/07.12.2015, 3209/23.02.2016, şi 
3867 din 27.05.2016 privind atribuirea titlului ştiinţific de doctor. Un număr de 6 teze de doctorat, 
susţinute public în septembrie 2016, au fost evaluate de către C.N.A.T.D.C.U. în anul universitar 2016-
2017, fiind validate prin O.M.E.N.C.S. nr. 6122/20.12.2016. 
 
Rezidenţiatul si Cursuri Postuniversitare 
Concursul de admitere în rezidenţiat, organizat de către Ministerul Sănătăţii, a avut loc pe 20 noiembrie 
2016, în cele şase centre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureş şi Timişoara. 
Pentru cele 3.843 de poziţii (3.381 de locuri şi 462 de posturi), scoase la concurs la nivel naţional, s-au 
înscris 6.091 de candidaţi. La Iaşi s-au înscris 1115 candidaţi – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti: 
784 la Medicină (pe 386 de locuri şi 129 de posturi), 221 la Medicină Dentară (pe 49 de locuri) şi 110 la 
Farmacie (32 de locuri şi 3 posturi). 
 
În sesiunea noiembrie 20 noiembrie 2016, UMF Iaşi a organizat accesul în rezidenţiat pentru medicină, 
medicină dentară şi farmacie. La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţii 
la intrarea în specialitate pentru cele 3 domenii (pe primul loc fiind UMF „Carol Davila” Bucureşti, care 
dispune însă, de un număr, cel puţin dublu de cadre didactice, comparativ cu UMF Iaşi). 
 
La preluarea mandatului, prorectorul responsabil cu acest domeniu şi membrii CA s-au întâlnit cu 
coordonatorii de rezidenţiat pentru a identifica problemele existente, a găsi soluţii pentru îmbunătăţirea 
activităţii, etc.; în acest an, a fost actualizată baza de date, au fost afişate pe site traseele curriculare 
pentru toate specialităţile, cu repartiţia grupelor de rezidenţi pe coordonatori şi îndrumători. Suportul de 
curs a fost publicat pe site pentru 78% dintre specialităţi, au fost completate de către rezidenţi 
chestionare (200) prin care am putut aprecia gradul lor de satisfacţie, sau eventuale nemulţumiri ale 
acestora, şi mai ales am desprins unele propuneri, pentru îmbunătăţirea activităţii. 
 
În anul 2016 au fost organizate două sesiuni de examen medic specialist (martie şi octombrie), la care au 
participat 435 candidaţi, 26% dintre ei, obţinând medii peste 9. 
 
În anul universitar 2015 – 2016 au fost propuse 82 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 52 
(trei cursuri s-au repetat de 2 ori şi unul de 6 ori). La aceste cursuri s-au înscris 1580 cursanţi şi au 
absolvit 1486. 
 
Activitatea de cercetare  
Având în vedere obiectivelor propuse pe termen scurt, mediu şi lung, Prorectoratul ştiinţific a iniţiat şi 
desfăşurat în anul 2016 următoarele activităţi: 
- reorganizarea Comisiei ştiinţifice a Prorectoratului şi a Comisiei ştiinţifice a Senatului; 
- stabilirea atribuţiilor acestora, elaborarea şi aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare; 
- revizuirea regulamentului activităţii de cercetare ştiinţifică şi a procedurilor privind această activitate; 
- analiza grilelor/indicatorilor de evaluare privind activitatea de cercetare ştiinţifică; 
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- reformularea criteriilor de performanţă şi a indicatorilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică - 
dezvoltare şi inovare, vizibilitate naţională şi internaţională, în acord cu ultimele prevederi legale în 
vigoare, Carta Universităţii; 

- stimularea înregistrării profilului cercetărilor şi a rezultatelor în platformele/bazele de date 
internaţionale; 

- activitate susţinută de creştere a vizibilităţii Universităţii prin înregistrarea şi actualizarea informaţiilor 
despre aceasta în platformele/bazele de date naţionale şi internaţionale; 

- formularea şi publicarea expresiilor de interes pentru colaborările imediate (aplicaţii de proiecte) şi de 
perspectivă (colaborări pentru pregătirea unor proiecte naţionale/internaţionale, în cadrul PNCDI III şi 
H2020); 

- monitorizarea continuă a oportunităţilor de finanţare a cercetării ştiinţifice; 
- realizarea unor informări sintetice cuprinzând scopul, domeniile de cercetare, condiţiile de 

eligibilitate, bugetele accesibile, termene pentru depunerea aplicaţiilor pentru toate apelurile 
identificate, active sau în pregătire; 

- informarea mediului academic prin toate căile de comunicare: anunţuri la Noutăţi în pagina Cercetare 
pe www.umfiasi.ro, Newsletter către decanate, directori departamente, directori centre de cercetare, 
directori de proiecte, cercetători vizaţi ca fiind eligibili pentru participare la competiţie; 

- oferirea consultanţei ştiinţifice în elaborarea propunerilor de proiecte şi în asigurarea normelor de etică 
a cercetării de către Comisia ştiintifică şi Comisia de Etică a cercetării, care analizează propunerile de 
proiecte; 

- oferirea de către CCS a sprijinului administrativ pentru proiectarea bugetelor, relaţia cu punctele de 
contact din cadrul apelurilor şi parcurgerea procedurilor pentru depunerea proiectelor; 

- monitorizarea indicatorilor privind atragerea fondurilor (număr de proiecte depuse, rata de reuşită a 
proiectelor, utilizarea la maxim a fondurilor alocate proiectelor finanţate) şi stimularea atingerii 
valorilor ţintă ale acestora; 

- publicarea şi actualizarea continuă a infrastructurilor de cercetare (baza materială disponibilă, 
software şi bănci de date); 

- încurajarea depunerii aplicaţiilor de finanţare a cercetării prin utilizarea cu prioritate a infrastructurii 
disponibile în cadrul Universităţii. 

 
Mobilităţi studenţi şi cadre didactice 
La preluarea mandatului, prorectorul responsabil, prin obiectivele şi măsurile propuse, a demarat un 
proces de creştere a vizibilităţii pe plan extern, prin consolidarea şi extinderea relațiilor de parteneriat și 
intensificarea interacțiunii cu alte instituții. În cadrul programului Erasmus, Universitatea are încheiate 50 
de acorduri cu universităţi prestigioase din Belgia, Cehia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, 
Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Turcia. Tot în acest context, a crescut şi numărul de companii 
internaţionale cu care Universitatea colaborează şi care sunt dispuse să ofere consultanţă tinerilor 
interesaţi să studieze la UMF Iaşi. 
 
Oferta educaţională impresionantă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” – Iaşi atrage, 
în continuare, studenţi din toate colţurile lumii. Cei 2747 de studenţi străini de aproximativ 60 de 
naţionalităţi diferite contribuie la crearea unui mix cultural extraordinar, Universitatea numărându-se 
printre cele mai deschise instituţii de învăţământ superior ale României. 
 
În anul universitar 2015-2016 se poate observa o creștere a numărului de mobilităţi outgoing pentru 
studenţii Erasmus (44) şi a numărului de mobilităţi incoming pentru cadrele didactice (8). 
 
De asemenea, în anul universitar 2015-2016, primii medici rezidenţi au beneficiat de programul de 
formare Rezidenţiat în Luxemburg. În cadrul Acordului de cooperare cu Centre Hospitalier Luxemburg, 
pentru formarea profesională a medicilor rezidenţi semnat în anul 2015, medicii rezidenţi beneficiază de 
un stagiu de pregătire profesională de 1 an (1.10 – 30.09), cu posibilitate de prelungire până la 2 ani, în 
clinicile CHU Luxemburg. La finalul stagiului, fiecare beneficiar primeşte un "certificat universitaire de 
formation médicale spécialisée complémentaire". 

 
Accesul la baze de date si reviste de specialitate  
În ceea ce privește dotarea cu material bibliografic, în anul universitar 2015-2016 au intrat în fondul 
Bibliotecii U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași prin achiziție, donații și schimb interbibliotecar un număr de 7773 
volume publicații în valoare de 284796,41 lei, însumând aproximativ 1065 titluri, ajungându-se la sfârșitul 
anului universitar la un număr de 270.084 volume publicații (cărți, reviste, audio-vizuale, etc.). În această 
perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de 55 titluri de manuale de curs și lucrări practice, dintre 
care 41 de titluri cu ani de apariție 2014-2016. 
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Cititorii au avut acces la următoarele baze de date cu acces on-line: EBSCO - ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE, OXFORD JOURNALS, OVID MEDICAL - OVID High Impact Collection 30, PROQUEST, SCIENCE 
DIRECT (inclusiv Masson Titles Elsevier Science Direct Collection), SPRINGERLINK, THOMPSON ISI - WEB OF 
SCIENCE, WILEY JOURNALS. La acestea se adaugă accesul la peste 2483 cărți electronice cu acces online 
aparținând platformelor Elsevier/SCIENCE DIRECT, Springer și Wiley. 
 
Analiza managementului administrativ și financiar  

1. Politica și obiectivele în domeniul calității 
Politica privind calitatea a fost elaborată initial în data 11.01.2008, revizuită ulterior în data 02.03.2010, 
respectiv 07.03.2015, precum si în data de 01.03.2016. Documentul respectă cerințele standardului de 
referinţă ISO 9001 și este adecvat scopurilor organizației. De asemenea, în timpul auditurilor interne, 
desfășurate anual, în mod planificat, s-a constatat că documentul este cunoscut, înțeles și aplicat în toate 
compartimentele.  
La data de 31.12.2016, în Universitatea de Medicină şi Farmacie „GRIGORE T. POPA” IAȘI existau 
elaborate/revizuite 114 proceduri: 6 proceduri de sistem; 29 proceduri de proces, 16 proceduri 
operaționale; 63 proceduri de lucru. Implementarea standardelor de control intern/managerial, 
modificările legislative, precum şi modificările interne  au impus revizuirea procedurilor existente și 
elaborarea unor proceduri noi.  
 

2. Rezultatele auditurilor interne sau externe 
In anul 2016, auditul intern pe linie SMC-SCIM, planificat în Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iași s-a desfășurat conform Programului de audituri interne pentru anul 2016 (aprobat și publicat 
pe site-ul universității) în proporție de 54%, realizat efectiv pentru compartimentul administrativ. 
In strategia de dezvoltare a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi sunt promovate şi 
încurajate principiile care stau la baza creşterii calităţii prin evaluări externe efectuate atât de agenţiile 
naţionale abilitate (ARACIS) cât şi cele internaţionale (CIDMEF, CID-CDF, EUA etc).În acord cu această 
strategie, pentru compartimentul academic, auditul intern în domeniul calităţii a fost suplinit de 
evaluarea instituţională ARACIS, cu documentaţia corespunzătoare, evaluarea internaţională EUA cu 
documentaţia corespunzătoare dosarului de autoevaluare (realizat în aprilie 2016), precum şi vizita 
propriu-zisă efectuată de către echipa de evaluatori EUA în 25-27 mai 2016. 
În urma auditului intern, desfășurat prin sondaj, în anul 2016, au fost elaborate 13 rapoarte de audit şi s-
au constatat în total 12 observații/neconformități pentru următoarele domenii auditate: Departament 
Comunicare şi Marketing Universitar, Direcţia Financiar Contabilă, Tipografia universităţii, Biblioteca, 
Direcţia Operaţional Administrativă, Serviciul Administrare Patrimoniu Tehnic Investiţii, Direcţia Programe 
pentru Dezvoltare Instituţională, Birou Registratura generală ş Arhivare documente, Birou de Protecție 
Reglementată (Securitate şi Sănătate în Muncă şi Apărare împotriva incendiilor), Carantina animale, 
Serviciul Facilități Studenți (birou, cămine şi bufet),  Direcţia Patrimoniu/Birou Achiziţii, Serviciul de 
Consiliere şi Orientare Profesională. 
Pentru toate obsevațiile/neconformitățile constatate s-au deschis rapoarte de observație/neconformitate 
în care s-au stabilit corecții și acțiuni corective, termene și responsabili de implementare. 
Implementarea acțiunilor corective a fost verificată de auditor, prin constatări la fața locului sau dovezi 
obiective. 
În anul 2016, în cadrul auditului extern de supraveghere II realizat de organismul de certificare CERTIND 
SA în perioada 30-31martie 2016 nu s-au constatat neconformități. 
 

3. Managementul riscurilor 
Procesul de management al riscurilor din Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
asigură identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor și 
monitorizarea eficacităţii acestora. 
În vederea gestionării cât mai eficiente a riscurilor, amenințărilor/vulnerabilităților, care pot afecta 
îndeplinirea obiectivelor, a fost numită prin Decizia nr.11655/27.05.2016, o noua Echipă de gestionare a 
riscurilor, care cuprinde ofițeri de risc de la toate nivelurile ierarhice. 
La data de 31.12.2016, pentru structurile organizatorice din Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași, existau 29 registre de riscuri, în care sunt înregistrate 76 riscuri. Până la finalul 
anului 2016, din cele 29 structuri organizatorice, 27 au aplicat măsuri destinate să reducă riscurile la un 
nivel acceptabil.  
 

4. Resursele financiare 
Activitatea financiară a universităţii în anul 2016 s-a desfăşurat în baza legislaţiei specifice şi a strategiei 
de dezvoltare instituţionala a Universităţii. 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/index
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&from=SL
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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În plan financiar, finanţarea universităţii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca şi servicii 
în cadrul contractului instituţional cu Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi a resurselor obţinute din 
activităţile proprii desfăşurate, conform Legii nr. 1/2011 a Educatiei Naţionale, în urmatoarea structura:  
1. Finanţarea de bază , valoarea contractului a fost in suma de 69.249.455 lei, din care suma de 

8.720.000 lei pentru punerea în aplicare prevederilor Legii nr 85/2016 privind plata diferenţelor 
salariale cuvenite personalului pentru perioada 01 octombrie 2008-13 mai 2011. În anul 2016 s-a alocat 
de la M.E.N. prin fondul de dezvoltare instituţională suma de 258.300 lei acordată pe proiecte pe baza 
de competiţie în temeiul ordinului 3632/2016 . 

2. Subvenţiile încasate de la Ministerul Educaţiei Naţionale în valoare de 10.105.271 lei, structurate 
astfel:  

             -   subvenţii  cămine                       2.962.376  
             -    transport studenţi 50%                413.900 
             -    burse studenţi                            5.783.995 
             -  dotări şi investiţii                           945.000 
 
Total venituri incasate prin contractul instituţional şi complementar este 79.354.726 lei 
 
3. Venituri proprii realizate din activitatea de bază, în valoare de 116.724.083 lei, structurate pe 
capitolele următoare din bilanţ: 
 - activităţi educaţionale, dobânzi şi sponsorizări                              80.488.201 
 - cercetare ştiinţifică                                                                          3.564.666 
- venituri din închirieri                                                                        323.223 
- activităţi autofinanţate, prestări servicii, consultanţă şi expertiză      5.939.029 
- proiecte din surse nerambursabile                                                      26.408.964 
 
TOTAL încasări realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în anul anul 2016,196.078.809 lei 
Din totalul încasărilor realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2016, ponderea sursei de 
finanţare din contractele instituţionale (finanţare de bază şi finanţare complementară) reprezintă 40.4 %  
 
Plăţile efectiv realizate în anul 2016, respectând sursa de finanţare, înregistrate conform 
situaţiilor anexe la bilanţ, sunt în suma totală de 148.834.457 lei, structurate astfel: 
- Din finanţarea de bază aferentă contractului instituţional 66.688.751  
- Din finanţarea complementară 9.887.734 
- Din activităţile autofinantate 626.660  
- Din cămine, cantină, 3.668.415 
- Din cercetare ştiinţifică 3.623.843 
- Din finanţarea nerambursabilă 1.063.387 
- Din venituri proprii 63.275.667 
 
Din totalul plăţilor efectiv realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2016, ponderea sursei 
de finanţare din contractele instituţionale (finanţare de bază şi finanţare complementară) reprezintă doar 
51.4% . 
 
Din execuţiile bugetare pe surse de finantare şi categorii de cheltuieli, anexe la darea de seamă contabilă, 
se desprind indicatorii sintetici ai bugetului de venituri şi cheltuieli : 
1) Încasări realizate aferente veniturilor curente, în valoare de 196.078.809 lei, din care încasări aferente 
contractelor instituţionale cu M.E.N., în suma de 79.354.726 lei;  
2) Plăţi nete totale148.834.457 lei din care: 
- cheltuieli curente = 138.811.619 lei din care:  

 cheltuieli de personal = 93.039.214 lei 
Plăţile efectuate sunt regăsite în veniturile curente realizate până la data de 31 decembrie 2016. 
 
Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2016, este reprezentat prin excedent în valoare de 
40.478.309  lei. 
 
În acest an, nu au fost înregistrate operaţiuni respinse la viza de control financiar preventiv . 
 
Din punct de vedere al resurselor financiare în perioada 2006-2016 veniturile aferente activităţilor 
desfăşurate au crescut constant ajungând în 2016 la 196.078.809 lei. De asemenea și lichidităţile au 
crescut de la 33.710.036 lei în 2009 la 252.266.611  lei în 2016, ceea ce demonstrează un management 
financiar eficient al resurselor atrase. 
 



 

 

pagina 15 din 226 

De asemenea veniturile proprii sunt mai mari decât cele provenite din finanţarea de la buget începând cu 
2010. Acest lucru demonstrează capacitatea Direcţiei Administrative: 
-  de a analiza și a decide asupra oportunităților de finanțare,  
- de a organiza orice acțiune in sensul eficientizării maxime a resurselor, 
- de a gestiona eficient resursele UMF, astfel încât să determine excedent. 
Începând cu anul 2010 veniturile realizate cresc şi datorită veniturile obţinute din implementarea 
proiectelor cu fonduri europene care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea instituţională a 
Universităţii. 
 

5. Strategii de dezvoltare 
Schimbare şi strategii 
Schimbarea trebuie să se insinueze treptat în viaţa universităţii şi a comunităţii acesteia, fără salturi 
flagrante şi prin adoptarea unor mecanisme compensatorii menite să atenueze „şocurile”. Este nevoie de 
înţelegerea profilului schimbării, a dimensiunilor sale, de explicitarea obiectivelor şi stabilirea unor 
indicatori de performanţă a schimbării, promovarea comunicării şi a implicării personale, schimbarea 
managementului, etc. Creativitatea, depăşirea conflictelor de orice fel, decentrarea în raport cu viziune 
unilaterală asupra schimbării educaţionale în UMF Iaşi sunt alte modalităţi esenţiale prin care se poate 
învăţa schimbarea. Identificăm şi două relaţii esenţiale în cadrul schimbării educaţionale: 
- Relaţia individ – grup din perspectiva schimbării educaţionale a organizaţiei UMF Iaşi 

 Grupul poate deveni rigid şi constrângător; 

 Individul – atomizarea eforturilor de schimbare; 
- Relaţia fluctuaţia de personal – schimbare; 
În cadrul UMFIaşi aceste nevoi/relaţii sunt uşor abordabile din perspectiva implementării sistemului de 
management al calităţii ISO 9001:2008. Astfel, abordarea procesuală a activităţii  UMFIaşi presupune 
existenţa unor proceduri clare privind comunicarea, responsabilizare şi implicare. Procesele manageriale 
fiind cele prin care schimbarea poate pătrunde în conştientul organizaţional şi prin care îşi poate 
manifesta puterea creatoare. 
Pentru buna funcţionare a UMF Iaşi, care implică raportarea permanentă la sistemul de management al 
calităţii ISO 9001:2008, adoptarea strategiilor de dezvoltare pare să devină unul din criteriile cele mai 
importante. 
Plecând de la realitatea mediului social al UMF Iaşi, aflat într-o continuă schimbare, care îşi îmbogăţeşte 
oferta, dar îşi diversifică simultan şi cerinţele, organizaţia poate promova strategii conservatoare sau, 
dimpotrivă, inovatoare, optând fie pentru menţinerea rutinei, ceea ce dovedeşte un grad scăzut de 
receptivitate faţă de nou, fie pentru adoptarea unor mecanisme de realizare efectivă a inovaţiilor. 
Opţiunea pentru un anumit tip de strategie în cadrul UMF Iaşi se va face pornind de la nevoile reale ale 
universităţii şi în strânsă legătură cu structura organizaţională actuală. 
Identificăm patru comportamente organizaţionale: 

 Apărătorul care adoptă o strategie bazată pe calitate, în relaţia cu competitorii fiind preocupat de 
stabilitate; 

 Prospectorul, permanent orientat către descoperirea de noi oportunităţi, care adoptă strategii de 
menţinere a flexibilităţii administrative sau tehnologice; 

 Analistul care se situează între cele două comportamente anterioare, interesat de promovarea unor 
strategii de minimizare a riscurilor în condiţiile maximizării oportunităţilor externe; 

 Reactivul, cu o mare capacitate de reacţie la mediu, dezvoltând strategii în acest sens. 

 ţinând cont de specificul organizaţiei universitare în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională a 
personalului, strategiile de schimbare vor trebui racordate la aceste două orientări fundamentale. 

Prin urmare la nivelul UMF Iaşi avem două categorii de strategii decizionale privind schimbarea: 
(1) strategii de dezvoltare organizaţională şi  
(2) strategii de dezvoltare a personalului. 
 

6. Noua identitate vizuală a UMF Iași  

În corelație cu misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași de a fi recunoscută ca 
un reper în excelența didactică și lider în cercetare, prin re-branding s-a urmărit îmbunătățirea capacității 
de atragere a celor mai buni candidați atât din țară cât și din străinătate, ocuparea unei poziții 
semnificative în topul universităților europene, identificarea unor modalități de stimulare și atragere a 
studenților în activitatea de cercetare științifică precum și fundamentarea unei culturi organizaționale 
puternice.  
Pentru a atinge obiectivele propuse în strategie, Universitatea de Medicină ieșeană trebuie să se 
poziționeze atât din punctul de vedere al rezultatelor studenților săi cât și printr-o imagine care să 
transmită performanțele obținute către studenți, părinți, comunitatea academică și opinia publică.  
Primul pas în demersul de re-branding al universității l-a constituit auditul identitar, pas esențial în 
evaluarea situației. Prin interviuri unu-la-unu, strict confidențiale, s-a luat temperatura brand-ului de la 
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toate categoriile de personal implicate în activitatea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași: cadre didactice ale UMF, membrii Consiliului de Administrație, studenți români și străini, 
parteneri de afaceri ai universității și membrii ai conducerii spitalelor din Iași, rectorii celorlalte 
universități de stat din Iași, membri ai personalului administrativ.  
În cadrul auditului, a reieșit faptul că vechea identitate vizuală transmite atribute precum:  tradiție, 
istorie, stabilitate, nivel academic dar și seriozitate forțată, este încărcată, aglomerată, seamănă cu o 
ștampilă. Noua identitate vizuală păstrează atributele de tradiție, istorie, transmite și caracteristicile de 
progres, evoluție, inovație, dezvoltare.  
Având ca suport raportul de audit instituțional și cel de audit vizual (identificarea și analiza identităților 
vizuale ale instituțiilor similare din România și din străinătate, identificarea și analiza celor mai bune 
practici în domeniu, și identificarea zonelor de oportunitate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa Iași”) s-au conturat trei propuneri de identitate vizuală. Aceste ultime propuneri s-au 
dezbătut într-o ședință care a avut loc în 25 septembrie 2015, în Aula UMF, la care au participat toți cei 
implicați în procesul de audit identitar și s-a votat în unanimitate varianta finală.  
 
Noua identitate vizuală a Universității a fost lansată oficial în cadrul Ceremoniei de deschidere a anului 
universitar 2016-2017, în data de 2 octombrie 2016, un start simbolic și o nouă direcție de comunicare, pe 
drumul pe care Universitatea și l-a propus: excelența academică. 
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MISIUNEA UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE T. POPA” IAŞI 
 
 
Ţinând cont de principiile fundamentale ale universităţii noastre şi de evoluţiile legislative din România, 
Legea Educaţiei Naţionale (LEN) nr. 1 / 08.01.2011, universitatea îşi asumă misiunea de cercetare 
avansată şi educaţie. Acest fapt este ilustrat şi prin Carta universităţii, aprobată de Senat (Hotărârea de 
Senat nr. 4/15.02.2017) şi validată de către MEN (conform adresei nr. 26727/27.02.2017). În acest sens, 
misiunea de bază rămâne formarea de specialişti şi promovarea cercetării avansate. Exercitarea acesteia 
se realizează prin: 
- formarea de medici, medici dentişti, farmacişti, bioingineri şi asistenţi cu o instruire de ansamblu, 

educaţi astfel încât să îşi însuşească competenţele de ordin uman şi etic ale profesiei, să fie capabili, 
prin cunoştinţele teoretice şi pregătirea practică obţinută în facultate, să evolueze profesional; 

- transmiterea unor cunoştinţe adecvate care să permită evaluarea datelor ştiinţifice privind boala, 
diagnosticarea şi tratarea ei, dar şi pentru a putea furniza pacienţilor cunoştinţe specifice legate de 
prevenţie/tratament; 

- participarea la realizarea unor acţiuni ale Ministerului Sănătăţii (MS) prin membrii corpului didactic 
care sunt membri ai unor comisii de specialitate; 

- iniţierea şi susţinerea unor proiecte de cercetare ştiinţifică atât în domeniul cercetării fundamentale 
cât şi în cel al cercetării aplicative; 

- dezvoltarea în cadrul universităţii a unor echipe de cercetare care să participe la realizarea unor 
proiecte ştiinţifice de interes major, ca parteneri în consorţii naţionale/internaţionale; 

- oferirea condiţiilor pentru promovarea nivelului de cercetare avansată prin rezultatele obţinute în 
cadrul granturilor internaţionale, naţionale şi a celor interne cât şi prin finalizarea cercetărilor în 
cadrul tezelor de doctorat coordonate de către cadrele didactice ale universităţii; 

- asigurarea vizibilităţii cercetării efectuate în echipele din care fac parte cadrele didactice ale 
universităţii prin creşterea numărului de articole in extenso publicate în reviste de specialitate 
clasificate CNCSIS sau cotate ISI; 

- promovarea spiritului academic de cooperare şi conlucrare la nivelul comunităţii academice şi în afara 
ei prin extinderea principiilor de comunicare cadru didactic – student, cât şi între cadrele didactice; 

- cultivarea şi promovarea în toate aceste activităţi academice, a tradiţiei şcolii medicale ieşene; 
- cultivarea imaginii şcolii medicale ieşene prin materiale promoţionale şi prin actualizarea site-ului 

propriu, cu extinderea sistemului de informatizare pe baza Platformei e-Learning; 
- participarea şi susţinerea colaborării cu alte universităţi şi instituţii de cercetare biomedicală din ţară 

şi străinătate; 
- identificarea problemelor pe care le ridică practica medicală şi stomatologică în teritoriul Moldovei, 

desemnarea unui număr de cadre didactice care să coordoneze activitatea din reţea, alegându-se în 
acelaşi timp soluţiile adecvate; 

- organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice de nivel naţional/internaţional, pentru a asigura 
vizibilitate potenţialului cercetării medicale şi farmaceutice româneşti. 

 
UMF Iaşi îndeplineşte această misiune prin: 
- asigurarea excelenţei în instruire-educaţie medicală şi cercetare ştiinţifică, pentru formarea de 

specialişti cu pregătire superioară, performanţi în raport cu nivelul naţional şi internaţional; 
- dezvoltarea unor Programe de Studii care corespund unei game cât mai largi de cerinţe şi exigenţe 

instructiv-educaţionale; 
- adaptarea cunoştinţelor şi competenţelor practice ale absolvenţilor la piaţa muncii, atât prin 

formarea iniţială, cât şi prin programele de învăţare continuă; 
- actualizarea şi perfecţionarea continuă a pregătirii specialiştilor, prin diferite forme de învăţământ 

postuniversitar;  
- prospectarea şi valorificarea posibilităţilor de încadrare a absolvenţilor programelor de studii; 
- optimizarea activităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată pentru ridicarea nivelului 

calitativ, creşterea competitivităţii şi afirmarea performanţelor şcolii medicale ieşene şi pentru 
îmbunătăţirea continuă a asistenţei medicale; 

- asigurarea bazei materiale corespunzătoare pentru activităţile desfăşurate, precum şi a unor condiţii 
de muncă şi viaţă adecvate pentru toţi membrii comunităţii academice; 

- managementul calităţii pentru serviciile educaţionale de formare iniţială şi continuă, de cercetare 
ştiinţifică si pentru activităţile administrative şi auxiliare; 

- promovarea relaţiilor de cooperare internaţională şi integrarea în sistemul european de învăţământ 
medical, prin realizarea standardelor de structură, calitate şi eficienţă; 

- promovarea deontologiei şi bioeticii, apărarea valorilor democraţiei, prevenirea exclusivismului şi 
intoleranţei, respectarea drepturilor şi libertăţilor individuale fundamentale în statul de drept. 
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Misiunea Universităţii pentru perioada 2016 - 2020 este “excelenţă prin prosperitate”. Obiectivul 
fundamental este ca, pentru această perioadă, să se continue efortul direcţionării activităţii Universităţii 
către EXCELENŢĂ - un demers strategic axat pe promovarea unui management academic modern, într-un 
climat intern plăcut şi stimulativ intelectual, atât pentru studenţi, cât şi pentru corpul profesoral. Pentru 
corpul academic, excelenţa prin prosperitate se traduce prin crearea premiselor unui act educaţional de 
cea mai înaltă calitate. Venituri mai mari şi resurse mai vaste pentru corpul didactic înseamnă mai mult 
timp pentru perfecţionare, prioritizarea calităţii şi nu a cantităţii în actul educaţional, ele asigurând 
performanţa. 
 
UMF Iaşi îşi asumă un rol important în crearea şi tezaurizarea valorilor ştiinţelor medicale româneşti, 
pregătirea specialiştilor în domeniile medicină, medicină dentară, farmacie, bioinginerie, în menţinerea şi 
sporirea stării de sănătate a populaţiei, în promovarea cercetării ştiinţifice, în participarea specialiştilor 
la circuitul internaţional de valori şi afirmarea identităţii şcolii româneşti de medicină. 
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CAPITOLUL I. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 
 
 
Structura U.M.F.”GrigoreT.Popa” din Iaşi, conform Hotărârilor de Guvern nr.575/15.VII.2015 și 
nr.781/28.IX.2015 este prezentată în tabelul nr.1. 
 
Tabelul nr.1 Structura U.M.F.”GrigoreT.Popa” din Iaşi 

Facultatea 
Domeniul 
de licenţă 

Specializarea 
Număr 
credite 

Acreditat / 
Autorizat să 
funcţioneze 
provizoriu 

Număr maxim 
de studenți 
care pot fi 
școlarizați 

Medicină Sănătate 

Medicină 360 Acreditat 550 

Medicină (în limba engleză) 360 Acreditat 150 

Medicină (în limba franceză) 360 Acreditat 150 

Asistenţă medicală generală 240 Acreditat 200 

Nutriţie şi dietetică 180 Acreditat  35 

Medicină 
Dentară 

Sănătate 

Medicină dentară 360 Acreditat 180 

Medicină dentară (în limba 
engleză) 

360 Acreditat 70 

Medicină dentară (în limba 
franceză) 

360 Acreditat 90 

Tehnică dentară 180 Acreditat 80 

Farmacie Sănătate 
Farmacie 300 Acreditat 220 

Farmacie (în limba engleză) 300 Acreditat 70 

Bioinginerie 
Medicală 

Ştiinţe 
inginereşti 
aplicate 

Bioinginerie  240 Acreditat 90 

Sănătate 
Balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare 

180 Acreditat 100 

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „GrigoreT.Popa” din Iaşi şi-a asumat obiectivele înscrise în Planul 
Strategic de Dezvoltare, atingând în anul universitar 2015/2016 ţintele propuse. Obiectivele au fost 
stabilite având ca element de referinţă rezultatele evaluării instituţionale şi a facultăţilor efectuate de 
către Ministerul Educaţiei care au inclus Universitatea în ierarhia celor 12 universităţi performante din 
România.  
 
Adoptarea standardelor europene se regăseşte în toate secţiunile planului strategic. În acest sens, 
misiunea de bază rămâne formarea de specialişti şi promovarea cercetării avansate.  
 
În scopul îndeplinirii misiunii sale, U.M.F. ”Grigore T.Popa” din Iaşi şi-a propus şi a realizat în anul 
universitar 2015-2016:  
- continuarea reformei curriculare în concordanţă cu cerinţele Comunităţii Europene, ARACIS şi MEN;  
- orientarea spre excelenţa predării, cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale prin acţiuni concrete în 

ceea ce priveşte: selecţia, pregătirea şi motivarea cadrelor didactice; formele de organizare ale 
procesului didactic; lărgirea ofertei academice a universităţii;  

- îmbunătăţirea managementului şi administrării resurselor;  
- informatizarea, documentarea şi extinderea bazelor de documentare; 
- promovarea imaginii ofertei academice; 
- îmbunătăţirea strategiei manageriale. 
 
Introducerea în planurile de învăţământ a unor discipline noi, moderne, regăsite în programele altor 
universităţi europene, evaluarea periodică a structurii programelor analitice, îmbogăţirea şi actualizarea 
permanentă a conţinutului şi a modului de susţinere a cursurilor, a lucrărilor şi stagiilor practice, 
reprezintă modalităţile prioritare în vederea aplicării reformei curriculare.  
 
Cea de-a doua direcţie de realizare a reformei curriculare o reprezintă dimensionarea optimă a cifrei de 
şcolarizare. În acest sens, s-a urmărit menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul aprobat de Minister la 
care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă.  
 
Experienţa admiterii din ultimii ani a arătat o creştere a competiţiei la toate facultăţile din cadrul 
Universităţii. Pentru o selecţie mai eficientă a tinerilor care doresc să urmeze o cariera în medicină, 
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medicină dentară, farmacie sau bioinginerie medicală, Universitatea a început, în sesiunea din iulie 2016, 
procesul de modificare a admiterii prin introducerea următoarelor principii: 
- reducerea ponderii notei de la bacalaureat în nota finală – 10% în anul 2016; 
- adăugarea unei a doua discipline de concurs (la alegere) la specializările: Medicină, Medicină Dentară 

și Farmacie; 
- creșterea procentului de teste la prima vedere (50%); 
- introducerea testului grilă la specializarea de Bioinginerie din cadrul Facultăţii de Bioinginerie 

Medicală. 
 
În ceea ce privește organizarea concursului de admitere a studenților cu taxă de școlarizare în valută, 
pentru optimizarea organizării și desfășurării concursului, a fost realizată și aplicată Procedura de lucru 
PL-90 privind admiterea la studii în anul I, pe cont propriu valutar, a cetățenilor din state UE și non-UE 
precum și noua Metodologie proprie de desfășurare a concursului pentru această categorie de studenți. 
Pentru transparența procesului de selecție și pentru a veni în ajutorul candidaților și a personalului 
implicat în procesul de admitere, a fost creată platforma de înscriere on-line. Aceasta a permis selectarea 
candidaților eligibili ale căror dosare fizice au fost evaluate în vederea realizării ierarhiei finale. 
 
La linia de studiu în limba franceză, înfiinţată şi acreditată ARACIS se remarcă o adresabilitate crescută a 
studenţilor francofoni atât din ţările de limbă franceză cât şi din Franţa. Această adresabilitate poate 
reprezenta o dovadă a recunoaşterii nivelului ridicat de pregătire care se acordă studenţilor în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „‟GrigoreT.Popa‟‟ din Iaşi.  
 
Numărul de studenţi la linia în limba engleză s-a menţinut crescut remarcându-se totodată un nivel ridicat 
al pregătirii preuniversitare a acestora (rezultatele la pregătirea din liceu, rezultatele examenului de 
bacalaureat, atestate internaţionale de cunoaştere a limbii engleze). 
 
Numărul total de studenţi înscriși la cele 4 facultăţi, conform statisticii transmisă la Minister la data de 1 
ianuarie 2016, este prezentat în tabelul nr.2. 
 
Tabelul nr.2 Numărul de studenți înscriși la data de 01 ianuarie 2016 

Nr. 
crt. 

Facultatea Forma de finanţare Număr studenţi 

1. Medicină 

fără taxă 2152 

cu taxă 3168 

total 5320 

2. Medicină Dentară 

fără taxă 735 

cu taxă 1322 

total 2057 

3. Farmacie 

fără taxă 495 

cu taxă 614 

total 1109 

4. Bioinginerie Medicală 

fără taxă 382 

cu taxă 128 

total 510 

 TOTAL 

fără taxă 3764 

cu taxă 5232 

total 8996 

 
În funcție de limba în care se desfășoară studiile, cei 8996 studenţi se împart astfel: 1119 studiu în limba 
engleză, 1151 studiu în limba franceză şi 6726 studiu în limba română. Din totalul de studenți înscriși, 
2747 sunt străini. 
 
Examenul de licență s-a desfășurat conform reglementărilor legale în vigoare. Evaluarea cunoștințelor 
fundamentale și de specialitate s-a realizat printr-o lucrare scrisă, tematica și bibliografia fiind aceeași 
cu cea pentru examenul de rezidențiat, la specializările Medicină, Medicină dentară și Farmacie. Nivelul 
ridicat al pregătirii absolvenților promoției 2016 rezultă din numărul mare de absolvenți care au obținut 
note intre 9,00 – 9,99 la examenul de licență: 100% - Medicină în limba română, 95,5% - Medicină în limba 
engleză, 98,81% - Medicină în limba franceză,79,90% - Farmacie în limba română. Au fost și 7 studenți care 
au promovat examenul de licență cu nota 10, 4 fiind de la Medicină în limba engleză și 3 de la Farmacie în 
limba română.  
O dovadă a bunei pregătiri a studenților noștri este și faptul că, la concursul de admitere la rezidențiat, 
primii clasați la Medicină și la Farmacie au fost absolvenți ai universității noastre. 
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În scopul orientării spre excelenţa în predare, s-a urmărit aplicarea criteriilor valorice în recrutarea şi 
promovarea personalului didactic, în concordanţă cu normele existente astfel încât să se asigure o 
piramidă corectă (tabelul nr.III și figura nr.1). 
 
Tabelul nr.3 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice conform statisticii de la 1 ianuarie 2016 

Nr. total 
cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 

837 95 11,35% 112 13,38% 235 28,08% 395 47,19% 

 
 

 
Figura nr.1 Piramida posturilor 

 
Excelenţa în predare şi cercetare impune asigurarea pe de o parte a unei formări în plan pedagogic, pe de 
altă parte, pregătirea continuă a cadrelor didactice în cadrul programelor de masterat, rezidenţiat, 
schimburi de experienţă, cursuri de pedagogie medicală. 
 
În anul 2015/2016 manifestările ştiinţifice de specialitate, la care cadrele didactice au fost organizatoare 
ori au participat în mod efectiv, au fost anunțate pe pagina web a universităţii și a clinicii/disciplinei; au 
fost invitate periodic, în cadrul universităţii, personalităţi recunoscute din ţară şi din străinătate, inclusiv 
cadre didactice cu titlul de profesor asociat, pentru a prezenta cursuri de specialitate, prelegeri şi 
demonstraţii practice. Cadrele didactice tinere au urmat cursuri de pedagogie medicală şi de formare sau 
cursuri în vederea obţinerii certificatelor pentru atestarea cunoaşterii limbii engleză, respectiv franceză. 
Universitatea a asigurat o procedură de susţinere financiară pentru a fi posibilă o cât mai numeroasă 
participare a personalului didactic atât la cursurile de formare pedagogică şi lingvistică precum şi pentru 
pregătirea profesională de specialitate.  
Pentru motivarea cadrelor didactice s-au stabilit acţiuni concrete care să conducă la evaluarea stimulativă 
a performanţelor prin: 
- analiza periodică a activităţilor profesionale şi didactice prin fişe de autoevaluare;  
- diferenţierea criteriilor de evaluare a personalului didactic în funcţie de poziţia didactică a persoanei 
evaluate (asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor) prin îmbunătăţirea grilei de evaluare unde se 
apreciază:  
calitatea activității didactice (teme selectate, calitatea bibliografiei, calitatea lucrărilor şi a stagiilor 
practice, opinia studenţilor privind calitatea şi nivelul ştiinţific al activităţii didactice), 
calitatea activității de cercetare (valoarea proiectelor şi lucrărilor proprii, numărul şi valoarea 
publicaţiilor şi rezonanţa lor),  
contribuţia la modernizarea dotării, prin aducerea unei aparaturi performante, 
- evaluarea prestaţiei didactice în baza aprecierilor formulate de studenţi;  
- propuneri către Senatul Universităţii privind diferenţierea salariilor şi recompenselor suplimentare 
(salarii de merit, premii, gradaţii) în funcţie de participarea la organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni ale 
Facultăţii; manifestări ştiinţifice organizate; admitere; licenţă; eventual, activitate didactică 
suplimentară faţă de norma de bază; organizarea şi participarea la susţinerea unor cursuri de masterat, 
cursuri postuniversitare intensive sau complementare; rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică.  

 

 

Profesor 

11,35 % 

 

      Conferenţiar 

13,38 % 

Şef lucrări 

28,08 % 

Asistent  

 47,19% 
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Formele de organizare a procesului didactic asigură prin optimizarea lor permanentă, menţinerea ritmului 
şi a contactului cu cele mai noi cerinţe apărute în domeniu, asigurând un transfer corespunzător al 
cunoştinţelor de la cadrul didactic spre student.  
 
În anul 2015/2016 s-a continuat modernizarea formelor de comunicare şi transmitere a cunoştinţelor în 
procesul de învăţământ prin utilizarea Platformei de e-Learning. Disciplinele de studiu au completat 
pachetele de materiale de învăţare (suport curs şi pentru pregătirea activităţilor practice) utile 
studenţilor, care au fost încărcate pe portalul programului.  
Studenţii cu dificultăţi în învăţare sau cu dificultăţi de adaptare la cerinţele vieţii universitare au fost 
direcţionaţi către programul SCOP pentru a optimiza relaţia acestora cu mediul academic. 
Stimularea procesului de informatizare a permis accesul facil al cadrelor didactice şi studenţilor la 
informaţii de specialitate necesare în procesul didactic sau în scop ştiinţific. În acest sens s-a continuat 
dotarea catedrelor cu computere (din fonduri proprii), conectarea lor în reţea precum şi accesul la 
Internet.  
 
Îmbunătăţirea activităţii manageriale, asigurarea transparenţei decizionale şi a comunicării la toate 
nivelurile organizatorice a asigurat o funcţionare eficientă a sistemului. Au fost organizate la nivelul 
facultăţilor dezbateri pe probleme de management şi asigurare a calităţii. S-au constituit comisii, la 
nivelul facultăţilor, formate din cadre didactice cu atribuţii de asigurare a calităţii în educaţie.  
 
Utilizarea formelor moderne de prezentare a ofertei academice a Universităţii în mediile locale, zonale, 
naţionale şi internaţionale reprezintă o prioritate în vederea realizării unei identităţi specifice în spaţiul 
universitar naţional şi european. În acest sens, în anul 2015/2016 s-au elaborat, publicat şi difuzat într-un 
tiraj adecvat noile broşuri de prezentare a facultăţilor şi a universităţii în limba română, engleză şi 
franceză.  
 
Anul universitar 2015/2016 a realizat o coerenţă în plan managerial în ceea ce priveşte obiectivele 
strategice ale facultăţilor care formează o structură de ansamblu la nivelul Universităţii. 
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CAPITOLUL II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 
 
Studiile universitare de masterat reprezintă ciclul II al studiilor universitare şi asigură aprofundarea în 
domeniul studiilor de licenţă sau în domenii apropiate şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, 
constituind, în acelaşi timp, baza pregătitoare pentru studiile doctorale. 
 
Dezvoltarea studiilor de masterat se înscrie în obiectivele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T 
Popa” înscrise în Planul Strategic de Dezvoltare şi a atins în anul universitar 2015/2016 ţintele propuse. 
Organizarea şi stabilirea misiunii studiilor de masterat a presupus adoptarea standardelor europene, care 
se regăseşte în toate secţiunile planului strategic. 
 
Studiile masterale fac parte integrantă din misiunea Universităţii, de educaţie şi cercetare avansată.  
 
In anul universitar 2015-2016, în scopul îndeplinirii misiunii UMF „Grigore T Popa” Iaşi, studiile de 
masterat şi-au propus şi realizat dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi. 
- cunoştinţe sunt generale (familiarizarea cu cele mai noi şi avansate dezvoltări ale cunoaşterii în 

domeniu, capacitatea de a aplica teoria în situaţii specifice ale mediului economic şi instituţional) şi 
de specialitate (acumularea unui volum substanţial de cunoştinţe noi, identificarea, compararea 
cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea 
sesizării direcţiilor noi de adâncire a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei) 

- competenţe generale (aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme, 
elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional, capacitatea de a acţiona 
independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor, capacitatea de a conduce grupuri de 
lucru şi de a comunica în contexte dintre cele mai diverse). Competenţele de specialitate se stabilesc 
prin reglementări proprii fiecărui domeniu (Ştiinţe inginereşti aplicate, Medicina, Medicină Dentară, 
Farmacie). 

- abilităţi cognitive specifice (evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări, aplicarea creativă a 
metodelor de cercetare, formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei 
acestora). 

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi încurajează interdisciplinaritatea în studiile 
universitare de masterat. 
 
La începutul anului universitar 2015-2016 exista un număr de 13 programe de masterat în domeniile 
medicină, medicină dentară şi ştiinţe inginereşti aplicate, dintre care două în limbi de circulaţie 
internaţională: engleză şi respectiv franceză.  
 
Admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat se face prin concurs organizat anual de U.M.F. 
Iaşi conform Metodologiei specifice, înainte de începerea anului universitar. Examenul de admitere se 
organizează după finalizarea examenului de licenţă, pentru a permite absolvenţilor din anul uiversitar 
precendet să acceadă la această formă de învăţământ. 
 
Notele la admitere au fost între 7.80 şi 9.94, demonstrând calitatea candidaţilor la această formă de 
învăţământ aprofundat. In anul universitar 2015-2016 s-a remarcat o concurenţă crescută la masteratele – 
Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic, Nutriţie şi dietetică profilactică şi 
curativă, precum şi Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei. 
 
În anul universitar 2015-2016, în cadrul Facultăţii de Medicină, din cele 5 programe de masterat 
acreditate s-au desfăşurat patru: 
 
Tabelul nr. 4 Masterate în Domeniul Medicină UMF „Grigore T Popa” Iaşi 

Nr. 
crt. 

Masterat  Coordonator  Structură 
Nr. 
credite 

Acreditat/ 
autorizat  

Nr.maxim 
de 
studenţi 
ce pot fi 
şcolarizaţi 

Nr. 
studenţi 
şcolarizaţi 

1. 

Managementul 
serviciilor de 
sănătate în domeniul 
medico-farmaceutic 

Conf.Dr. 
Georgeta 
Zanoschi  

4 
semestre 

120 Acreditat 40 
Anul I 40 
Anul II 16 
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2. 
Nutriţie şi dietetică 
profilactică şi 
curativă 

Prof.Dr. 
Mariana Graur 

4 
semestre 

120 Acreditat 25 
Anul I 23  
Anul II 15 

3. 

Metode de 
substituţie a funcţiei 
renale.Îngrijirea 
pacienţilor dializaţi 

Prof.Dr. 
Adrian Covic 

3 
semestre 

90 Acreditat 30 
Anul I 5 
Anul II - 

4. 
Cercetare în politici 
de sănătate 

Prof.Dr.Vasile 
Astărăstoae 

4 
semestre 

120 Acreditat 25 
Anul I - 
Anul II 16 

 
La masteratul Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică 
(coordonatori Prof.Dr.Irina Căruntu, Prof.Dr.Doina Azoicăi) nu au fost studenţi şcolarizaţi în anul 
universitar 2015-2016. 
 
În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară din cele 5 programe de masterat acreditate s-au desfăşurat trei: 
 
Tabelul nr.5 Masterate în Domeniul Medicină Dentară UMF „Grigore T Popa” Iaşi 

Nr. 
crt 

Masterat  Coordonator  Structură 
Nr. 
credite 

Acredita/ 
autorizat  

Nr.maxim 
de 
studenţi ce 
pot fi 
şcolarizaţi 

Nr. 
studenţi 
şcolarizaţi 

1. 1. 
Reabilitarea 
implanto-protetică 
a edentaţiei  

Prof.Dr. 
Norina 
Consuela 
Forna 

4 
semestre 

120 Acreditat 25 
Anul I 23 
Anul II 20 

2. 2. 
3.  

Reabilitarea 
implanto-protetică 
a edentaţiei-limba 
engleză 

Prof.Dr. 
Norina 
Consuela 
Forna 

4 
semestre 

120 Acreditat 25 
Anul I 2 
Anul II - 

4. 3. 
5.  

Tehnici moderne în 
estetica şi 
reabilitarea 
tehnologică în 
situaţii particulare 
de edentaţie 

Prof.Dr. 
Monica 
Tatarciuc  

4 
semestre 

120 Acreditat 25 
Anul I 7 

Anul II 11 

 
La masteratele Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei (coordonator Prof.Dr.Norina Consuela Forna) 
şi Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară (coordonator Prof.Dr.Lucia Bârlean) nu au 
fost studenţi şcolarizaţi.  
 
Facultatea de Farmacie nu a avut programe de masterat pentru anul universitar 2015-2016. 
 
În cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală. In anul universitar 2015-2016 au funcţionat 3 programe de 
masterat. 
 
Tabelul nr.6 Masterate în Domeniul Medicină UMF „Grigore T Popa” Iaşi 

Nr. 
Crt. 

Masterat  Coordonator  Structură 
Nr. 
credite 

Acreditat/ 
autorizat  

Nr.maxim 
de 
studenţi 
care pot 
fi 
şcolarizaţi 

Nr. 
studenţi 
şcolarizaţi 

1. 
Bioingineria 
reabilitării 

Conf.Dr. Dan 
Zaharia 

4 
semestre 

120 Acreditat 30 
Anul I 28 
Anul II 26 
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Tabelul nr.7 Masterate în Domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate UMF „Grigore T Popa” Iaşi 

Nr. 
Crt. 

Masterat  Coordonator  Structură 
Nr. 
credite 

Acreditat/ 
autorizat  

Nr.maxim 
de studenţi 
care pot fi 
şcolarizaţi 

Nr. 
studenţi 
şcolarizaţi 

1. 
Bioinginerie 
clinică 

Prof.Dr.Ing. 
Radu Ciorap 

4 
semestre 

120 Acreditat 30 
Anul I 15 
Anul II 13 

2. 

Biotehnologii 
medicale şi 
biomateriale 
avansate 

Prof.Dr. 
Liliana 
Vereştiuc 
Prof.Dr.Anca 
Galaction 

4 
semestre 

120 Acreditat 45 
Anul I 17 
Anul II 17 

 
În anul universitar 2015-2016 au fost şcolarizaţi un total de 294 masteranzi în anul I şi II. 
 
Coform legislaţiei UMF «Grigore T Popa» Iaşi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie numai pentru 
absolvenţii proprii. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea 
lucrării de disertaţie. Disertaţia trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a temei abordate, 
să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, precum şi modalităţi de 
validare ştiinţifică a acestora. În luna februarie 2016 au susţinut disertaţia un numar de 2 absolvenţi din 
promoţiile anterioare. Nota minimă la disertație a fost 8.50, iar nota maximă a fost 9.75. În luna iulie 2016 
au susţinut disertaţia un numar de 92 absolvenţi din promoţia curentă şi 4 din promoţiile anterioare. Nota 
minimă la disertație a fost 8, iar nota maximă a fost 10.  
 
Aceste rezultate demonstrează pregătirea temeinică a studenţilor masteranzi, înscriindu-se în obiectivele 
de excelenţă în educaţie. Anul unversitar 2015-2016 a fost un an fructuos pentru programul de masterate 
înscriindu-se în obiectivele strategice de ansamblu ale Universităţii. 
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CAPITOLUL III. STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, în calitate de Instituție Organizatoare de 
Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.), organizează şi desfăşoară prin intermediul Şcolii Doctorale, 
doctorat de tip exclusiv ştiinţific. Acest tip de doctorat asigură, în paralel, formarea unei resurse umane 
cu potenţial în direcţia cercetare – dezvoltare – inovare, care poate accede în învăţământul superior 
medical, şi producerea de rezultatele cu relevanţă pentru progresul cunoaşterii în domeniul biomedical şi 
farmaceutic. Studiile universitare de doctorat sunt organizate, pentru toate cele 3 domenii (Medicină, 
Medicină Dentară şi Farmacie) în formele bugetat cu frecvenţă, bugetat cu frecvenţă redusă (începând cu 
anul universitar 2015-2016), şi cu taxă cu frecvenţă redusă. Durata studiilor doctorale este de 4 ani. În 
urma finalizării studiilor doctorale prin susţinerea publică a tezei de doctorat, titlul de doctor se atribuie 
prin Ordin al Ministrului Educaţiei, după validarea tezei de doctorat de către Consiliul Național de Atestare 
a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.). Ulterior, diploma şi titlul de doctor 
în științe în domeniile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie este conferit de către I.O.S.U.D. – U.M.F. 
Iaşi. 
Misiunea I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi este definită în concordanţă deplină cu misiunea Universităţii, definită ca 
cercetare avansată şi educaţie. 
În acest context, rolul fundamental al I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi este de a asigura cadrul organizatoric pentru 
realizarea unui doctorat la standarde internaţionale, printr-o politică intensivă de concentrare a 
resurselor performante, umane şi materiale, spre implementarea unor programe de doctorat atractive şi 
formarea unor doctoranzi capabili să identifice şi să rezolve, prin contribuţii originale, probleme critice în 
dezvoltarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul medical. 
În consens cu misiunea sa, I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi urmăreşte, ca obiective majore: 
- formarea de doctoranzi eficienţi nivelului de competenţă pe care îl invocă prin studiile de doctorat; 
- progresul cunoaşterii, prin cercetare reală, finalizată cu rezultate recunoscute la nivel internaţional.  
 
1. ELEMENTE ORGANIZATORICE ÎN STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT 
 
1.1. CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC ÎN U.M.F. IAŞI 
Studiile universitare de doctorat sunt organizate în conformitate cu cadrul legislativ implementat la nivel 
naţional prin Codul studiilor universitare de doctorat (H.G. 681/2011). Reglementările legislative sunt 
transpuse în cadrul Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat în 
I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi, implementat din 2012. Modificările survenite în legislaţie pe parcursul anului 
universitar 2015-2016 (O.M.E.N.C.S. 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al C.N.A.T.D.C.U., H.G. 134/02.03.2016 pentru modificarea şi completarea Codului studiilor 
universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011) au determinat actualizarea Regulamentului, 
versiunea operaţională fiind aprobată în şedinţa Senatului din 28.07.2016.  
În paralel, managementul calităţii programul de studii doctorale este asigurat prin respectarea procedurii 
de proces Organizarea și Desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat – ediția a 2-a, revizia 1, iunie 
2013 (conform prevederilor standardului SR EN ISO 9001:2008 şi cerinţelor Ord. 946/2005).  
Studiile doctorale impun parcurgerea a două tipuri de programe: 
- programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate – destinat studenţilor doctoranzi din 

anul I, având rolul de formare generală pentru cercetare ştiinţifică, prin acumularea de competenţe 
profesionale şi transversale care asigură: 

- cunoaşterea şi capacitatea de aplicare a metodologiilor şi a tehnicilor de cercetare; 
- cunoaşterea şi capacitatea de aplicare a principalelor teorii și principii etice aplicate în etica 

cercetării; 
- capacitatea de a identifica şi propune idei originale, pornind de la cunoaşterea şi analiza critică a 

realizărilor altor cercetători; 
- capacitatea de realizare a unei lucrări ştiinţifice, respectând principiile fundamentale de scriere 

ştiinţifică medicală  
- cunoaşterea şi capacitatea de aplicare a principiilor de leadership în cercetare 
- programul individual de cercetare avansată – destinat studenţilor doctoranzi din anii II, III şi IV, în 

scopul conceperii şi realizării unui program de cercetare original, coerent şi realizabil, care reprezintă 
esenţa studiului doctoral, finalizat prin susţinerea publică a tezei. 

 
1.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se desfăşoară pe un interval de timp 
corespunzător unui an universitar (2 semestre, 14 săptămâni / semestru = 28 săptămâni, 8 ore / 
săptămână – total 224 ore), fiecare modul având alocat un număr de credite, cu un total de 60 credite 
ECTS/an. Configuraţia Planului de învăţământ pentru anul universitar 2015-2016 a fost următoarea: 
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- Principii fundamentale în documentarea ştiinţifică specifică domeniului biomedical şi farmaceutic 
(total 20 ore: 8 ore curs, 12 ore aplicaţii) – coordonator prof. dr. Cipriana Ştefănescu, lectori: prof. 
dr. Cipriana Ştefănescu, prof. dr. Irina-Draga Căruntu, şef lucrări dr. Irena Răileanu; 

- Principii fundamentale în scrierea ştiinţifică specifică domeniului biomedical şi farmaceutic (total 
24 ore: 8 ore curs, 16 ore aplicaţii) - coordonator prof. dr. Irina-Draga Căruntu, lectori: prof. dr. 
Irina-Draga Căruntu, prof. dr. Cipriana Ştefănescu, şef lucrări dr. Irena Răileanu; 

- Principii fundamentale în metodologia cercetării clinice/ Principii fundamentale în metodologia 
cercetării farmaceutice (total 26 ore: 8 ore curs, 18 ore aplicaţii) - modul Medicină, Medicină 
Dentară: coordonator: prof. dr. Doina Azoicăi, lectori: prof. dr. Doina Azoicăi, prof. dr. Carmen 
Vulpoi, prof. dr. Bogdan Grigoriu, conf. dr. Vasile Drug, şef lucrări dr. Cristina Preda; modul 
Farmacie: coordonator: prof. dr. Anca Miron, lectori: prof. dr. Monica Hăncianu, prof. dr. Anca 
Miron, prof. dr. Lenuţa Profire, prof. dr. Ileana Cojocaru; 

- Metode şi tehnici de cercetare în domeniul biomedical/Metode şi tehnici de cercetare în domeniul 
farmaceutic (total 32 ore: 12 ore curs, 20 ore aplicaţii) – modul Medicină, Medicină Dentară: 
coordonator: prof. dr. Petru Cianga, lectori: prof. dr. Petru Cianga, prof. dr. Luminiţa-Smaranda 
Iancu, prof. dr. Magda Bădescu, prof. dr. Irina-Draga Căruntu, prof. dr. Walther Bild, conf. dr. 
Corina Cianga, şef lucrări dr. Florin Zugun, şef lucrări dr. Lucian Negură; modul Farmacie: 
coordonator: prof. dr. Lenuţa Profire, lectori: prof. dr. Lenuţa Profire, prof. dr. Monica Hăncianu, 
prof. dr. Anca Miron, conf. dr. Gladiola Ţântaru, conf. dr. Nela Bibire, conf. dr. Luminiţa Agoroaei, 
conf. dr. Mihai Apostu, conf. dr. Clara Aprotosoaie, conf. dr. Dan Lupașcu; 

- Management și leadership în cercetare (total 10 ore: 4 ore curs, 6 ore aplicaţii) - coordonator: prof. 
dr. Radu Iliescu, lector: prof. dr. Radu Iliescu; 

- Principii fundamentale în etica cercetării biomedicale şi farmaceutice (total 16 ore: 6 ore curs, 10 
ore aplicaţii) - coordonator: prof. dr. Vasile Astărăstoae, lectori: prof. dr. Vasile Astărăstoae, conf. 
dr. Cristina Gavrilovici, conf. dr. Mihaela Vicol; 

- Managementul proiectelor de cercetare (total 18 ore: 6 ore curs, 12 ore aplicaţii) - coordonator: 
prof. dr. Radu Iliescu, lectori: prof. dr. Radu Iliescu, prof. dr. Adrian Covic; 

- Statistică aplicată în cercetarea biomedicală şi farmaceutică (total 32 ore: 12 ore curs, 20 ore 
aplicaţii) – coordonator: conf. dr. Lucian Boiculese, lectori: conf. dr. Lucian Boiculese, prof. dr. 
Gabriel Dimitriu, conf. dr. Georgeta Zanoschi, conf. dr. Odette Duma, conf. dr. Liliana Iliescu, şef 
lucrări Mihaela Moscalu, şef lucrări dr. Cristina Dascălu; 

- Dezvoltarea abilităţilor lingvistice specifice comunicării ştiinţifice (total 26 ore: 8 ore curs, 18 ore 
aplicaţii) – coordonator: prof. dr. Anca Colibaba, lectori: prof. dr. Anca Colibaba, lector dr. Claudia 
Dinu, lector dr. Ioana Crețu; 

- Principii fundamentale în utilizarea tehnologiei informaţiei pentru cercetare (total 20 ore: 8 ore 
curs, 12 ore lucrări practice) - coordonator: prof. dr. Gabriel Dimitriu, lectori: prof. dr. Gabriel 
Dimitriu, şef lucrări dr. Adrian Doloca, şef lucrări dr. Cristina Dascălu. 

Calitatea procesului de învăţământ desfăşurat în cadrul modulelor a fost analizată în cadrul Consiliului 
Şcolii Doctorale (C.S.D.) la finalul anului universitar 2015-2016, inclusiv prin prisma feedback-ului primit 
de la studenţii doctoranzi, în procesul de evaluare a gradului de satisfacţie al acestora. Astfel, din prisma 
obiectivelor asumate în sistemul de management al calităţii, pentru obiectivul Creşterea gradului de 
satisfacţie a studenţilor doctoranzi raportat la Programul de pregătire bazat pe studii universitare 
avansate, indicatorul de performanţă vizat, 90%, a fost realizat şi depăşit – 93%. Acest rezultat a fost 
obţinut în urma sintezei răspunsurilor la chestionarele completate de către 52 din totalul celor 73 studenţi 
doctoranzi care au finalizat acest program, 48 acordând calificativele “foarte util şi util”. 
 
1.1.2. Programului individual de cercetare 
Conducătorul de doctorat, împreună cu Comisia de îndrumare, este responsabil de coordonarea Programul 
individual de cercetare al fiecărui student doctorand în parte. Acest program respectă direcţiile stabilite 
prin Proiectului de cercetare științifică prezentat la finalul anului I de studii doctorale, trasând liniile 
principale ale unei activităţi de cercetare constantă, care să conducă spre producerea de noutate 
ştiinţifică. Verificarea progresului înregistrat în activitatea de cercetare a doctoranzilor a fost realizată 
prin intermediul rapoartelor ştiinţifice, programate în consens de către studentul doctorand şi 
conducătorul ştiinţific în timpul anului 2 şi respectiv 3 de studii doctorale, şi susţinute în prezenţa 
membrilor Comisiei de îndrumare. 
Şcoala Doctorală a asigurat cadrul organizatoric de prezentare a rapoartelor ştiinţifice, aprobând 
susţinerea acestora şi validând conţinutul lor ştiinţific, după susţinere.  
Pentru finanţarea cercetării doctorale pentru studenţii doctoranzi din anii II, III şi IV, în octombrie 2015 
Şcoala Doctorală a început demersurile pentru procedura de achiziţie de reactivi şi consumabile de 
laborator necesare cercetării doctorale. Fondurile au fost alocate în baza Metodologiei de alocare a 
fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ 
superior de stat din România, pentru anul 2015 – respectiv 35% (8.680 RON) din valoarea grantului doctoral 



 

 

pagina 29 din 226 

(24.800 RON) bugetat de către M.E.N.C.S. Modificări legislative privind procesul de achiziţie publică, la 
nivel naţional, au determinat dificultăţi şi întârzieri în desfăşurarea procedurii demarate de Universitate 
în acest scop, achiziţiile pentru cercetarea doctorală fiind finalizate în ultimul trimestru al anului 2016. 
 
1.2. INSTRUMENTE APLICATE PENTRU COMBATEREA FRAUDEI INTELECTUALE 
Conducătorul de doctorat şi studentul-doctorand au responsabilitatea originalităţii studiilor doctorale 
realizate, originalitate care se referă la fondul ştiinţific şi forma tezei de doctorat şi a publicaţiilor 
aferente, considerate indicatori de performanţă. 
Reglementările legislative aplicabile din martie 2016 (O.M.E.N.C.S. 3482/24.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.N.A.T.D.C.U. şi H.G. 134/02.03.2016 pentru modificarea 
şi completarea Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. 681/2011) impun verificarea 
originalităţii tezelor de doctorat.  
Consecutiv, toate tezele de doctorat elaborate în cadrul I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi, finalizate începând cu 
aprilie 2016, au fost sunt supuse evaluării antiplagiat prin intermediul platformei electronice DOCT a 
M.E.N.C.S, care utilizează un software dedicat. Pentru fiecare teză de doctorat verificată, softul generează 
un Raport de Similitudine care indică valorile coeficienţilor 1 şi 2. Coeficientul de similitudine 1 reprezintă 
procentul numărului de cuvinte identice găsite în alte texte, faţă de numărul total de cuvinte din 
documentul analizat. Coeficientul de similitudine 2 reprezintă procentul din text care conţine fragmente 
similare găsite în alte texte care depăşesc 25 de cuvinte. Raportul de Similitudine este interpretat de către 
conducătorul de doctorat şi avizat de către C.S.D., aceste demersuri condiţionând pre-susţinerea tezei de 
doctorat. Algoritmul de interpretare aplicat este următorul: 
- Varianta 1: Coeficient de similitudine 1<10% (valoare prag acceptată), coeficient de similitudine 2 < 

5% (valoare prag acceptată): Sistemul antiplagiat nu a detectat coeficienţi de similitudini care să 
indice un plagiat; 

- Varianta 2: Coeficient de similitudine 1 între 10-20% (valoare prag acceptată), coeficient de 
similitudine 2 între 5-10% (valoare prag acceptată): Sistemul antiplagiat a detectat coeficienţi de 
similitudini care ridică suspiciunea unui plagiat. Teza de doctorat trebuie revizuită, urmărind detaliile 
furnizate de raportul de similitudini. Se recomandă reformularea textului din „cele mai lungi 
fragmente identificate ca fiind similare” și redepunerea tezei; 

- Varianta 3: Coeficient de similitudine 1>20% (valoare prag acceptată), coeficient de similitudine 2>10% 
(valoare prag acceptată): Sistemul antiplagiat a detectat coeficienţi de similitudine care indică un 
plagiat. Teza de doctorat nu poate fi depusă pentru evaluarea corespunzătoare etapei de 
presusţinere. Doctorandul va relua procesul de redactare a tezei de doctorat. 

Analiza anti-plagiat, generarea şi interpretarea Raportului de Similitudine constituie etape obligatorii în 
cadrul procesului de finalizare a studiilor universitare de doctorat, prin susţinerea publică a tezei de 
doctorat.  

 
1.3. CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE LA NIVELUL SD  
Conducerea I.O.S.U.D. este asigurată de către Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.), 
format din 6 membri şi condus de un director – poziţie echivalentă cu grad de prorector, ocupată prin 
concurs în septembrie 2016 (decizia Rectorului nr. 20405/28.09.2016).  
Membrii C.S.U.D. au fost desemnaţi conform Regulamentului pentru desemnarea membrilor Consiliului 
Şcolii Doctorale şi membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat în şedinţa Senatului 
Universităţii din 28.04.2016 astfel: 4 membri (minimum 50%) au fost numiţi de către Rector, fiind 
conducători de doctorat sau personalităţi ştiinţifice recunoscute în ţară şi/sau străinătate, care nu sunt 
membri ai I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi; un membru conducător de doctorat a fost ales prin votul universal, 
direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din cadrul Şcolii Doctorale din I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi; 
un membru student-doctorand a fost ales prin votul universal, direct, secret şi egal al studenţilor-
doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale din I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi. Concursul pentru ocuparea poziţiei de 
director C.S.U.D. s-a desfăşurat în septembrie 2016, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform 
Metodologiei de concurs pentru poziţia de director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, 
aprobat în şedinţa Senatului Universităţii din 08.06.2016.  
Conducerea Şcolii Doctorale este asigurată de către C.S.D., format din 11 membri şi condus de un director. 
Directorul SD este numit de către C.S.U.D. dintre conducătorii de doctorat titulari în cadrul Şcolii Doctorale. 
Membri C.S.D. au fost desemnaţi, conform Regulamentului pentru desemnarea membrilor Consiliului Şcolii 
Doctorale şi membrilor Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat în şedinţa Senatului 
Universităţii din 28.04.2016, astfel: 5 membri conducători de doctorat au fost aleşi prin votul universal, 
direct, secret şi egal al conducătorilor de doctorat din I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi (3 membri pentru domeniul 
Medicină – aleşi de către conducătorii de doctorat din domeniul Medicină, 1 membru pentru domeniul 
Medicină Dentară – ales de către conducătorii de doctorat din domeniul Medicină Dentară, 1 membru pentru 
domeniul Farmacie – ales de către conducătorii de doctorat din domeniul Farmacie); 4 membri au fost numiţi 
de către Rector, dintre personalităţi stiinţifice din afara Şcolii Doctorale, a căror activitate ştiinţifică are o 



 

 

pagina 30 din 226 

recunoaştere internaţională semnificativă; 2 membri studenţi doctoranzi au fost aleşi prin votul universal, 
direct, secret şi egal al studenţilor-doctoranzi din cadrul Şcolii Doctorale din I.O.S.U.D. 
Noile structuri de conducere ale C.S.U.D. (conform deciziei Rectorului nr. 320/09.06.2016) şi C.S.D. 
(decizia Rectorului nr. 322/09.06.2016) au mandat începând cu luna iunie 2016, ca urmare a alegerilor 
organizate la nivelul I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi şi a nominalizărilor Rectorului, respectând reglementările 
Codului Studiilor Universitare de Doctorat.  
Atribuţiile C.S.U.D. şi C.S.D. sunt definite prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor 
universitare de doctorat în I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi, în conformitate cu Codul Studiilor Universitare de 
Doctorat. C.S.D. are responsabilitatea asigurării calităţii în cercetarea doctorală, prin evaluarea internă a 
tezelor de doctorat, ca fond (respectarea standardelor de calitate în cercetarea ştiinţifică, inclusiv prin 
indeplinirea indicatorilor) şi formă (respectarea principiilor de scriere ştiinţifică biomedicală). 
 
1.4. RAPORTUL DE AUTOEVALUARE A ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII STUDIILOR UNIVERSITARE DE 
DOCTORAT I.O.S.U.D. – U.M.F. “GRIGORE T. POPA” IAŞI 
În intervalul iunie-iulie 2016, Şcoala Doctorală a elaborate Raportul de autoevaluare fundamentat pe 
activitatea desfăşurată în cadrul I.O.S.U.D. – UMF Iaşi, în intervalul 2011-2016 (respectiv 5 ani universitari) 
– perioadă care reflectă modificările în organizarea studiilor universitare de doctorat implementate la 
nivel naţional prin Codul Studiilor Universitare de Doctorat – H.G. nr. 681/2011.  
Raportul de autoevaluare a fost redactat în conformitate cu cerinţele Contractul Instituțional pe anul 
2016, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (M.E.N.C.Ș.) și Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi (denumită în continuare U.M.F. Iaşi), în cadrul căruia Art. 6.5 
precizează că “Instituția de învățământ superior efectuează autoevaluarea activității ca I.O.S.U.D., o 
prezintă în ședintă de Senat și publică raportul de autoevaluare pe site-ul universității până la data de 
30.06.2016”.  
Structura Raportului de autoevaluare a urmărit criteriile și indicatorii de performanță conform Ordinul 
Ministrului Educației Naționale 3850/02.05.2012 privind Metodologia de evaluare externă în vederea 
autorizării provizorii, acreditării și pentru evaluarea periodică a școlilor doctorale, pe domenii. 
Raportul a fost prezentat în ședinţa C.S.D. din data de 27.07.2016, avizat de către C.S.U.D. în data de 
27.07.2016, aprobat în şedinţa Senatului U.M.F. Iaşi din data de 28.07.2016 şi înaintat M.E.N.C.S. 
 
2. STUDENŢII-DOCTORANZI 
 
2.1. FINALIZAREA ANULUI I AL STUDIILOR DOCTORALE – PROMOŢIA 2015-2016 
Activitatea studenţilor doctoranzi în anul I de studii doctorale, în cadrul Programului de pregătire bazat 
pe studii universitare avansate, este reflectată prin rezultatele obţinute în evaluarea portofoliilor 
realizate pentru cele 10 module incluse în planul de învăţământ. Finalizarea anului I de studii doctorale 
impune obligatoriu susţinerea proiectelor ştiinţifice, organizată în intervalul 22 – 30 septembrie 2016. 
La finalul anului universitar 2015-2016, situaţia doctoranzilor admişi la doctorat în septembrie 2015 a fost 
următoarea (Tabel 8): 
- din cei 69 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină, 63 (91%) au promovat 

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific, 2 (3%) 
nu au fost înmatriculați deoarece nu au semnat contractul de studii doctorale, 3 (4%) au fost 
exmatriculați, un doctorand (2%) a îndeplinit condiţiile de promovabilitate a Programului de pregătire 
bazat pe studii universitare avansate dar a întrerupt doctoratul (concediu de maternitate), urmând să 
susțină proiectul științific la reluarea activității doctorale; 

- din cei 4 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină Dentară, 3 (75%) au promovat 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific, iar 1 
student-doctorand (25%) s-a retras, din motive personale; 

- toți cei 6 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Farmacie au promovat Programul 
de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul ştiinţific.  

 
Tabelul 8. Situaţia studenţilor-doctoranzi din promoţia 2015-2016 la 03.10.2016 

Domeniul 
Doctoranzi 
admişi 
(număr) 

Doctoranzi 
care au 
finalizat anul I 
(număr) 

Doctoranzi 
retraşi 
(număr) 

Doctoranzi 
exmatriculați 
(număr) 

Candidați 
admiși 
neînmatriculați 
(număr) 

Doctoranzi 
care au 
întrerupt 
doctoratul 
(număr) 

Medicină 69 63 0 3 2 1 

Medicină 
Dentară 

4 3 1 - - - 

Farmacie 6 6 - - - - 

TOTAL 79 72 1 3 2 1 
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2.2. CONCURSUL DE ADMITERE – PROMOŢIA 2016-2017 
Pentru anul universitar 2016-2017, M.E.C.S. a alocat Universității de Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iaşi, în iunie 2016, un număr de 60 de locuri (granturi de studii) în regim de finanțare de la bugetul 
de stat, dintre care 27 locuri cu frecvenţă şi 33 locuri cu frecvenţă redusă. Totodată, în calitate de 
Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat, U.M.F. Iaşi a aprobat, pentru anul universitar 
2016-2017, un număr de 27 locuri pentru doctorat în regim cu taxă. Concursul de admitere la doctorat a 
fost organizat în intervalul 01.09.2016-03.10.2016, principalele etape fiind sumarizate in Tabelul 2. 
Metodologia de admitere realizată în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 
Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat şi adresei 
M.E.C.S. nr. 36328/ 09.06.2016 privind alocarea granturilor doctorale în vederea admiterii la studii 
universitare de doctorat a fost aprobată în Consiliul de Administraţie din 05.07.2016 şi şedinţa Senatului 
din 28.07.2016. Pentru a asigura transparenţa şi vizibilitatea informaţiilor asupra concursului de admitere 
la studii universitare de doctorat, metodologia a fost publicată pe site-ul Universităţii 
(http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/ADMITERE/Documents/Admitere%20-%202016/Metodologie.pdf), 
şi transmisă conducătorilor de doctorat care puteau participa la competiţia pentru obținerea de granturi 
doctorale, în domeniile Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie.  
În urma concursului de admitere, au fost admişi un număr de 60 studenţi doctoranzi în regim de finanțare 
de la bugetul de stat, 27 cu frecvenţă şi 33 cu frecvenţă redusă, şi 14 studenţi doctoranzi cu taxă. 
Rezultatele concursului de admitere la doctorat (doctoranzi admişi, forma de învăţământ, teme granturi 
doctorale – în corespondenţă cu conducătorii ştiinţifici) sunt prezentate în Anexa 2. 
 
Tabelul nr. 2 Calendarul concursului de admitere la doctorat 

Activitatea Perioada de desfăşurare 

Depunerea de către conducătorii științifici a propunerii de 
proiect (la Secretariatul Şcolii Doctorale) 

1-6 septembrie 2016 

Analiza proiectelor în Consiliul Şcolii Doctorale, alocarea 
numărului de granturi doctorale/conducător științific 

7-12 septembrie 2016 

Aprobarea în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, 
Consiliul de Administraţie 

13 septembrie 2016 

Susţinerea testului de informatică şi limbi moderne 14-23 septembrie 2016 

Înscrierea candidaţilor 
14- 24 septembrie 2016 
(24 septembrie, interval orar  
8.00 – 12.00) 

Verificarea dosarelor 25 septembrie 2016 

Interviul candidaţilor  26-27 septembrie 2016 

Anunţarea rezultatelor concursului 28 septembrie 2016 

Contestaţii – depunere, rezolvare 28 – 29 septembrie 2016 

Validarea rezultatelor concursului 30 septembrie 2016 

Înmatricularea doctoranzilor 3 octombrie 2016 

 
2.3. OPORTUNITĂŢI ŞI FACILITĂŢI ÎN CADRUL PROGRAMELOR POSDRU 
Un număr de 72 studenţi doctoranzi au beneficiat de burse în cadrul a 3 proiecte derulate în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, care asigură finanţare din fonduri 
structurale (Fondul Social European), finalizate în decembrie 2015.  
Universitatea a avut calitatea de coordonator în proiectul POSDRU/159/1.5/S/133377 Program de 
excelenţă în cercetare doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice, în parteneriat cu 
U.M.F. Târgu Mureş, U.M.F. Craiova, U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, grupul ţintă fiind contituit din 50 
studenţi doctoranzi. Celelalte două proiecte au fost coordonate de U.M.F. "Iuliu Haţieganu" Cluj, în 
parteneriat cu U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, U.M.F. Victor Babeş Timişoara, U.M.F. Târgu Mureş, U.M.F. 
Craiova, U.S.A.M.V. Cluj (POSDRU/159/1.5/S/136893 Parteneriat strategic pentru creșterea calității 
cercetarii știntifice din universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și postdoctorale. 
DocMed.net_2.0, 20 studenţi doctoranzi) şi, respectiv, de U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti, în parteneriat 
cu Institutul Clinic Fundeni, U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 
Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş" Bucureşti, Institutul Naţional de 
Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucureşti, Facultatea de Medicină - Universitatea Ovidius Constanţa, S.C. 
CytoGenomic Medical Laboratory SRL (POSDRU/159/1.5/S/135760 CERO - Profil de carieră: cercetător 
român, 8 studenţi doctoranzi).  
  

http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/ADMITERE/Documents/Admitere%20-%202016/Metodologie.pdf
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2.4. TEZE DE DOCTORAT FINALIZATE ŞI SUSŢINUTE 
În anul universitar 2015-2016 au fost finalizate şi susţinute 42 teze de doctorat, 33 coordonate de 
conducători de doctorat în domeniul Medicină, 5 coordonate de conducători de doctorat în domeniul 
Medicină Dentară şi 4 coordonate de conducători de doctorat în domeniul Farmacie (Anexa 3).  
Din cele 42 teze de doctorat susţinute public, un număr de 36 au fost supuse evaluării C.N.A.T.D.C.U. pe 
parcursul anului universitar 2015-2016, toate fiind validate prin O.M.E.N.C.S nr. 5954/07.12.2015, 
3209/23.02.2016, şi 3867 din 27.05.2016 privind atribuirea titlului ştiinţific de doctor. Un număr de 6 teze 
de doctorat, susţinute public în septembrie 2016, au fost evaluate de către C.N.A.T.D.C.U. în anul 
universitar 2016-2017, fiind validate prin O.M.E.N.C.S. nr. 6122/20.12.2016. 
 
2.5. DINAMICA STUDENŢILOR DOCTORANZI 
La data de 01.01.2016, I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi a raportat către Minister, pe platforma ANS a UEFISCD, un 
număr de 315 studenţi-doctoranzi înmatriculaţi în programul de studii universitare de doctorat. Distribuţia 
acestora, conform domeniilor de studii universitare de doctorat Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 
precum şi a anului de studiu, este prezentată sintetic în Tabelul 10. 
 
Tabelul nr. 10 Sinopsis al studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.01.2016 

Domeniu 

Doctoranzi în regim bugetat 
(număr) 

Doctoranzi în regim cu taxă 
(număr) 

Total 
cu 

frecvență 

cu 
frecvenţă 
redusă 

cu frecvenţă 
cu 

frecvenţă 
redusă 

Fără 
frecvenţă 

An studii I II III IV I II III IV 
în 

prelungiri* 
I 

în 
prelungiri* 

 

Medicină 29 60 52 46 26 3 3 1 10 5 5 240 

Medicină 
Dentară 

3 6 12 15 6 1 3 0 4 2 0 52 

Farmacie 3 5 4 6 3 0 1 0 0 0 1 23 

TOTAL / 
an studii 

35 71 68 67 35 4 7 1 14 7 6 315 

TOTAL 276 39 315 

*conform Hotărârii Senatului Universitar 
 
La data de 01.10.2016, I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi a raportat către M.E.N.C.S, pe paltforma ANS a UEFISCDI, 
359 studenţi-doctoranzi înmatriculaţi în programul de studii universitare de doctorat. Distribuţia acestora, 
conform domeniilor de studii universitare de doctorat Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie şi a anului 
de studiu, este prezentată sintetic în Tabelul nr. 11. 
 
Tabelul nr. 11 Sinopsis al studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.10.2016 

Domeniu 

Doctoranzi în regim bugetat 
(număr) 

Doctoranzi în regim cu taxă 
(număr) 

Total 
cu 
frecvență 

cu 
frecvenţă 
redusă 

cu frecvenţă 
cu 
frecvenţă 
redusă 

Fără 
frecvenţă 

an studii I II III IV I II III IV 
în 
prelungiri* 

I II 
în 
prelungiri* 

 

Medicină 21 30 63 56 30 31 4 5 41 13 2 4 300 

Medicină 
Dentară 

3 2 1 9 3 1 0 2 12 0 0 0 33 

Farmacie 3 4 7 3 0 3 0 1 5 0 0 0 26 

TOTAL / 
an studii 

27 36 71 68 33 35 4 8 58 13 2 4 359 

TOTAL 270 89 359 

*conform Hotărârii Senatului Universitar 
 
În anul universitar 2015-2016, 5 studenţi doctoranzi au fost exmatriculaţi, ca urmare a neîndeplinirii 
obligaţiilor stabilite prin Contractul de studii doctorale. 
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3. CONDUCĂTORII DE DOCTORAT 
 
3.1. CONDUCĂTORII DE DOCTORAT MEMBRI AI ŞCOLII DOCTORALE 
Cadrele didactice care sunt conducători de doctorat reprezintă resursa umană a Şcolii Doctorale (Anexa 
1). Dinamica numărului conducătorilor de doctorat, pe parcursul anului universitar 2015-2016, este 
prezentată sintetic în Tabelul 12.  
În anul universitar 2015-2016, Şcoala Doctorală a organizat 4 susţineri de teze de abilitare de către 
candidaţii prof. dr. Cristina Rusu, conf. dr. Demetra Socolov, şef lucrări dr. Emil Anton, prof. dr. Diana 
Bulgaru Iliescu. Documentele au fost înaintate către C.N.A.T.D.C.U., validarea acestora finalizându-se 
prin acordarea atestatul de abilitare prin OMENCS nr. 3287/02.03.2016, OMENCS nr. 3288/02.03.2016, 
OMENCS nr. 3289/02.03.2016 şi, respectiv, OMENCS 4879/11.08.2016. Conform prevederilor legale, 
activitatea de conducere de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a IOSUD - UMF Iaşi a fost aprobată prin 
decizia Senatului, pentru anul universitar 2016-2017. 
Activitatea conducătorilor este analizată prin raportare la calificativul obţinut la evaluarea anuală a 
cadrelor didactice, precum şi la gradul de satisfacție a studenţilor doctoranzi asupra calităţii îndrumării pe 
parcursul studiilor doctorale. În anul 2016, toţi conducătorii de doctorat activi au obţinut, în conformitate 
cu Grila de evaluare anuală, punctaje corespunzătoare calificativului „foarte bine”. Sinteza răspunsurilor 
din chestionarele de evaluare completate de către studenţii doctoranzi care au finalizat teza de doctorat 
în anul 2016 a relevat faptul că 78% din conducătorii de doctorat evaluați au fost apreciați cu calificativul 
“foarte bine” (corespunzător unui punctaj mai mare de 175 puncte în 28 de chestionare din totalul celor 
36 completate). Pornind de la cazul concret al situațiilor de punctaj sub 175 de puncte, Şcoala Doctorală 
şi-a propus, ca măsură concretă, iniţierea de întâlniri de lucru cu conducătorii de doctorat cu punctaj mai 
mic, pentru identificarea cauzelor și implementarea unor soluții care să conducă la creșterea calității 
îndrumării studentului doctorand. 
 
Tabelul nr. 12 Sinopsis al conducătorilor de doctorat la în anul universitar 2015-2016 

Domeniu 

Conducători de doctorat 
activi (număr) 

Conducători de doctorat cu 
contract de voluntariat 
(număr) 

Total 

01.10.2015 30.09.2016 01.10.2015 30.09.2016 01.10.2015 30.09.2016 

Medicină 45 47 9 10 54 57 

Medicină 
dentară 

4 4 1 1 5 5 

Farmacie 3 3 3 2 6 5 

Total 52 54 10 13 65 67 

 
4. PROMOVAREA STANDARDELOR EUROPENE ÎN STUDIILE DOCTORALE - ORPHEUS 2015 
I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi este membru ORPHEUS (Organization of PhD Education in Biomedicine and Health 
Sciences in the European System) din 2008, promovând astfel standardele de calitate care caracterizează 
studiile doctorale organizate în domeniul medico-farmaceutic la nivel european.  
Directorul Şcolii Doctorale a participat la cea de a 11-a Conferinţă ORPHEUS desfăşurată la Koln, în aprilie 
2016, cu tema generică Lost in translation? From medical studies to clinical research. Preocupările 
I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi pentru optimizarea calităţii programelor doctorale au fost prezentate prin lucrarea 
„The Training Programm – a Tool for Improving the Quality of Doctoral Studies”. 
 
5. ŞCOALA DOCTORALĂ ŞI VIAŢA UNIVERSITĂŢII  
 
Şcoala Doctorală contribuie la formarea studenţilor doctoranzi, urmărind stimularea motivaţiei pentru 
cercetare, organizând sau promovând evenimente care contribuie la formarea de competenţe şi abilităţi. 
Astfel, pe parcursul anului 2016, studenţii doctoranzi au avut oportunitatea de a participa la:  
1. Workshop “Introduction to writing a Cochrane review. The need for evidence in clinical practice” – 

activitate organizată de U.M.F “Grigore T. Popa” Iași în colaborare cu Centrul Cohrane Kidney and 
Transplant din Sydney, Australia, 1 – 2 octombrie 2015 

2. Prezentarea burselor DAAD în Germania, 15 octombrie 
3. Training pentru utilizarea bazei de date EBSCO Academic Search Complete, susţinut de ROMDIDAC 

(partenerul din Romania al companiei EBSCO Information Services), 17 noiembrie 2015 
4. Stagiu de formare “Monter un projet européen”, 19-20 noiembrie 2015 (formator: Erol Külahci, 

Chargé des relations avec l'Union Européenne, Agence Universitaire de la Francophonie, Bruxelles) – 
activitate organizată de Centrul de Reușită Universitară, U.M.F “Grigore T. Popa” Iași 

5. Training cu tema “Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea sistemului 
de cercetare și educație din România”, susţinut de furnizorul S.C. E-NFORMATION, 20 noiembrie 2015 
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6. Sesiune de comunicări “Realizări şi perspective în cercetarea doctorală” – activitate organizată de 
Școala Doctorală, în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Universității, 10 decembrie 2015 

7. Conferința “Etica cercetării”, susținută de profesor Sana Loue, J.D., Ph.D., M.P.H., M.S.S.A, Case 
Western Reserve University Cleveland, Ohio, SUA, 18 ianuarie 2016 

8. Videoconferință - dezbatere “Révolutions et évolutions en Génétique au 21ème siècle” - activitate 
organizată de Centrul de Reușită Universitară, U.M.F “Grigore T. Popa” Iași, 17 februarie 2016  
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CAPITOLUL IV. STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI FORMARE PROFESIONALA CONTINUĂ 
 
 
Prorectoratul de studii postuniversitare şi formare profesională continuă, coordonează activitatea 
Departamentului de pregătire în rezidenţiat, care asigură specializarea şi perfecţionarea în cele mai bune 
condiţii a personalului cu studii superioare în domeniul medical şi farmaceutic, în vederea 
dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare creşterii calităţii actului 
medical şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv. 
 
I. REZIDENŢI 
1. Date generale 
Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai 
facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia 
dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice 
pentru reţeaua de asistenţă medicală. Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin 
ordin al ministrului sănătăţii.  
Rezidenţiatul din 20 noiembrie 2016 a înregistrat mai multe noutăţi: 

 bibliografia a fost actualizată: a fost înlocuit vechiul manual - traducerea din franceză a „Le Book des 
ECN” - cu un manual în două volume – „Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale”, editat sub 
coordonarea Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi şi Prof. Univ. Dr. Victor Stoica, de la UMF 
Bucureşti; 

 concursul de rezidenţiat a fost unic pe ţară şi clasificarea unică naţională, pentru fiecare domeniu; 

 durata rezidenţiatului a fost prelungită pentru 15 specialităţi, cum ar fi: chirurgie toracică (de la 
cinci ani la şase ani), cardiologie (de la cinci ani la şase ani), endocrinologie (de la patru ani la cinci ani), 
gastroenterologie (de la patru ani la cinci ani), geriatrie şi gerontologie (de la patru ani la cinci ani), 
medicina de familie (de la trei ani la patru ani); 

 s-au înfiinţat specialităţi noi: Pedodonţia, Microbiologia medicală şi specialităţi care vizează patologia 
pediatrică: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi 
hematologie pediatrică şi pneumologie pediatrică. La UMF Iaşi, pentru noile domenii s-au alocat locuri, cu 
excepţia nefrologiei şi pneumologiei  pediatrice. 
 
2. Organizare rezidenţiat  
Concursul de admitere în rezidenţiat, organizat de către Ministerul Sănătăţii, a avut loc pe 20 noiembrie 
2016, în cele şase centre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureş şi Timişoara. 
Pentru cele 3.843 de poziţii (3.381 de locuri şi 462 de posturi), scoase la concurs la nivel naţional, s-au 
înscris 6.091 de candidaţi. La Iaşi s-au înscris 1115 candidaţi – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti: 
784 la Medicină (pe 386 de locuri şi 129 de posturi), 221 la Medicină Dentară (pe 49 de locuri) şi 110 la 
Farmacie (32 de locuri şi 3 posturi) (tabel 13). 
 
Tabel nr. 13 Numărul candidaţilor înscrişi pe centre universitare 

CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE Total 

BUCUREŞTI 1610 390 165 2165 

IAŞI 784 221 110 1115 

CLUJ-NAPOCA 605 149 82 836 

CRAIOVA 454 62 60 576 

TG. MUREŞ 520 116 30 666 

TIMIŞOARA 560 124 49 733 

TOTAL 4533 1062 496 6091 

 
În sesiunea noiembrie 20 noiembrie 2016, UMF Iaşi a organizat accesul în rezidenţiat pentru medicină, 
medicină dentară şi farmacie. La nivel naţional, suntem a doua universitate ca opţiune pentru candidaţii 
la intrarea în specialitate pentru cele 3 domenii (pe primul loc fiind UMF „Carol Davila” Bucureşti, care 
dispune însă, de un număr, cel puţin dublu de cadre didactice, comparativ cu UMF Iaşi) (fig. 1, 2 şi 3). 
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Figurile nr. 2, 3, 4: Repartiţia candidaţilor înscrişi în centrele universitare, la concursul de 
rezidenţiat, pentru cele 3 domenii: Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie 
 
Centrului Universitar Iaşi i-au fost alocate, în sesiunea 20 noiembrie 2016, un număr de 600 locuri şi 
posturi pentru cele 3 domenii (tabel 14): 
 
Tabel nr. 14 Numărul de locuri/posturi în Domeniului Medicină alocat Centrului Universitar Iaşi, în 
sesiunea 20 noiembrie 2016 

  
DOMENIUL LOCURI IAŞI POSTURI IAŞI TOTAL  ÎNSCRIŞI CONCURENŢĂ 

MEDICINĂ 387 129 516 784 1,5 

MEDICINĂ DENTARĂ 49 - 49 221 4,5 

FARMACIE 32 3 35 110 3,1 
 

   

 
Pentru domeniul Medicină, punctajul maxim pe ţară, de 935 de puncte, a fost obţinut de Alina Săcărescu, 
absolventă a UMF Iaşi. La Farmacie, Ioana-Nicoleta David, tot absolventă a UMF Iaşi s-a situat pe primul 
loc la nivel naţional, cu 896 de puncte. Pentru domeniul Medicină Dentară, candidatul Mihai Octavian 
Boaru a obţinut 896 de puncte, fiind plasat pe locul 4 pe ţară. 
La nivel naţional punctajele au fost asemănătoare cu cele din anii anteriori, procentul de promovare, pe 
domenii, pentru absolvenţi UMF Iaşi fiind peste 85% (tabel 15). 
 
Tabel nr. 15 Candidaţii care au obţinut punctaj de promovare (sesiunea 20 noiembrie 2016) 

Domeniu  Medicină Medicină Dentară Farmacie 

Punctaj maxim 935 (Iaşi) 900 896 (Iaşi) 

Punctaj minim de promovare 561 544 537 

Număr candidaţi promovaţi  666 191 103 

Procentaj de promovare pentru 85.07 86,9 93,6 

36% 

17% 

13% 

10% 
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candidaţii UMF Iaşi 

Domeniu  Medicină Medicină Dentară Farmacie 

Absolvenţi UMF Iaşi, promoţia 2016, 
înscrişi la concursul de rezidenţiat, 
noiembrie 2016 la Iaşi 

345 106 34 

Absolvenţi UMF Iaşi, promoţii anterioare, 
înscrişi la concursul de rezidenţiat, 
noiembrie 2016 la Iaşi 

201 68 60 

Candidaţi UMF Iaşi înscrişi la concursul 
de rezidenţiat, rezidenţi în alte 
specialităţi  

112 3 7 

 
In tabelul 16 sunt redate punctajele maxime şi minime, pe specialităţi, statistică utilă pentru aprecierea 
nivelului de pregătire al absolvenţilor, dar şi pentru criteriul de selecţie/referinţă pentru eventuale 
transferuri. 
 
Tabel nr. 16 Punctajul maxim/minim obţinut la fiecare specialitate, în funcţie de loc/post 

SPECIALITATEA 
Punctaj 

maxim loc 
Punctaj 

minim loc 
Punctaj 

maxim post 
Punctaj 

minim post 
MAX MIN 

ALERGOLOGIE ŞI 
IMUNOLOGIE 
CLINICĂ 

710 655 - - 710 655 

ANATOMIE 
PATOLOGICĂ 

808 743 902 - 902 743 

A.T.I 915 646 857 600 915 600 

BOLI INFECŢIOASE 754 601 781 - 781 601 

CARDIOLOGIE 934 847 888 784 934 784 

CHIRURGIE 
CARDIOVASCULARĂ 

804 658 - - 804 658 

CHIRURGIE 
GENERALĂ 

858 585 693 584 858 584 

CHIRURGIE 
PEDIATRICĂ 

747 658 - - 747 658 

CHIRURGIE 
PLASTICĂ, 
MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ 

838 644 - - 838 644 

CHIRURGIE 
TORACICĂ 

608 577 - - 608 577 

CHIRURGIE 
VASCULARĂ 

758 612 - -   

DERMATOVENEROLO
GIE 

850 766 762 715 850 715 

DIABET ZAHARAT, 
NUTRIŢIE ŞI BOLI 
METABOLICE 

746 633 798 620 746 620 

ENDOCRINOLOGIE 860 797 882 - 860 797 

EPIDEMIOLOGIE 742  659 565 742 565 

FARMACOLOGIE 
CLINICĂ 

652 580 - - 652 580 

GASTROENTEROLOG
IE 

870 777 770 727 870 770 

GASTROENTEROLOG
IE PEDIATRICĂ 

694 623 - - 694 623 

GENETICA 
MEDICALĂ 

677 587 - - 677 587 
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GERIATRIE ŞI 
GERONTOLOGIE 

713 588 - - 713 588 

HEMATOLOGIE 800 669 - - 800 669 

IGIENĂ 714 564 - - 714 564 

SPECIALITATEA 
Punctaj 

maxim loc 
Punctaj 

minim loc 
Punctaj 

maxim post 
Punctaj 

minim post 
MAXIM MINIM 

MEDICINĂ DE 
FAMILIE 

860 591 - - 860 591 

MEDICINĂ DE 
LABORATOR 

787 646 641 591 787 591 

MEDICINĂ DE 
URGENŢĂ 

676 566 - - 676 
566 

 

 
MEDICINĂ INTERNĂ 

847 649 817 597 847 597 

MEDICINĂ LEGALĂ 846 777 - - 846 777 

MEDICINĂ MUNCII 642 590 - - 642 590 

MEDICINĂ 
NUCLEARĂ 

697 646 - - 697 646 

MEDICINĂ FIZICĂ ŞI 
DE REABILITARE 

710 683 842 622 710 683 

MICROBIOLOGIE 
CLINICĂ 

607 576 - - 607 576 

NEFROLOGIE 869 600 - - 869 600 

NEONATOLOGIE 667 597 665 576 576 576 

NEUROCHIRURGIE 815 713 - - 815 713 

NEUROLOGIE 935 824 884 710 935 710 

OBSTETRICĂ 
GINECOLOGIE 

905 703 775 694 905 694 

OFTALMOLOGIE 888 731 749 713 888 713 

ONCOLOGIE 
MEDICALĂ 

768 740 714 626 768 626 

ONCOLOGIE ŞI 
HEMATOLOGIE 
PEDIATRICĂ 

704 610 - - 704 610 

ORTOPEDIE 
PEDIATRICĂ 

642 611 - - 642 611 

ORTOPEDIE ŞI 
TRAUMATOLOGIE 

818 634 711 636 818 634 

OTORINOLARINGOL
OGIE 

781 653 653 584 781 584 

PEDIATRIE 860 663 858 590 860 663 

PNEUMOLOGIE 776 663 751 667 776 667 

PSIHIATRIE 823 779 914 707 823 707 

RADIOLOGIE ŞI 
IMAGISTICĂ 
MEDICALA 

861 825 866 715 861 715 

RADIOTERAPIE 761 631 722 - 761 631 

REUMATOLOGIE 839 725 920 755 920 725 

SANATATE PUBLICA 
SI MANAGEMENT 

654 577 - - 654 577 

UROLOGIE 831 600 581 - 831 581 
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MEDICINĂ DENTARĂ 

CHIRURGIE 
DENTO-
ALVEOLARA 

896 815 - - 896 815 

CHIRURGIE OMF 787 767 - - 787 767 

ENDODONTIE 828 784 - - 828 784 

 
MEDICINĂ DENTARĂ     

ORTODONŢIE SI 
ORTOPEDIE 
DENTO-FACIALĂ 

854 832 - - 854 832 

PARADONTOLOGI
E 

822 794 - - 822 794 

PEDODONŢIE 823 772   823 772 

PROTETICĂ 
DENTARĂ 

795 774 - - 795 774 

FARMACIE 

FARMACIE CLINICĂ 849 746 742 735 849 735 

LABORATOR 
FARMACEUTIC 

896 763 - - 896 763 

 
3. Medici rezidenţi UMF Iaşi 
În urma concursului de rezidenţiat din noiembrie 2015, în anul 2016 au fost înscrişi la UMF Iaşi 587 
rezidenţi (tabel 17); în acest an au fost înscrişi şi 27 studenţi străini, din ţări non UE (fig. 5). 
 
Tabel nr. 17 Numărul medicilor rezidenţi, pe ani de studiu, înscrişi la prima specialitate, la UMF 
„Grigore T. Popa” Iaşi în anul 2016 

Domeniul Medicină Medicină dentară Farmacie TOTAL 

An I 487 60 40 587 

An II 438 71 39 548 

An III 361 61 39 461 

An IV 357 15  372 

An V 161 7  168 

An VI  27   27 

Total  1831 214 118 2163 

 
În anul 2016 au fost organizate de către Ministerul Sănătăţii două sesiuni de înscriere, pentru a doua 
specialitate, cu taxă (tabel 18). 
 
Tabel nr.18 Candidaţi înscrişi în anul 2016 

Sesiunea Mai 2016 27 înscrişi la UMF Iaşi 

Sesiunea Noiembrie 2016 17 înscrişi la UMF Iaşi 

TOTAL 44 înscrişi la UMF Iaşi 
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Figura nr. 5: Numărul de rezidenţi din ţări NON UE înscrişi la UMF Iaşi, în anul 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ca în fiecare an, transferurile solicitate de către rezidenţi au fost motivate, de regulă, de domiciliu, 
probleme familiare sau de cazare (tabel 19). 
 
Tabel nr. 19 Transferurile înregistrate pentru medicii rezidenţi, în/din UMF Iaşi, în 2016 

 
IAŞI 

Martie 2016 Iunie 2016 TOTAL IN TOTAL OUT 

IN OUT IN OUT   

2 7 1 3 3 10 

 
Din totalul rezidenţilor, respectiv 2163, 8% au solicitat întreruperi ale perioadei de stagiu, majoritatea 
pentru efectuarea de stagii în străinătate, care ulterior au fost sau vor fi echivalate, cu aprobarea MS 
(tabel 20). 
 
Tabel nr. 20 Întreruperi, ale perioadei de stagiu, solicitate de medicii rezidenţi, în 2016 

Număr total al rezidenţilor 2163 

Procent rezidenţi cu stagii în străinătate 8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 6: Dispersia gradelor didactice la coordonatorii de rezidenţiat 
 
În cadrul UMF Iaşi au fost propuşi ca şi coordonatori, pentru anul 2016, un număr de 106 cadre didactice, 
majoritatea, conferenţiari şi profesori (37, respectiv 60), excepţiile (sef lucr. (8) şi asistenţi universitari – 
1) fiind explicate prin numărul redus de cadre didactice la acele direcţii de studiu. Pentru recunoaşterea 
acestora ca şi coordonatori a fost înaintată MS, Direcţia Resurse Umane (notă justificativă, cu argumentele 
care au stat la baza acestor nominalizări (fig. 6). 
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La preluarea mandatului, prorectorul responsabil cu acest domeniu şi membrii CA s-au întâlnit cu 
coordonatorii de rezidenţiat pentru a identifica problemele existente, a găsi soluţii pentru îmbunătăţirea 
activităţii, etc.; în acest an, a fost actualizată baza de date, au fost afişate pe site traseele curriculare 
pentru toate specialităţile, cu repartiţia grupelor de rezidenţi pe coordonatori şi îndrumători. Suportul de 
curs a fost publicat pe site pentru 78% dintre specialităţi, au fost completate de către rezidenţi 
chestionare (200) prin care am putut aprecia gradul lor de satisfacţie, sau eventuale nemulţumiri ale 
acestora, şi mai ales am desprins unele propuneri, pentru îmbunătăţirea activităţii. 
 
4. Examenul de medic/farmacist specialist 
Prorectoratul de studii postuniversitare şi formare profesională are ca obiectiv principal asigurarea 
excelenţei în instruire-educaţie în pregătirea rezidenţilor în vederea creşterii nivelului de cunoştinţe al 
acestora. Astfel în anul 2016 au fost organizate două sesiuni de examen medic specialist (martie şi 
octombrie). La examenul de medic specialist în cele două sesiuni au participat 435 candidaţi, 26% dintre 
ei, obţinând medii peste 9. 
 
5. Platforma e-Learning oferă cadrelor didactice care participă la pregătirea teoretică şi practică a 
rezidenţilor posibilitatea implementării materialelor didactice. Astfel în 2016, pe platformă, au fost 
afişate pentru rezidenţi aproximativ 77.7 % din suporturile de curs aferente specialităţilor. 
 
6. Obiective: 
Pe termen scurt: 
- stabilirea unei evidenţe reale a rezidenţilor aflaţi în pregătire în Centrul Universitar Iaşi, pe ani de 
studiu şi specializări; 
- urmărirea repartizării judicioase a rezidenţilor la numărul de îndrumători existenţi în bazele de 
învăţământ acreditate la toate specializările; 
- cunoaşterea exactă a curriculumului de pregătire teoretică şi practică pe specialităţi de către toţi 
coordonatorii de rezidenţiat, cu toate modulele aferente şi cadrele didactice care coordonează această 
activitate, respectându-se desfăşurarea acestora (afişare pe site-ul platformei e-learning); 
- programarea şi repartizarea concretă a cursurilor şi conferinţelor pe coordonatori de rezidenţiat (cu 
respectarea normării din statul defuncţii), prin numirea de către prorectorul de resort sau de comisia 
senatului a unui cadru didactic responsabil cu această activitate, îndeosebi la disciplinele care au 
coordonatori cu grade didactice egale;  
- monitorizarea permanentă a activităţii de pregătire a rezidenţilor în sensul respectării curriculumului 
de pregătire, rotaţia în clinicile cu acelaşi profil sau conexe, cât şi rotaţia pe module; 
- evaluarea modalităţii în care se desfăşoară programul de rezidenţiat pe specialităţi şi respectiv module 
să se efectueze prin intermediul unui reprezentant al rezidenţilor, numit de către aceştia, care să asigure 
comunicarea cu cadrul didactic coordonator; 
- evaluare periodica obligatorie a cunoştinţelor teoretice a rezidenţilor prin examene/ în cadrul 
specialităţii de bază; 
- completarea de către rezidenţi, la finele examenului de medic/farmacist specialist a „chestionarului 
de satisfacţie”, instrument util în vederea îmbunătăţiri activităţii teoretice şi practice, care stă la baza 
pregătirii acestora. 
 
Pe termen mediu: 
- identificarea unor module care nu acoperă tematica specifică, prin lipsa bazei materiale sau a 
specialiştilor formatori; 
- obligativitatea şi facilitarea participării rezidenţilor la manifestări ştiinţifice (locale, regionale, 
naţionale-internaţionale);  
- preocuparea coordonatorilor şi îndrumătorilor de rezidenţiat în stabilirea unor contacte cu alte centre 
universitare din ţară şi străinătate, în scopul diversificării şi aprofundării unor tehnici de investigare şi 
tratament utile formării viitorilor specialişti; 
- includerea rezidenţilor în studii clinice sau în programele de cercetare ale disciplinelor; 
- evaluarea rezidenţilor la finalizarea modulelor să se efectueze în comisie, ţinându-se cont şi de 
îndeplinirea baremului, consemnat în caietul de monitorizare al rezidentului; 
- susţinerea probei practice pe simulator, la finalizarea unor module; 
- postarea suportului de curs pe platforma e-learning la toate specializările, cu actualizarea lor 
periodică;  
- reluarea serilor clinice pentru rezidenţi, la toate specialităţile clinice  şi anunţarea acestora pe site-ul 
universităţii. 
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II. ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 
 
Cursuri postuniversitare  
Departamentul de studii postuniversitare este o structură organizatorică din cadrul UMF Iaşi care asigură 
specializarea în domeniu sau extinderea şi perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma obţinută la 
finalizarea studiilor universitare.  
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională se desfăşoară pe baza unui regulament 
intern, aprobat de senatul universitar şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.  
Cursurile postuniversitare de educaţie medicală continuă pot fi urmate de absolvenţii cu diplomă ai 
învăţământului universitar de scurtă durată sau de lungă durată. Durata cursurilor, programul de pregătire 
şi modalitatea de finalizare a studiilor se aprobă de Senatul Universităţii. Ele sunt creditate de Colegiul 
Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, 
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. 
Cursurile pentru obţinerea atestatelor de studii complementare aferente fiecărei specialităţi sunt stabilite 
de Ministerul Sănătăţii şi sunt cuprinse în Catalogul naţional de programe de studii complementare în 
vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, aprobat prin Ordinul nr. 
418/20 aprilie 2005, cu completările şi modificările ulterioare. Durata şi conţinutul programelor de 
pregătire pentru obţinerea de atestate sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii la propunerea 
instituţiilor de învăţământ superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate. 
În cadrul UMF Iaşi s-au desfăşurat următoarele cursuri pentru obţinerea atestatelor de studii 
complementare: 
1. Ultrasonografie obstetricală şi ginecologică, coordonat de dl Prof. Dr. Mircea Onofriescu; 
2. Chirurgie laparoscopică ginecologica, coordonat de dl Prof. Dr. Mircea Onofriescu; 
3. Histeroscopie, coordonat de dl Prof. Dr. Ivona Anghelache Lupaşcu; 
4. Implantologie Coordonator: Prof. Univ. Dr. Norina Forna 
5. Colposcopie integrată, actualităţi în screening-ul oncologic genital, coordonat de d-na Prof. Dr. Ana 
Cristina Anton; 
6. Ultrasonografie generală – nivel I şi II, coordonat de d-na Prof. Dr. Cristina Cijevschi Prelipcean; 
7. Ecocardiografie generală, coordonat de d-na Prof. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu; 
8. Endoscopie digestivă pediatrică, coordonat de dl Prof. Dr. Marin Burlea; 
9. Alergologie si imunologie clinica pediatrica, coordonat de d-na Prof. Dr. Evelina Moraru 
10. Homeopatie clinică şi etică medicală, coordonat de d-na Conf. dr. Cristina Gavrilovici şi dl Şef Lucr. 
dr. Dumitru Gafiţanu 
11. Fitoterapie si fitofarmacologie practică, coordonat de d-na Prof. Dr. Monica Hăncianu 
 
Cursurile de educaţie medicală continuă şi programele de învăţământ postuniversitar în vederea obţinerii 
de competenţe sau supraspecializari, se finalizează prin forme de evaluare specifice a cunoştinţelor 
dobândite stabilite în prealabil desfăşurării.  
UMF elaborează în fiecare an universitar o ofertă a cursurilor de educaţie medicală continuă, pe 
specialităţi, ofertă care cuprinde titlul cursului, nominalizarea coordonatorului şi cadrelor didactice de 
predare, locul desfăşurării, durata şi taxa de înscriere.  
În anul universitar 2015 – 2016 au fost propuse 82 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 52 
(trei cursuri s-au repetat de 2 ori şi unul de 6 ori) (tabel 21, fig 7). La aceste cursuri s-au înscris 1580 
cursanţi şi au absolvit 1486. 
 
Tabel nr.21 Numărul de cursuri postuniversitare propuse şi efectuate în anul universitar 2015-2016 

 Cursuri 
propuse 

Cursuri 
efectuate 

Procentaj 

Facultatea de Medicină  57 38 67% 

Facultatea de Medicină Dentară 9 4 44% 

Facultatea de Farmacie - -  

Cursuri pentru obţinerea atestatelor de studii 
complementare 

16 11 69% 

Studii Postuniversitare de Specializare - -  

TOTAL 82 53 65% 
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Figura nr. 7:Numărul total de cursuri propuse şi efectuate 
 
Departamentul de Studii Postuniversitare şi-a propus îmbunătăţirea calităţii cursurilor: 

 reducerea numărului de cursuri postuniversitare pe cadru didactic la maxim 3, astfel încât în anul 
universitar 2016-2017 au fost propuse de 70 cursuri; 

 atingerea unui grad de satisfacţie al participanţilor la cursuri de aproximativ 90%; 

 extinderea ariei cursurilor postuniversitare oferind oportunităţi de dezvoltare profesională prin cursuri 
de competenţă şi cursuri postuniversitare; 

 creşterea numărului de participanţi la cursuri postuniversitare prin dezvoltarea unei strategii clare şi a 
unui plan de implementare pentru sprijinirea studenţilor naţionali şi internaţionali care urmează cursuri 
post-universitare. 
 
Tabel nr. 22 Dinamica cursurilor propuse pe anii universitari 2015/2016 şi 2016/2017  

 Cursuri propuse 
2015-2016 

Cursuri propuse 
2016-2017 

Facultatea de Medicină 57 42 

Facultatea de Medicină Dentară 9 7 

Facultatea de Farmacie - 2 

Facultatea de Bioinginerie Medicală - 5 

Cursuri pentru obţinerea atestatelor de studii 
complementare 

16 14 

Studii Postuniversitare de Specializare - - 

TOTAL 82 70 

 
S-a elaborat un chestionar de evaluare a cursurilor postuniversitare de către cursanţi. Chestionarul 
cuprinde informaţii referitoare la temă, perioada de desfăşurare, coordonatorul şi lectorii cursului. 
Cursanţii sunt responsabili de veridicitatea şi seriozitatea răspunsurilor, asigurându-se anonimatul. 
Chestionarul cuprinde întrebări închise, folosindu-se scala de apreciere de la 1-slab, la 5-foarte bine, prin 
bifarea unui singur nivel, şi întrebări deschise. Din 1486 de participanţi la cursuri au răspuns la 
chestionarul de evaluare 314 (respectiv 21.1%) (fig. 8-10). 

 

 
Figura nr. 8: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la item-ul: „Materialul predat este de actualitate 

şi bine documentat” 
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Figura nr. 9: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la item-ul: „Sugestii şi recomandări” 
 

 
Figura nr. 10: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la item-ul: „Evaluarea finală a întregului curs” 
 
În acest an, de tranziţie, prorectoratul studii postuniversitare şi formare profesională continuă şi-a 
îndeplinit majoritatea indicatorilor propuşi, urmând ca pe viitor să traducem în practică propunerile 
formulate de medicii si farmaciştii rezidenţi, să reuşim să punem accent mai mult pe latura practică a 
pregătirii, iar prin simulările concursului de rezidenţiat organizate cu studenţii anului VI, să reuşim la 
viitorul concurs, din noiembrie 2017, o clasificare cât mai bună, pe ţară a absolvenţilor noştri, astfel încât 
baza de selecţie a acestora să se bazeze pe cunoştinţe solide, indispensabile în viitoarea lor formare 
profesională, prin rezidenţiat.  
 
Cursurile postuniversitare vor fi diversificate, astfel încât să corespundă cerinţelor potenţialul cursanţi şi 
să reprezinte un beneficiu real, pentru pregătirea lor profesională. 
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CAPITOLUL V. FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 
 
MISIUNEA  
Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, îşi asumă un 
rol important în crearea şi tezaurizarea valorilor ştiinţelor medicale româneşti, pregătirea specialiştilor, în 
menţinerea şi sporirea stării de sănătate a populaţiei, în promovarea cercetării ştiinţifice, în participarea 
specialiştilor la circuitul internaţional de valori şi afirmarea identităţii şcolii româneşti de medicină. 
Misiunea de bază a Facultăţii de Medicină rămâne formarea de medici, iar absolvenţii facultăţii trebuie să 
fie capabili să-şi stabilească şi să-şi ocupe poziţia ce le revine în ierarhia medicală; să asimileze cu 
discernământ ştiinţific progresele medicale şi actele terapeutice în condiţii de maximă siguranţă; să 
identifice problemele medicale ale comunităţii în care îşi exercită profesia şi să recomande soluţii 
adecvate; să urmeze, conform motivaţiei şi aptitudinilor, stagiile de rezidenţiat şi celelalte forme, 
ulterioare, de perfecţionare postuniversitară, care conferă o calificare şi o ierarhizare profesională, sa 
dea dovada de capacităţi reale pentru cercetarea medicală avansată prin implicarea în teme de Doctorat 
şi prin publicarea rezultatelor cercetării în reviste recunoscute la nivel internaţional (cotate ISI, cu factor 
de impact ridicat), creşterea performanţelor prin cercetarea de excelenţă recunoscută nu numai la nivel 
naţional dar şi internaţional. Din punct de vedere al activităţii de formare a studenţilor, Facultatea de 
Medicină îşi propune aplicarea reformei curriculare în concordanţă cu cerinţele Comunităţii Europene, 
ARACIS şi MEN; orientarea spre excelenţa predării şi a asistenţei medicale prin acţiuni concrete în ceea ce 
priveşte: selecţia, pregătirea şi motivarea cadrelor didactice; formele de organizare ale procesului 
didactic; lărgirea ofertei academice a facultăţii; dimensionarea optimă a cifrei de şcolarizare; 
îmbunătăţirea strategiei manageriale printr-o flexibilitate a administrării resurselor la nivelul facultăţii.  
Misiunea Facultăţii de Medicină este să formeze resursa umană pentru domeniul medical, să creeze, să 
conserve să transmită şi să aplice cunoaşterea, stimulând performanţa didactică şi ştiinţifică. Acestea 
trebuie realizate prin valorificarea tradiţiei şi deschiderea către nou, atragerea valorilor, stil de muncă 
creativ, gândire critică. Ansamblul tuturor acestor mijloace se sprijină în primul rând pe înalt 
profesionalism în activităţile medicale, didactice şi de cercetare ştiinţifică. Promovarea excelenţei nu 
este o destinaţie, ci un efort continuu de a fi mai bine organizaţi, mai eficienţi, mai performanţi. 
 
În scopul îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Medicină şi-a propus şi a realizat în anul universitar 2015-
2016:  
1. Optimizarea cifrei de şcolarizare; 
2. Organizarea procesului didactic şi metode noi de transmitere a cunoştinţelor;  
3. Managementul resurselor umane;  
4. Cercetarea ştiinţifică; 
5. Gestionarea bazei materiale; 
6. Informatizarea, documentarea şi bazele de documentare (biblioteca); 
7. Managementul universitar. 
 
1. Cifra de şcolarizare 
In anul universitar 2015/2016 sunt înscrişi la Facultatea de Medicină studenţi atât la forma de învăţământ 
bugetat cât şi în regim cu taxă.  
Cifra de şcolarizare pentru programul în limba română (360 de credite), la buget nu a înregistrat 
modificări semnificative faţă de anii precedenţi, chiar dacă locurile alocate de MEN studenţilor cu taxă a 
crescut în ultimii ani. S-a urmărit menţinerea cifrei de şcolarizare la nivelul aprobat de MENCȘ la care s-a 
adăugat numărul de locuri cu taxă, atât în cadrul studiilor la specializarea Licenţă în Medicină (360 
credite) ca şi la celelalte direcţii de studiu aflate în derulare. Facultatea de Medicină organizează în 
continuare concursul de admitere, prin examen unic scris (tip grilă), în cadrul noii metodologii stabilite de 
Universitate şi încurajează competiţia reală. 
Apreciem că este justificată adaptarea cifrei de şcolarizare atât pentru studenţii de la specializarea 
Medicină, cât şi specializările menţinute (Asistenţă Medicală Generală, Nutriţie şi Dietetică), din 
următoarele motive: 
• absorbţia locurilor de la specializările la care s-a sistat activitatea spre cele eficiente (Medicină pentru 
seriile în limba engleză şi franceză, Asistenţă Medicală Generală Iaşi) ; 
• criteriul dezvoltării teritoriale a facultăţilor de medicină trebuie luat în considerare din mai multe 
motive: economice (absorbţia candidaţilor din Moldova), capacitate de asigurare a învăţământului 
universitar şi postuniversitar ca şi a educaţiei medicale permanente prin cursuri şi stagii de perfecţionare, 
specializare şi masterat, asigurarea în întreg teritoriul a asistenţei medicale de înaltă specialitate. 
Studenţii străini reprezintă o parte încă redusă din numărul total de studenţi şcolarizaţi la Facultatea de 
Medicină. Din experienţa acumulată în decursul timpului menţionăm următoarele:  
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• dificultăţi de acomodare ale unor studenţi la exigenţele de studiu, de frecventare obligatorie a orelor, 
de acceptare a disciplinei universitare, ca şi cazuri de inadaptare la mediul social; 
• insuficienta pregătire a unor studenţi pentru studii universitare, posibil din cauza unei educaţii sau 
pregătiri preuniversitare precare. 
In ceea ce priveşte formele şi criteriile de admitere: 
• în prezent selecţia candidaţilor se realizează prin concurs de admitere, pe bază de teste; la nivelul 
opiniei publice este apreciat faptul că toate testele sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin manuale de 
teste redactate de cadre didactice din Facultate şi prin anunţarea cu cel puţin 6 luni înainte de data 
concursului a bibliografiei din care se extrag subiecte într-o proporţie stabilită de Senatul Universităţii 
anterior desfăşurării concursului; 
• introducerea unor criterii de selecţie obiective a candidaţilor la programele în limba engleză şi franceză. 
 
În anul universitar 2015-2016 în cadrul Facultăţii de Medicină au studiat la toate specializările, liniile de 
studiu şi filialele un număr de 5.333 de studenţi (Medicină de 360 credite: 4.578 de studenţi – programele 
în limba română, engleză şi franceză; Asistenţă Medicală Generală 660 de studenţi; Nutriţie şi Dietetică 95 
de studenţi). 
 
Tabel nr. 23 Situaţia studenţilor înscrişi la Facultatea de Medicină, în anul universitar 2015-2016 

 

Licenţă în Medicină 
(360 credite) 

Asistenţă Medicală 
Generală 

(240 credite) 

Nutriţie şi 
Dietetică 

(180 credite) 
Limba 
română 

Limba 
engleză 

Limba 
franceză 

BUGET  
(2.078 studenți) 

1.824 0 0 239 15 

TAXĂ 
(3.255 studenți) 

1.315 740 699 421 80 

TOTAL(5333 studenţi) 3139 740 699 660 95 

 
In consecinţă, Facultatea de Medicină a demarat acţiuni pentru: 
•îmbunătăţirea ofertei publicitare de atragere a candidaţilor şi accesul neîngrădit al acestora la 
informaţie;  
•s-a continuat campania de recrutare şi selecţie a candidaţilor, având în vedere şi competiţia 
internaţională. Utilizarea formelor moderne de prezentare a ofertei academice a Facultăţii în mediile 
locale, zonale, naţionale şi internaţionale reprezintă o prioritate în vederea realizării unei identităţi 
specifice în spaţiul universitar naţional şi european. În acest sens, în anul universitar 2015-2016 s-au 
elaborat, publicat şi difuzat într-un tiraj adecvat noile broşuri de prezentare a Facultăţii de Medicină în 
limba română, engleză şi franceză. De asemenea, s-a actualizat oferta universitară a Facultăţii de 
Medicină în reţeaua INTERNET și s-a prezentat oferta academică a Facultăţii în cadrul a multiple întâlniri 
cu elevi din liceele din Iaşi şi din alte judeţe ale Moldovei (în cadrul programului Școala Altfel – luna 
aprilie 2016). În perioada 18-22 aprilie 2016 a avut loc Arena Medicală, eveniment organizat ca și în anii 
trecuți, sub forma unui complex de evenimente interactive, diferențiate pe niveluri de interes și grupe de 
vârstă. 
În luna septembrie a anului 2016 o delegaţie a Universităţii noastre, D-na Director General Administrativ, 
Prorectorul Responsabil de Relațiile Internaționale, Prorectorul responsabil de Strategie Instituţională şi 
reprezentanții Departamentului de Relaţii Internaţionale, a fost prezentă la cea de A 28-a Conferinţă şi 
Expoziţie Anuală E.A.I.E. de la Liverpool, unde au participat peste 4.200 universităţi, centre, asociaţii, 
firme, din peste 80 de ţări. U.M.F. “Gr. T. Popa” din Iași a fost singura universitate din lume care a avut 
un stand denumit “Study Medicine in Iaşi-Romania”. 
•optimizarea raportului dintre numărul studenţilor finanţaţi de la buget şi cu taxă; 
•îmbunătăţirea raportului dintre numărul de studenţi bursieri şi nebursieri precum şi dintre numărul de 
studenţi bursieri şi numărul total de studenţi; 
•menţinerea sistemului de realocare anuală a locurilor bugetate, în funcţie de rezultatele mediilor 
obţinute în anul universitar anterior (ierarhizarea anuală);  
•creşterea numărului de studenţi străini comparativ cu numărul studenţilor români (bursieri şi/sau cu 
taxă).  
 
2. Organizarea procesului didactic şi metode noi de transmitere a cunoştinţelor 
Facultatea de Medicină are în vedere continuarea compatibilizării sistemului de învăţământ medical cu 
standardele europene. S-a menţinut sistemul european de credite transferabile şi organizarea 
învăţământului universitar medical pe cicluri. Ierarhizarea volumului de cunoştinţe la fiecare disciplină în 
raport cu treptele de specializare materializate prin Fişa disciplinei în care sunt definite: obiectivele 
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educaționale; syllabus-ul, bibliografia adecvată la nivelul studiilor, competenţele profesionale şi cele 
transversale. În anul universitar 2015-2016 activitatea grupurilor de lucru din cadrul Biroului Curricular a 
fost eficientă pentru o mai bună  evaluare a posibilităților de ameliorare (diminuarea reluărilor acelorași 
noțiuni la diverse direcții de studiu, centrarea învățământului pe student prin creșterea timpului de studiu 
individual și adoptarea unor metode de învățare-predare moderne). În anul universitar 2015-2016 au fost 
rediscutate atât în cadrul Departamentelor cât şi la nivelul Consiliului Facultăţii organizarea activității de 
restructurare a curriculei de licenţă la toate specializările din cadrul facultăţii iar pentru învățământul în 
limba franceză, respectiv limba engleză s-a acordat o atenție specială pregătirii studenților pentru a fi 
competitivi, după absolvire, la concursurile de intrare în rezidențiat. 
 
Păstrarea cuantumului de ore pe grupe de discipline, ținând cont de faptul că planurile de învăţământ sunt 
bine structurate. În anul universitar 2015-2016 a fost reevaluată activitatea educaţională pentru fiecare 
disciplină de studiu. Numărul total de credite alocat fiecărei direcții de curs / discipline de studiu 
reprezintă volumul de pregătire pe care studentul îl desfăşoară atât în cadrul unei activităţi dirijate (curs, 
seminarii, lucrări practice, stagii clinice) cât şi prin studiul individual.  
 
Numărul de ore corespunde prevederilor de acreditare ARACIS. În anul universitar 2015-2016 a fost 
asigurată o medie de 28-29 ore/săptămână la toate programele aflate în derulare, fără să fie afectat 
numărul total de ore pentru toată perioada de formare (5.500 ore pentru specializarea Medicină de 360 
credite; 4.200 ore pentru Asistență Medicală Generală de 240 credite și 3.300 ore pentru specializarea 
Nutriție și Dietetică de 180 de credite). Modificarea curriculei astfel încât orele de activitate practică să 
reprezinte 67% din totalul orelor de pregătire, fiind adaptate mai bine necesităţilor formării viitorilor 
absolvenți. În anul universitar 2015-2016 s-a continuat, la toate programele aflate în derulare, activitatea 
practică prin efectuarea de către studenţi a 4 gărzi/an, începând cu anul I de studii, activitate care a fost 
cuantificată prin alocarea a 2 credite dintr-un total de 60.  
 
Accentuarea caracterului pragmatic al învăţământului medical în acord cu necesităţile actuale prin 
abordarea unor teme de curs de interes pentru pregătirea studentului. În anul universitar 2015-2065 au 
fost propuse de către disciplinele de studiu un număr de 56 cursuri opţionale la Programul de Licenţă în 
limba română (360 credite), 22 cursuri opţionale la Programul de Licenţă în limba engleză (360 credite), 
21 cursuri opţionale la Programul de Licenţă în limba franceză (360 credite), 16 cursuri opţionale la 
Programul de Licenţă Asistenţă Medicală Generală, 4 cursuri opţionale la Specializarea Nutriţie şi 
Dietetică. În conformitate cu metodologia de întocmire a Planului de învăţământ, studenţii au ales, în 
ordinea interesului exercitat în urma consultării syllabus-ul cursului şi competenţele oferite, printr-un 
sistem de selecţie on-line. Se remarcă preocuparea continuă pentru elaborarea de cursuri opţionale de 
real interes pentru studenţi pe direcţiile actuale din domeniul educaţiei, medicinii şi a formării viitorilor 
medici pentru a răspunde problemelor sociale şi etice.  
 
Armonizarea planurilor de învăţământ cu cele din ţară şi din universităţile cu care există colaborări pentru 
creşterea capacităţilor de mobilitate a studenţilor. Se remarcă creşterea interesului studenţilor pentru a-
şi verifica competenţele în alte structuri de învăţământ şi o disponibilitate pentru cunoaşterea unor 
sisteme de predare şi evaluare aplicate în alte facultăţi din ţară şi din străinătate. Nivelul de satisfacţie al 
studenţilor faţă de sistemul de organizare a învăţământului în Iaşi este crescut existând şi unele aspecte 
care pot fi îmbunătățite pe baza opiniilor exprimate de studenţi. În anul universitar 2015-2016, 
mobilităţile de tip ERASMUS externe s-au concretizat printr-un număr de 39 de burse outgoing pentru 
studenţii facultăţii noastre (la universități din Ungaria, Franța, Germania, Italia, Polonia și Spania) şi au 
fost primiţi ca studenţi incoming 27 de studenţi din Franţa, Italia, Spania, Polonia şi Belgia. În anul 
universitar 2015-2016 au beneficiat de mobilităţi externe 2 studenți de la Programul de studiu în limba 
engleză şi un student de la programul de studii în limba franceză. 
 
Evaluarea studenţilor respectă principiile pedagogice moderne şi respectarea obiectivităţii. În anul 
universitar 2015-2016 se continuă evaluarea studenţilor prin testul grilă unic, ca o etapă în aprecierea 
cunoştinţelor, generalizarea sistemului la toate disciplinele care au introdus această modalitate de 
evaluare a ameliorat încrederea studentului în aprecierea cunoştinţelor şi a făcut mai puţin cronofagă 
această etapă pentru cadrele didactice. Se remarcă la 1/3 dintre disciplinele care utilizează testul unic 
tip grilă diferenţe semnificative între performanţa studentului la evaluarea din timpul anului, la proba 
practică şi nota de la test. Realizarea unei mai bune concordanţe între notele care reflectă performanțele 
studenţilor este o strategie propusă pentru anul universitar 2016-2017 printr-o monitorizare mai atentă a 
evaluării prin intermediul Platformei de e-Learning. Fiecare disciplină a fost încurajată să îşi facă propria 
interpretare a datelor statistice din care să rezulte calitatea procesului de evaluare a studenţilor. 
Orientarea Facultății  spre reformă curriculară a inclus și organizarea cursurilor celei de a cincea Școli de 
Vară în anul universitar 2015-2016, aceasta având tema “Modul Integrativ pentru studiul plămânului - 



 

 

pagina 48 din 226 

Patologia Pulmonară Obstructivă Cronică”. Școala de vară s-a derulat în perioada de sustenabilitate a 
proiectului „Calitate şi competenţă  profesională europeană în educaţia medicală şi în managementul 
activităţilor educaţionale”- E-Mediqual, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, unde Facultatea de Medicină a fost 
partener. La cursurile Școlii de Vară au participat un număr de 22 de studenți ai facultății noastre și de la 
facultățile de medicină partenere (Cluj-Napoca, Timişoara și Târgu Mureș) și s-a urmărit pilotarea unei 
curricule integrate pe tema propusă.  
 
La programul de studiu în limba franceză înfiinţat şi acreditat ARACIS în urmă cu 6 ani, după terminarea 
primei promoții de studenți (septembrie 2016) s-a remarcat o adresabilitate crescută a studenţilor 
francofoni atât din ţările de limba franceză dar şi din Franţa. Aceasta adresabilitate reprezintă fără 
îndoială o dovadă a recunoaşterii nivelului ridicat de pregătire de care beneficiază studenţii în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa‟‟ din Iaşi. Numărul de studenţi la programul în limba 
engleză s-a menţinut pe un trend ascendent, remarcându-se totodată un nivel tot mai performant al 
pregătirii preuniversitare al acestora (rezultatele la pregătirea din timpul liceului, rezultatele examenului 
de bacalaureat și atestate internaţionale de cunoaştere a limbii engleze).  
În funcţie de nivelul de promovabilitate se remarcă faptul ca programul de Licenţă în Medicină cu predare 
în limba română rata de promovabilitate a variat de la 92,99% (anul I) la 97,38% (anul VI). Pentru seriile in 
limbi străine acesta a variat la limba engleză de la 88,35% (anul II) la 98,71% (anul VI), respectiv limba 
franceza de la 82,3% (anul I) la 98,41% (anul VI). Situația la specializările de 240 de credite si respectiv 180 
credite subliniază o promovabilitate de 86,86% (anul I AMG- Iași) pana la 97,20% (anul II AMG – Iași) si de 
87,09% (anul I Nutriție si Dietetica) la 95,55% (anul III- Nutriție si Dietetică). In septembrie 2015 ultima 
promoţie de la AMG Bacău + AMG Botoşani a susţinut examen de licenţă. Cele două filiale au fost închise. 
În funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în anul universitar 2015-2016 şi în conformitate cu 
Regulamentele în vigoare, Facultatea de Medicină a acordat: 
 
Tabel nr. 24 –Burse acordate 

CATEGORIA DE BURSĂ NUMĂR BURSE ACORDATE 

Bursă de Excelenţă “Ion Petrovanu” 1 

Bursă de performanţă 4 

Bursă de merit 22 + 10 burse studenţi CPV 

Bursă de studiu 401 

Bursă socială 140 

Bursă de ajutor social “Gr. T. Popa” 62 

Total burse acordate 640 

 
In paralel cu noua organizare a procesului didactic s-a declanşat acţiunea de reabilitare a dotării cu 
aparatură pentru activitatea didactică, dar şi cu noi spaţii de învăţământ, îndeosebi în cazul disciplinelor 
clinice cât şi a laboratoarelor de Simulare; s-a continuat acţiunea de informatizare în domeniul predării, a 
examinărilor sub forma testului unic tip grilă şi al activităţilor practice ale studenţilor; se promovează 
formarea de buni profesionişti în domenii de specializare prin continuarea pregătirii absolvenţilor de la 
specializările de 240 şi, respectiv 180 de credite cu învăţământ de tip Masterat în sistemul Bologna; se 
diversifică şi se dezvoltă în continuare serviciile oferite studenţilor inclusiv cele privind traseul 
profesional. 
 
 3. Managementul resurselor umane 
În vederea orientării spre excelenţă în predare, s-au aplicat criteriilor valorice în selectarea şi promovarea 
personalului didactic, în raport de normele existente la nivelul Universităţii precum şi în cele mai bine 
cotate instituţii similare din ţară şi din străinătate. În acest sens și în anul universitar 2015-2016 s-a 
continuat întocmirea electronică, de către membrii departamentelor, a statului de funcţii şi identificarea, 
în funcţie de strategia structurilor, asigurarea unei piramide corecte. Din totalul de 716 cadre didactice 
ponderea cea mai mare a fost reprezentată de asistenții universitari (55,44%) acesta repartiție fiind în 
acord cu strategia universităţii pentru promovarea cadrelor didactice tinere implicate in procesul didactic 
pentru deprinderea abilitaților practice ale studenților. 
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Tabel nr. 25 Repartitia posturilor pe funcţii didactice din statul de funcții în anul universitar 2015-
2016 

Număr total de 
cadre didactice 

Profesor Conferenţiar Șef de lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

Posturi 
ocupate (716) 

67 9,35% 82 11,45 % 170 23,74% 297 41,48% 100 13,96% 

Posturi 
vacante (422) 

10 2,36% 19 4,5 0% 89 21,09% 304 72,03% 0 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În anul universitar 2015-2016 ocuparea posturilor a fost posibilă ca urmare a relaxării condiţiilor de 
promovare, cu respectarea criteriilor standard specifice educaţie in sistemul universitar. În anul 
universitar 2015-2016 raportul între numărul cadrelor didactice şi cel al studenţilor este de 1/13, 
remarcându-se încă dificultăţi în acoperirea activităţilor de formare prin cadre didactice proprii. 
Acoperirea normelor vacante se realizează în principal, cu cadrele didactice existente şi cadre didactice 
asociate conform condiţiilor impusă de LEN.  
 
Excelenţa în predare şi cercetare impune asigurarea pe de o parte a unei formări în plan pedagogic, pe de 
altă parte, pregătirea continuă a cadrelor didactice din facultate în cadrul programelor de masterat; 
rezidenţiat; schimburi de experienţe; cursuri postuniversitare. În anul 2015-2016 calendarul manifestărilor 
ştiinţifice de specialitate unde cadrele didactice sunt organizatoare, sau la care participă în mod efectiv, 
a fost postat pe pagina de web a Facultăţii de Medicină; au fost invitate periodic personalităţi recunoscute 
din ţară şi din străinătate, inclusiv cadrele didactice cu titlul de profesor asociat, pentru a prezenta 
cursuri de specialitate, prelegeri şi demonstraţii practice. Cadrele didactice tinere au urmat cursuri în 
vederea obţinerii certificatelor pentru atestarea cunoaşterii limbilor engleză şi franceză.  
 
Pentru stimularea cadrelor didactice, la nivelul facultăţii, s-au stabilit acţiuni concrete care să conducă la 
evaluarea stimulativă a performanţelor activităţii cadrelor didactice prin analiza  valorilor profesionale şi 
didactice prin fişe de autoevaluare. În anul universitar 2015-2016 s-au obţinut următoarele punctaje, pe 
categorii didactice, la evaluarea anuală (realizată între 05.12.2016 și 27.01.2017). Diferenţierea 
personalului didactic s-a efectuat în funcţie de poziţia didactică a persoanei evaluate (asistent, şef de 
lucrări, conferenţiar, profesor) prin aprecierea următoarelor criterii: calitatea predării (teme selectate, 
calitatea bibliografiei, calitatea lucrărilor şi a stagiilor practice, opinia studenţilor privind calitatea şi 
nivelul ştiinţific al activităţii didactice); calitatea cercetării (valoarea proiectelor şi lucrărilor proprii, 
numărul şi valoarea publicaţiilor şi rezonanţa lor), contribuţia la ameliorarea dotării prin aducerea de 
aparatură performantă în facultate.  
  

ASISTENT ŞI ASISTENT DE CERCETARE 

55.44% 

ŞEF LUCRĂRI 

23.74% 

CONFERENŢIAR 

11.45% 

PROFESOR 

9.35% 

Fig. 11. Piramida posturilor la Facultatea de Medicină  
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Tabel nr. 26 Rezultatele evaluării activității cadrelor didactice din anul universitar 2015-2016, 
realizată în 2016-2017 

PUNCTAJ 
GRADUL  
DIDACTIC 

66-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-373 TOTAL 

ASISTENT 4 69 101 43 11 1 229 

SEF DE LUCRĂRI - 27 57 44 23 10 161 

CONFERENȚIAR 1 4 15 29 15 10 74 

PROFESOR - 2 14 28 7 7 58 

TOTAL  5 102 187 144 56 28 522 

 
În anul universitar 2015-2016 principalele probleme privind managementul resurselor umane au fost 
următoarele: 
• indicele de ocupare a posturilor este semnificativ scăzut, mai ales pentru posturile de asistent 
universitar şi conferenţiar-profesor; 
• reducerea perspectivelor de promovare pe posturi vacante la unele discipline cu indice de ocupare 
crescut sau de 100%; 
• recrutarea asistenţilor universitari la disciplinele fundamentale, dar şi la unele discipline de specialitate 
a fost deficitară; la ultimele concursuri s-a constatat o scădere a numărului de candidaţi; ameliorarea se 
poate obţine prin creşterea gradului de atractivitate (condiţii de lucru şi chiar de salarizare diferenţiată, 
posibilităţi de studii postdoctorale) dar şi de calitate a candidaţilor (motivaţie reală, atestarea atracţiei 
pentru cercetare); 
• în cazul posturilor de predare (profesor, conferenţiar), trebuie precizat că grilele de evaluare specifice 
fiecărui post au avut consecinţe pozitive; ameliorarea acestor grile, îndeosebi în ceea ce priveşte 
evaluarea activităţii ştiinţifice, cu accent pe aspectele calitative (contribuţii proprii certe, indici de 
citare) a fost benefică. 
 
4. Cercetare ştiinţifică  
In anul universitar 2015-2016 au fost realizate următoarele obiective: 
• dezvoltarea  cercetării ştiinţifice multidisciplinare prin diversificarea temelor de cercetare; 
• identificarea şi susţinerea unor grupuri de cercetare capabile să obţină rezultate originale; asigurarea 
excelenţei în cercetare; 
• susţinerea cercetării ca sursă de venituri extrabugetare; 
• sporirea veniturilor personalului pe baza propriilor contribuţii la crearea veniturilor facultăţii astfel 
încât cadrele didactice să fie tot mai mult antrenate in activităţi de cercetare; 
• lansarea unor programe de cercetare ale facultăţii: internaţionale; internaţionale bilaterale; naţionale; 
locale; 
• rezolvarea, prin cercetare ştiinţifică, a unor probleme specifice cum ar fi cele de dotare din fondurile 
alocate proiectelor câştigate;  
• implicarea, alături de doctoranzi, în cercetarea ştiinţifică a studenţilor motivaţi şi cu aplecare către 
cercetarea ştiinţifică; 
• identificarea unor forme de valorificare a activităţii de cercetare (manifestări ştiinţifice internaţionale, 
manifestări ştiinţifice naţionale, publicaţii în reviste cotate ISI, publicaţii în editura proprie sau alte 
edituri, publicaţii intrate în patrimoniul bibliotecilor, baze de date) inclusiv prin stimularea studenţilor 
care au dovedit aptitudini de cercetător; 
• stimularea doctoranzilor şi creşterea numărului de mobilităţi internaţionale;  
• informarea periodică a membrilor comunităţii academice cu privire la etapele de depunere a proiectelor 
de cercetare; 
• stimularea depunerii de proiecte în echipe mixte, formate din cadre didactice, studenţi, masteranzi şi 
doctoranzi. 

Nr. granturi 9 

Nr. publicaţii cotate ISI  210 

Nr. publicaţii BDI 402 

 
5. Gestionarea bazei materiale 
Datorită faptului că în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi multe din spaţiile 
destinate activităţilor didactice sunt utilizate, în comun de către toate facultăţile, administrarea acestora 
se realizează la nivelul conducerii universităţii şi a structurilor administrative specifice. In ceea ce 
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priveşte Facultatea de Medicină, este identificata necesitatea lărgirii spaţiilor destinate cursurilor şi  
lucrărilor practice. 
În această situaţie s-a realizat: 
• gestionarea optimă a patrimoniului facultăţii (spaţii pentru activitate didactică, ştiinţifică, rezidenţiat, 
doctorat); 
• conservarea şi întreţinerea patrimoniului facultăţii (reparaţii, consolidări, întreţineri curente, 
reabilitări, alte probleme specifice); 
• amenajarea unor spaţii convenabile în clădirile Universităţii pentru realizarea unor laboratoare 
suplimentare, inclusiv laboratoare de licenţă; 
• capacităţile de cazare în cămine pentru studenţi şi rezidenţi necesită o extindere corespunzătoare;  
• utilizarea în comun a unor amfiteatre din clădirea Facultăţii de Bioinginerie Medicală. 
 
6. Informatizarea, documentarea şi bazele de documentare (biblioteci) 
Ca urmare a strategiei Universităţii informatizarea tuturor disciplinelor şi serviciilor din universitate 
precum şi dotarea cu calculatoare a devenit o realitate la toate nivelurile. Au fost dotate majoritatea 
disciplinelor de studiu cu laptop-uri (din fonduri proprii) precum şi conectarea în reţea a calculatoarelor 
facultăţii şi accesul la INTERNET, pentru mai mult de un calculator / disciplină.  
S-a urmărit prin programul R-Student de gestionare a datelor aplicat la nivelul Universităţii crearea, 
inclusiv la nivelul Decanatului Facultăţii de Medicină, o bază de date cu informaţii de interes pentru 
facilitatea activităţilor secretariatului cu studenţii; utilizarea pentru promovarea imaginii Facultăţii a 
mijloacelor informatice și a reţelei INTERNET. 
Biblioteca Centrală a Universităţii ca structură de bază de documentare pentru toate facultăţile a devenit, 
datorită investiţiilor şi a unui management de calitate, o bibliotecă model pentru Facultăţile de Medicină 
din ţară. Extinderea achiziţiilor de către Bibliotecă a surselor de documentare de tip CD şi CD-ROM, 
publicarea materialelor didactice la Editura “Gr. T. Popa” în colecțiile ”NOTE DE CURS” sau “NOTE DE 
LUCRĂRI PRACTICE” care fac parte din fondul de carte al Bibliotecii reprezintă câteva din activităţile care 
fac parte din această acţiune. Astfel, în anul universitar 2015-2016 s-au publicat un număr de 27 cărţi în 
aceste colecţii, atât pentru programele de studiu în limba română cât şi pentru cel în limba franceză şi 
engleză. Au fost achiziţionate 135 titluri din domeniul medicină. 
 
7. Managementul universitar  
Funcţionarea mai eficientă a sistemului implică îmbunătățirea activităţii manageriale, asigurarea 
transparenţei decizionale şi a unei comunicării la toate nivelurile organizatorice ale Facultăţii de 
Medicină.  
Pe parcursul anului universitar 2015-2016 la nivelul Decanatului Facultății de Medicină au avut loc 
următoarele modificări:  
- Creşterea numărului de departamente. Pentru o eficientizare a activităţii şi o mai bună comunicare cu 
membrii departamentelor s-au creat un număr de 9 departamente, după cum urmează: 
 
Tabel nr. 27 Facultatea de Medicină – Structură organizatorică a Departamentelor 

Departament Discipline de studiu Director de Departament 

1. Stiinţe Morfo- 
Functionale I 

Anatomie 

Conf. Dr. Cristinel Ionel 
Stan  

Morfopatologie 

Histologie 

Imunologie 

2. Stiinţe Morfo- 
Functionale II 

Fiziologie 

Prof. Dr. Carmen Elena 
Cotrutz  

Biologie celulară şi moleculară 

Biochimie 

Biofizică şi fizică medicală  

Fiziopatologie 

Farmacologie, Farmacologie clinică şi 
algeziologie 

3. Medicale I 

Semiologie medicală 
Prof. Dr. Anca Victoriţa 
Trifan  

Semiologie medicală şi Gastroenterologie 

Medicină internă 

4. Medicale II 

Medicină internă, Nefrologie, Geriatrie 

Prof. Dr. Ioana Alexa 

Endocrinologie 

Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice 

Reumatologie.Recuperare, Medicină 
Fizica si balneologie 
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Departament Discipline de studiu Director de Departament 

Boli infectioase 

Nursing 

5. Medicale III 

Medicină internă  - Toxicologie 

Prof. Dr. Laura Gheucă 
Solovăstru 

Pneumologie 

Dermatologie - Venerologie 

Oncologie medicală - Radioterapie 

Hematologie  

Neurologie 

Psihiatrie 

Medicină Legala 

Deontologie Medicală şi Bioetică 

6. Chirurgie I 

Semiologie chirurgicală  

Conf. Dr. Nicolae Danilă 

Chirurgie vasculară,  

Chirurgie toracică, 

Chirurgie cardiacă 

Chirurgie plastică 

ATI 

7. Chirurgie II 

Radiologie 

Prof. Dr. Mihail  Dan 
Cobzeanu 

Ortopedie Taumatologie 

Neurochirurgie 

ORL 

Oftalmologie 

Urologie  

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 

Medicină de urgenţă 

8. Medicina Mamei şi 
Copilului 

Pediatrie 

Prof. Dr. Stefan Buțureanu 
Puericultura 

Obstetrică Ginecologie, Neonatologie 

Genetică medicală 

9. Medicină preventivă şi 
Interdisciplinaritate 

Medicină de familie 

Conf. Dr. Florin Dumitru 
Petrariu 

Asistenţa primară a stării de sănătate şi 
epidemiologie 

Microbiologie 

Igienă şi sănătatea mediului 

Medicina  muncii şi boli profesionale 

Sănătate Publică şi Management Sanitar 

Ştiintele comportamentului (Psihologie, 
Sociologie, Etică şi Economie în sănătate) 

Informatică medicală şi biostatistică 

Limbi moderne şi limba română ca limbă străină 

Educaţie fizică 

Istoria medicinei 

 
- Organizarea concursului pentru funcţia de Decan a Facultăţii de Medicină. La acest concurs s-au 
prezentat doi candidaţi: Prof. Dr. Diana Cimpoeşu şi Prof. Dr. Ionela Lăcrămioara Serban 
- Alegerea Prodecanilor: Prof. Dr. Eusebiu Vlad Gorduza, Sef Lucr. Dr. Gabriela Stefănescu, Sef Lucr. Dr. 
Simona Lăcrămioara Gavrilescu, Sef Lucr. Dr. Cristian Stătescu. 
 
Anul universitar 2015-2016 a reprezentat din punct de vedere managerial corelarea obiectivelor strategice 
ale Facultăţii cu cele ale Facultăţilor de Medicină Dentară, Farmacie, Bioinginerie, formând o structură 
articulată la nivelul Universităţii; s-a realizat instruirea secretariatului Facultăţii în ceea ce priveşte 
înregistrarea şi prelucrarea datelor ca şi în comunicarea operativă la toate nivelurile organizatorice ale 
Facultăţii; instruirea managerială la toate nivelurile de conducere: Biroul Consiliului Facultăţii, Consiliul 
Facultăţii, Directorii de Departament; constituirea comisiilor facultăţii, conduse de cadre didactice 
motivate, instruite în acest sens; pregătirea unor noi reevaluări ARACIS pentru programele de Licență în 
Medicină cu predare în limba română, engleză şi franceză, Asistenţă Medicală Generală; Nutriție și 
Dietetică. 
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Facultatea de Medicină a organizat la Gura Humorului (în data de 8 iulie 2016) în parteneriat cu Asociația 
Decanilor Facultăților de Medicină din Romania (ADFMR), Agence Universitatire Francophone (AUF) și 
Societe International d‟Education  Medicale (SIFEM), seminarul atelier “Responsabilitatea socială a 
facultăților de medicină”. Prelegerile au fost susținute din partea SIFEM de către D-l Prof. Dr. Joel Ladner 
(Universitatea din Rouen/Franța) și de D-l Prof. Dr. Dominique Pestiaux (Universitatea Catolică din 
Louvain/Belgia). Participanții la acest seminar au fost decanii și prodecanii facultăților de medicină din 
Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș, Craiova, Constanța, Brașov, Oradea, Sibiu, Arad și 
din Chișinău (Universitatea de Stat de Medicină Nicolae Testemițanu). In contextul principiilor de 
Responsabilitate sociala Facultatea de Medicină Iași a coordonat proiectul POSDRU „MedVISE – Consiliere 
profesională în specializările medicale pentru o carieră de succes”  în cadrul căruia peste 450 de studenţi 
din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi au fost consiliaţi profesional pentru 
cunoașterea si asumarea responsabilităților in viitoarea lor cariera si pentru o buna inserție pe piața 
muncii la finalizarea studiilor universitare de Licența si respectiv de Rezidențiat.  
 
Cadrele didactice ale Facultăţii de Medicină au susținut constant și s-au implicat în activitățile Societății 
Studenților Mediciniști din Iași (SSMI), cele mai importante fiind: activitatea de voluntariat, Congresul 
Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici (CONGRESIS) și activitatea de tutorat pentru învățarea 
limbii române de către studenții străini. 
Societatea Studenților Mediciniști din Iași (SSMI) este cea mai veche organizaţie studenţească (70 de ani) 
non-guvernamentală, non-profit, care are ca scop promovarea şi apărarea intereselor profesionale şi 
sociale ale studenţilor Facultăţii de Medicină, libertatea lor de opinie, de alegere şi de acţiune. SSMI este 
membru fondator al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR), având astfel 
drepturi depline în International Federation of Medical StudentsˈAssociations (IFMSA), cea mai mare 
organizaţie studenţească din lume cu peste 100 de ţări membre. FASMR reprezintă interesele studenţilor 
medicinişti din România, având parteneriate cu Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, 
Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România. 
SSMI este totodată membră cu drepturi depline în ANOSR, care desfăşoară numeroase campanii de 
amploare naţională, ce urmăresc îmbunătăţirea nivelului de trai şi a condiţiilor de învăţământ ale 
studenţilor români. 
SSMI îşi concentrează eforturile pentru a oferi acestora o educaţie complementară, manifestări sociale 
diverse și manifestări ştiinţifice pe teme medicale precum și consolidarea şi întregirea formării 
profesionale a viitorilor medici dublate de o îmbunătăţirea abilităţilor manageriale, de prezentare, 
comunicare și, nu în ultimul rând, de lucrul în echipă. 
Domeniile principale în care SSMI a activat direct au fost următoarele: 
 
a. Manifestările științifice 

 „Al XIII-lea Congres Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici” este o manifestare ştiinţifică de 
mare amploare care a reunit la Iaşi peste 800 de studenţi la medicină şi tineri medici din ţară şi din 
străinătate. Pe parcursul celor 4 zile ale congresului, ei au prezentat şi au audiat lucrări de 
actualitate din domeniul cercetării şi practicii medicale. Sesiunile ştiinţifice au fost jurizate de cadre 
didactice prestigioase din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, iar la 
final cele mai valoroase comunicări au fost premiate. Congresul a oferit de asemenea participanţilor 
şansa de a-şi cunoaşte colegii din ţară şi străinătate, de a face schimb de informaţii şi experienţe, 
creând astfel o reţea de tineri medicinişti competenţi. 

 Sesiunea de comunicări științifice a avut loc în cadrul Zilelor Universității de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași, cu prilejul cărora studenții și-au putut prezenta rezultatele cercetărilor. 

 „Limbajul semnelor” este un proiect în cadrul Societății Studenților Mediciniști Iași care se desfășoară 
pe durata întregului an universitar și este construit din cursuri pentru învățarea limbajului semnelor 
orientat pe necesitățile medicului. El constă în întâlniri săptămânale, a grupurilor de diferite niveluri, 
cu studenți specialiști în limbajul nonverbal, în urma cărora studenții participanți deprind folosirea 
semnelor care îi vor ajuta în comunicarea minimală cu pacienții cu deficiențe auditive. 

 Transmed constă în efectuarea de schimburi studențești inter-universitare cu scopul de a oferi 
studenților mediciniști posibilitatea de a lua contact cu alt mediu academic medical din țară (prin 
participarea la cursuri și stagii), pentru ca aceștia să își perfecționeze studiile și pentru favorizarea 
relațiilor inter-universitare. Organizațiile studențești partenere sunt membre ale FASMR (Federația 
Asociațiilor Studenților în Medicină din România) din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, 
Craiova, Constanța, Oradea și Târgu Mureș. Schimburile studențești se desfășoară pe o perioadă de o 
săptămână, iar participanților li se asigură cazare și program social, aceștia având ocazia atât de a 
experimenta viața de student la o altă facultate de medicină din țară, cât și de a-și face noi prieteni. 
Proiectul are câte două ediții anual. 
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 ”MedChallange” este un concurs cu premii organizat în cadrul Zilelor Universității de Medicină și 
Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, care a evaluat gândirea clinică a studenților mediciniști prin teste 
inspirate din examenul de rezidențiat francez. 

 Cercuri științifice pentru studenți: serile de psihoterapie, serile clinice de chirurgie, serile clinice de 
medicină internă, etic. Peste 250 de studenți se întâlnesc săptămânal în cadrul acestor cercuri. 

 Sesiuni de simulare a examenului de admitere, proiect realizat în cadrul Societății Studenților 
Mediciniști Iași pentru a pregăti și testa elevii de liceu care doresc să se înscrie la Universitatea de 
Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași. 

 Sesiuni de simulare a examenului de rezidențiat, care are scopul de a testa cunoștințele studenților de 
an VI pe parcursul anului universitar. Acest proiect constă în susținerea unor examene realizate pe 
baza examenului de rezidențiat francez. 

 Sesiuni de workshop-uri, realizate pentru studenții mediciniști dornici să învețe noi aptitudini 
medicale: basic life support, noțiuni de interpretare a unei ECG, simulare laparoscopică, noțiuni 
practice de ortopedie. 

 Târgul Oportunităţilor de Cercetare – prezentarea majorităţii proiectelor de cercetare desfăşurate în 
U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi, către studenţi, în vederea înscrierii şi participării lor la activităţile 
ştiinţifice din universitate, astfel încât peste 400 de studenţi s-au implicat în mai mult de 15 granturi 
de cercetare.   

 Zilele Educaţiei Medicale, ediţia a V-a – maraton de workshop-uri şi conferinţe pe diferite teme 
medicale cu scopul familiarizării studenţilor din anii preclinici referitor la partea practică a medicinei 
şi nu numai. Au beneficiat de aceste acţiuni peste 1.000 de studenţi, în timpul celor 2 săptămâni de 
desfăşurare.  

 Conferinţa de Orientare Profesională – conferinţa este destinată studenţilor şi vizează prezentarea 
specialităţilor medicale din prisma medicilor rezidenţi pentru ca studenţii să îşi poată forma o viziune 
mai bună şi corectă asupra viitorului lor. La fiecare ediţie iau parte peste 100 de colegi.  

 Organizarea Zilelor Porţilor Deschise – o acţiune anuală prin care peste 300 de elevi din clasele 
terminale ale liceului au şansa de a descoperi aspecte ale universului medical ieşean şi a-i atrage la 
Facultatea de Medicină.  

 Mobilități studenţeşti - una dintre cele mai importante activităţi desfăşurate în cadrul SSMI este 
schimbul de studenţi realizat cu celelalte organizaţii membre IFMSA din lume prin burse de studiu sau 
cercetare, ce oferă studenţilor Facultăţii de Medicină din Iaşi şansa de a învăţa o lună într-un spital 
universitar din străinătate şi de a cunoaşte ţara de destinaţie, iar studenţilor din toată lumea de a lua 
contact cu lumea medicală ieşeană şi cu România. Până acum, au beneficiat de această oportunitate 
peste 600 de studenţi ieşeni care au avut şansa de a se pregăti în ţări europene (Franţa, Spania, 
Germania, Rusia, Polonia, Cehia), Africa (Ghana și Egipt), America de Sud (Brazilia, Columbia, Peru), 
America Centrală (Mexic) sau Asia (Thailanda și Indonezia). 

 
b. Inițiativele civice dedicate categoriilor sociale defavorizate 

 ”Inițiativa Orfelinatelor” este un proiect internațional pornit de la Iași. Acesta a luat naștere din 
dorința de a oferi copiilor din Centrele de Plasament atât lucrurile materiale de care au nevoie, dar 
mai mult, cineva care să le fie alături atunci când se simt singuri. Din cauza numărului scăzut a 
personalului de îngrijire, copii din Centrele de Plasament simt o mare nevoie de atenție și afecțiune 
de la cei mari. Acesta este motivul principal pentru care unii copii au unele deficiențe în dezvoltarea 
lor fizică și mentală. Prin intermediul vizitelor bilunare copiii beneficiază de un suport emoțional, cât 
și de îmbunătățirea cunoștințelor de istorie, limbi străine și muzică. 

 ”Balul iernii” este un proiect care se desfășoară în luna noiembrie și constă în organizarea unui bal 
caritabil cu scopul de a strânge fonduri pentru copiii din Centrul de Plasament din Bogdănești. Copiii 
din orfelinatul din Bogdănești oferă un mic spectacol de muzică și dansuri populare și moderne, iar cu 
bani strânși au fost achiziționate jucării și dulciuri pentru copii, care apoi le-au fost împărțite de 
Crăciun. 

 ”Cu drag, bunicilor” este un proiect al cărui scop este de a-i scoate din cotidianul monoton pe bătrânii 
aflați în căminele specializate îngrijirii persoanelor în vârstă. Studenții mediciniști îi vizitează în mod 
regulat și întreprind diverse activități cu aceștia. 

 
c. Inițiativele civice dedicate problemelor de sănătate publică 

 DONEAZĂ SÂNGE! FII EROU! - campanie de încurajare a donării voluntare de sânge în rândul 
populaţiei, în colaborare cu Centrul de Transfuzii Iaşi, prilej cu care peste 600 de persoane au donat 
sânge pentru a salva o viaţă. 

 HPV ȘI CANCERUL DE COL UTERIN – campanie de conștientizare pe tema implicaţiilor Human Papiloma 
Virus (HPV), la care au luat parte peste 100 de persoane din afara Universităţii. Pentru acest proiect s-
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a realizat un film de promovare, cu mesaje informative strânse de la studenți mediciniști din întreaga 
țară. 

 CONFERINȚA ”STOP TBC”, realizată împreună cu celelalte societăți studențești ale universității, SSSI și 
SSFI (Societatea Studenților Stomatologi Iași și Societatea Studenților Farmaciști Iași), în data de 25 
martie 2015. Scopul acestei conferințe este de a informa despre pericolele pe care le presupune TBC-
ul. 

 CAMPANIA STOP TBC: campanie de informare a populației cu referire la infecția cu Bacilul Koch, și 
maladia provocată de acesta (semne și simptome), punând accent pe importanța tratamentului în 
tuberculoza pulmonară. 

 ANTI-TABACCO este un proiect care își propune informarea cât mai corectă a câtor mai multe 
persoane privind efectele nocive ale tutunului și implicit scăderea numărului de fumători în principal 
în rândul tinerelor. Pentru consolidarea acestui proiect s-a desfășurat și Ziua Naționala Împotriva 
fumatului, zi în care s-au împărțit pe stradă mere fumătorilor în schimbul țigărilor. 

 SĂNĂTATEA LA SATE: informarea oamenilor din mediul rural privind bolile dermato-venerice și 
afecțiunile cronice. În cadrul acestui proiect studenții au efectuat și consultații: măsurarea tensiunii 
arteriale, măsurarea glicemiei, ascultarea plămânilor, etc. 

 ZIUA MONDIALĂ A ANTIBIOTICELOR – proiect inițiat în Iași, la nivel național aflat la a IV-a ediție, 
desfășurat în cadrul Zilelor U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași. S-a realizat o conferință ținută de 
prestigioase cadre didactice la care au participat peste 300 de studenți.  

 ZIUA MONDIALĂ A RINICHIULUI, desfășurată alături de disciplina de Nefrologie, în cadrul căreia 
voluntarii au mers din fața spitalului Parhon până în fața Universității de Medicină și Farmacie “ 
Grigore T. Popa” din Iași în semn de solidaritate pentru pacienții de la secția de Nefrologie. În acest 
timp au fost împărțite și pliante cu informațiile necesare populației generale. 

 ZIUA MONDIALĂ A DIABETULUI - acţiune de conştientizare a pericolului bolilor de nutriţie şi a 
metodelor de prevenţie ale acestora, desfăşurată în mai multe locaţii populate ale oraşului 
(beneficiari peste 5000 de persoane) cu ocazia Zilei Mondiale a Diabeticului, în colaborare cu Centrul 
Clinic Judeţean de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice. Prin colaborarea cu Primăria Municipiului Iaşi a 
fost iluminată Universitatea de Medicină şi Farmacie “ Grigore T. Popa” în albastru, evenimentul fiind 
unic în Iaşi şi printre puţinele din ţară.  

 TOBACCO CAMPAIGN - proiect de testare şi informare a fumătorilor activi şi pasivi cu privire la 
riscurile consumului de tutun asupra sănătăţii lor şi a celor din jur. S-a discutat cu sute de persoane 
afectate atât de fumatul activ, cât și cel pasiv. 

 SĂNĂTATE MINTALĂ, proiect realizat în cadrul SSMI, cu tema ”Demnitate în Domeniul Sănătății 
Mintale” a organizat o conferință pentru informarea studenților despre pacienții ce suferă boli 
psihiatrice. 

 DONEAZĂ PĂR COPILAȘILOR este un concep nou în România, inițiat în cadrul SSMI după un model 
britanic. Acesta presupune donarea de păr de către voluntarii din întreaga țară. Aceste codițe sunt 
colectate la Iași și apoi trimise pentru a se confecționa peruci pentru copii bolnavi de cancer. A doua 
parte a proiectului presupune strângerea de fonduri, necesare realizării de peruci. Odată 
confecționate, perucile sunt trimise centrelor de oncologie din țară. 

 BREAST CANCER AWARENESS: LIVE, LOVE, CARE. Proiectul constă în distribuirea unor materiale 
informative cu privire la autopalpare. De asemenea, voluntarii au fost și au vizitat pacienții secției de 
Îngrijiri Paleative din cadrul Institutului Regional de Oncologie, pentru a discuta și a le oferi un 
mărțișor. 

 LET‟S GET TO KNOW HUMAN RIGHTS, proiect aflat la prima ediție ce are ca scop aducerea la 
cunoștința elevilor a unor puncte mai importante ale Drepturilor Omului din Carta ONU, explicarea 
unor modele de încălcare a acestora și conștientizarea faptului că orice abatere nu este normală 

 ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI, campanie de informare a populației generale cu 
privire la Drepturilor Omului din Carta ONU 

 FUNDA UMANĂ. Proiect realizat împreună cu Fundația ”Alături de Voi”, alături de care s-a realizat o 
Fundă Umană Imensă. În cadrul acestui proiect au fost împărțite și materiale informative. 

 CROSUL INIMII – acţiune realizată in parteneriat cu Fundația Română a Inimii cu scopul de a combate şi 
a preveni bolile cardio-vasculare prin mişcare şi un stil de viaţă sănătos, prilej cu care peste 300 de 
persoane iau startul anual în Parcul Copou pentru a promova sloganul “Aleargă pentru sănătatea ta!”. 

 
d. Informarea și cercetarea științifică  

 Teddy Bear Hospital – proiect desfăşurat în perioada mai – decembrie, destinat copiilor de grădiniţă 
(până acum un număr de peste 30 de grădiniţe), având ca scop familiarizarea lor cu imaginea 
medicului şi reducerea fricii de medici prin joacă. De asemenea, în parteneriat cu Iulius Mall, am 
organizat acest proiect şi în cadrul acestui magazin, în spaţiul de joacă destinat celor mici, feedback-
ul fiind unul excelent. Proiectul își propune să-și realizeze obiectivul prin cel mai accesibil și ușor de 
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înțeles mod pentru cei mici : jocul. Copiii vor fi ”doctorii” sau ”părinții” unor jucării care joacă rolul 
de ”pacienți”. Studenții învață copiii ”consultația” (palpare, ascultație, stabilirea unui diagnostic și 
tratamentul cu dulciuri, îmbrățișări, plimbări) 

 Micii Sanitari - instruirea elevilor din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a (aproximativ 600 de elevi pe ediţie) 
cu privire la diferite teme de educaţie sanitară şi pregătirea unei echipe care să reprezinte Iaşul la 
concursul naţional “Micii sanitari”, unde la ultimele 4 ediţii, ne-am clasat pe primele 2 locuri. 

 Educaţie pentru o Alimentaţie Sănătoasă - campanie de educare în problema adoptării unei 
alimentaţii sănătoase, desfăşurată la clasele de gimnaziu din mai mult de 10 şcoli ieşene. 

 Happy & Healthy, campanie de informare a liceenilor cu privire la anatomia și igiena sistemului 
reproducător, a măsurilor de contracepție și a bolilor cu transmitere sexuală. Acest proiect se 
desfășoară pe parcursul a două săptămâni, câte o ediție pe semestru 

 Prejudecăți și realitate despre avort conferință realizată în cadrul SSMI pentru a ajuta studenții să își 
formeze o părere cu privire la acest aspect 

 Noaptea lumânărilor aprinse – proiect menit să comemoreze persoanele decedate de HIV/SIDA. 
Înaintea ceremoniei de lumânări, voluntarii au împărțit pliante informative pe stradă 

 Embrionul, persoana umană sau produs de concepție? Conferința realizată alături de Asociația ”Familia 
Tradițională ” Iași. În cadrul acesteia participanții au discutat teme de mare actualitate, din punct de 
vedere etic, medical și social. 

 Cercul de bioetică : realizarea de proiecții de film având teme controversate din domeniul bioeticii 
urmate de dezbateri moderate de persoane avizate în domeniu. În acest an universitar s-au realizat 
proiecțiile filmelor ”Never let me go”, ”WIT”, ”Something the Lord Made” și ”Prayers for Bobby”. 

 Cinci minute pentru sănătate  - proiect care are ca scop evaluarea stării de sănătate a populației, 
precum și informarea acesteia cu privire la un stil de viață sănătos. 

 Pulsul Medicinistului  este revista studențească care oferă informații despre activitățile desfășurate de 
voluntarii mediciniști, despre noutățile din universitate, cât și despre evenimentele care urmează să 
aibă loc. 

 Ghidul Studentului Medicinist reprezintă o broșură dedicată bobocilor, concepută încât să îi ajute pe 
aceștia în descoperirea Universității, continuând toate informațiile necesare ușurării acomodării cu 
noul stil de viață. 

 Departamentul de Training, reînființat în urmă cu doi ani pentru studenții mediciniști, cu scopul de a 
îi ajuta pe aceștia în dezvoltarea lor personală și profesională. Pe perioada anului universitar se 
desfășoară training-uri pe temele: Motivare, Managementul Timpului, Leadership, Competențe 
pentru Interviu, Competențe pentru a vorbi în public, Competențe pentru prezentări orale, 
Competențe de mentorat, Comunicarea medic-pacient, Comunicare și feedback, Comunicare, 
Limbajul corpului și Dinamica Grupului.  

 
e. Activitățile sportive cum ar fi campionatul de tenis de masă, șah, fotbal, baschet și volei. 
 
f. Activitățile sociale și de reprezentare concretizate prin organizarea alegerilor în cămine, pentru 
reprezentanții de serii și de an, organizarea Balului Bobocilor și participarea la FESTUDIS. 
 
Facultatea de Medicină a continuat politica de implementare a standardelor propuse prin strategia 
universității și, ca o particularitate pentru anul universitar 2015-2016, a contribuit prin performanța 
studenților și cadrelor didactice la poziționarea învățământului medical ieșean pe locurile principale în 
ierarhia națională, făcând eforturi pentru creșterea vizibilității la nivel internațional.  
 
In anul 2015-2016 pe lângă dezideratele de îmbunătățire și modernizare a învățământului de Licență, de la 
învățământul exclusiv liniar la cel integrativ, Facultatea de Medicină a dezvoltat conceptul de 
internaționalizare prin participarea activă a studenților la manifestările științifice internaționale din țară si 
străinătate cât și a unui număr crescut de cadre didactice tinere, la congrese, simpozioane, workshopuri, 
desfășurate atât la nivel european cat și pe alte continente. Premiile și distincțiile primite cât și prezența 
cadrelor didactice cu experiența în grupurile de experți în circuitul medical național și din afara granițelor 
țării este o dovadă a strategiei pe care Facultatea de Medicină și-a asumat-o în anul universitar 2014-2015. 
Totodată Facultatea de Medicină s-a implicat activ la dezvoltarea, și în România, a conceptului de 
Responsabilitate socială a structurilor de învățământ medical fiind propuse strategii novatoare prin 
derularea unui Proiect Național în colaborare cu toate facultățile de Medicină din țară și din spațiul 
francofon. Implicarea facultății în activitățile Centrului de Reușită Universitară (CRU) înființat în anul 2014 
care a răspuns unor necesitați de integrare internațională a activităților de formare a studenților și 
cadrelor didactice este un argument suplimentar prin care devine relevant rolul de multiculturalism și 
deschidere internațională pe care-l deține Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa” Iași și 
implicit Facultatea de Medicină.  
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In perioada 2014-2015 majoritatea cadrelor didactice din Facultatea de Medicină a participat la crearea și 
dezvoltarea unei rețele de cercetare clinică translațională prin intermediul proiectului Chronex. Acesta a 
contribuit la dezvoltarea capacităţilor de educaţie regională şi formarea unui corp de profesionişti pro-
activi în domeniul sănătăţii înalt calificaţi şi competitivi în managementul bolilor cronice în zona de 
frontieră Romania – Moldova – Ucraina. Totodată au fost puse bazele dezvoltării capacităţii medicilor din 
medicina primară şi a celor de diverse specialități medicale sau chirurgicale de a implementa proiecte de 
cercetare în îngrijirea bolilor cronice cât și implementarea unui sistem de management al calităţii 
cercetării şi practicii în domeniul bolilor cronice adaptat standardelor europene. 
 
Misiunea Facultății de Medicină a fost consecvent urmată și în anul universitar 2015-2016 contribuind prin 
rezultatele obținute la atingerea strategiei Universității „Grigore T. Popa” din Iași. 
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CAPITOLUL VI. FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ 
 
 
Activitatea desfăşurată în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară Iaşi în perioada 2015-2016 a urmărit 
traiectorii bine conturate, reprezentate de latura didactică, cercetarea ştiinţifică, şi respectiv 
desfăşurarea activităţii de asistenţă medicală inerentă procesului didactic, problematica bazei materiale 
şi a resurselor umane.  
Facultatea de Medicină Dentară are un rol deosebit de important în formarea competentă a medicilor 
dentişti, a căror bază de pregătire constituie o pârghie importantă în abordarea ulterioară a unor domenii 
de excelenţă, în derularea competitivă a temelor de cercetare cu profund impact în practica 
stomatologică, fără a eluda rolul complex de promovare şi menţinere a stării de sănătate orală în 
teritoriul Moldovei, contribuind astfel la continuarea tradiţiei impuse de şcoala medicală ieşeană şi 
ancorând-o în învăţământul modern naţional şi vest-european. 
Demnă continuatoare a tradiţiei, facultatea noastră pune un accent deosebit pe interrelaţia pregătire 
teoretică - aplicabilitate practică şi pe exploatarea trinomului medic dentist - tehnician dentar - asistentă 
medicală, aspecte ce conduc la desfăşurarea unei activităţi de asistenţă dentară competitive, racordată la 
exigenţele promovate de UE. Acest concept de trinom se regăseşte şi în structura programelor analitice, 
respectiv a orarelor pentru facultate şi cele două specializări, realizându-se o integrare armonioasă a 
noţiunilor în succesiunea firească a algoritmului clinico-tehnologic. 
În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează specializări cu 360 şi 180 credite, după cum 
urmează: 
 
Tabel nr. 28 Structura Facultăţii de Medicină Dentară, conform Hotărârii de Guvern nr. 575/2015 
completare cu Hotărârea de Guvern nr. 781/2015 

Specializarea 
 

Domeniul 
de licenţă 

Număr 
credite 

Acreditat / Autorizat să 
funcţioneze provizoriu 

Medicină dentară 

Sănătate 

360 Acreditat 

Medicină dentară (în limba engleză) 360 Acreditat 

Medicină dentară (în limba franceză) 360 Acreditat 

Tehnică dentară 180 Acreditat 

 
1.1. Aplicarea reformei curriculare 
În intervalul 2015-2016 procesul de învăţământ derulat la Facultatea de Medicină Dentară a fost guvernat 
de principiul reformei curriculare, aplicat în acord cu rigorile promovate de exigenţele europene, 
normativele MENCS şi ARACIS. Transformările curriculare, iniţiate în 2011, reprezintă o preocupare 
permanentă în cadrul facultăţii, vizând următoarele aspecte: 

 respectarea principiilor Bologna 

 reducerea numărului de ore şi respectarea balanţei ore practice / ore teoretice (2/1) 

 uniformizarea curriculei de învăţământ în plan naţional, racordată la traiectoriile europene 

 stabilirea de parteneriate cu universităţi din străinătate 

 distribuirea orelor de reabilitare orală complexă în cadrul anului VI, la toate disciplinele clinice 
stomatologice, în scopul unei abordări complex-integrative 

 prevalenţa disciplinelor cu impact practic în anul VI 

 susţinerea de cursuri interactive, schema de curs regăsindu-se pe platforma de e-learning a 
Universităţii, în secţiunea alocată Facultăţii de Medicină Dentară 

 promovarea metodelor moderne de predare şi a tehnologiilor de avangardă – cu accent pe metodele 
de simulare computerizată şi asistare 3D   

 derularea performantă a formelor de pregătire postuniversitară: doctorate, masterate, cursuri 
postuniversitare 

 diversificarea specialităţilor în cadrul medicinii dentare 
 
Concludentă pentru procesul de optimizare a activităţilor didactice este materializarea planului de măsuri 
generale adoptat de Senat ce se regăseşte la nivelul structurilor componente ale Facultăţii de Medicină 
Dentară. Fiecare disciplină, obligatorie sau opţională, a fost evaluată în detaliu pe baza celor 4 criterii 
cunoscute: calitatea infomaţiei, calitatea predării, calitatea activităţilor practice şi relevanţa pentru 
formarea profesională. În funcţie de această evaluare am restructurat  Planurile de învăţământ prin 
stabilirea locului şi/sau ponderii fiecărei discipline obligatorii; am diversificat oferta de cursuri opţionale 
pentru a facilita alegerea unor traiectorii profesionale dorite de către studenţi; am aplicat în mod 
adecvat/eficient sistemul modular/integrativ, acolo unde acesta a fost util.  
O preocupare permanentă o reprezintă în egală măsură şi eficientizarea activităţii practice, ce se 
regăseşte atât pe parcursul anului universitar, cât şi în timpul pacticii de vară, aspect esenţial ce stă la 
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baza orientării carierelor. De utilitate incontestabilă pentru corelarea permanentă a filierei teoretice cu 
reprezentarea în practică este folosirea, intrată deja în rutină, a fişei computerizate de înregistrare şi 
evaluare a pacientului, instrument de concepţie proprie, unic pe plan naţional, sistematizat în deplin 
acord cu procedurile de evaluare europene. 
Teritoriul competenţelor a fost supus unor redefiniri precise, urmărind cele două direcţii, anuale şi finale 
pentru studiile de licenţă, cât şi pentru activitatea postuniversitară ce vizează diferitele specializări. 
Formele de verificare ale disciplinelor sunt reprezentate de examene de semestru, al căror număr s-a 
redus conform normativelor europene. În vederea creşterii competitivităţii la nivelul studenţilor, se 
utilizează clasificarea acestora în funcţie de media anuală pentru menţinerea locului bugetat ocupat prin 
admitere. Sistemul de evaluare a studenţilor se bazează pe evaluarea continuă, pe parcursul semestrului, 
combinată cu evaluarea finală şi se aplică unitar de către toate cadrele didactice; metodele de evaluare 
la examene sunt diversificate şi obiective (probe scrise, teste grilă combinate cu probe practice / 
examinări orale) – ceea ce ne permite să afirmăm că sistemul de apreciere a studenţilor este corect, 
constructiv, obiectiv si unitar, şi respectă întru totul metodologia stabilită de Rectorat.  
Formele de învăţământ postuniversitar organizate în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară sunt 
reprezentate de studii aprofundate de Masterat, studii în cadrul Şcolii Doctorale, pregătirea rezidenţilor şi 
cursuri de Formare Medicală Continuă. 
 
În ceea ce priveşte studiile aprofundate de tip Masterat, s-au aflat in derulare în cadrul Facultăţii de 
Medicină Dentară următoarele programe acreditate ARACIS: 
- Master international: Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous 
Coordonator : Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA. 
- Master international: Réhabilitation implanto-prothétique de l‟édentation  
Coordonator : Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA. 
- Master internaţional: Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei (disponibil pentru absolvenţii de 

Medicină Dentară şi Tehnică Dentară) 
 Coordonator : Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA 
- Metode noninvazive de diagnostic şi tratament (laser) în medicina dentară 
 Coordonator : Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA 
- Tehnici moderne în estetică şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie. 

Specializare – Tehnică Dentară (disponibil pentru absolvenţii de Medicină Dentară şi Tehnică Dentară) 
 Coordonator : Prof. Univ. Dr. Monica TATARCIUC 
- Managementul asistentei de profilaxie în medicină dentară. Specializare - Asistenţă Dentară 
 Coordonator : Conf. Univ. Dr. Lucia BARLEAN 
 
Studiile în cadrul pregătirii de specialitate prin Rezidenţiat au reunit în anul 2015-2016 următoarele 
specialităţi: Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială (3 ani), Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (3 ani), Protetică 
Dentară (3 ani), Parodontologie (3 ani) şi Endodonţie (3 ani). Pregătirea rezidenţilor s-a desfăşurat sub 
coordonarea responsabililor de rezidenţiat pe specialităţi, iar cadrele didactice care au efectuat activitate 
de predare au fost normate conform Regulamentului de alcătuire a Statelor de Funcţii.  
Studiile de Formare Medicală Continuă  au însumat 10 cursuri postuniversitare în domenii de interes ale 
medicinii dentare, în acord cu cererile medicilor practicieni, creditate de către Colegiul Medicilor Dentişti 
din România, precum şi un program de studii complementare în implantologia orală. Concret, lista de 
cursuri postuniversitare derulate în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară este reprezentată prin: 
- Metode de augmentare şi sinus lift în implantologie orală (Coordonator: Prof. Dr. Norina FORNA) 
- Attachmentul si telescoparea în terapia edentaţiei parţiale întinse (Coordonator curs: Prof. Univ. Dr. 

Norina Consuela Forna) 
- Protezare pe implante (Coordonator: Prof. Dr. Norina FORNA) 
- Tehnici chirurgicale actuale de pregătire  pre- şi pro-protetică (Coordonator: Prof. Dr. Norina FORNA) 

- cursuri post-atestat, la care se adaugă: 
- Scenarii teoretice şi practice pe sisteme haptice (manechine asistate 3D) – curs online lecture 

(susţinut prin proiectul european POSDRU/86/1.2/S/63699) - Prof. Dr. Norina Forna 
- Stagii practice de simulare asistate 3D pentru tratamentul cariilor şi al leziunilor coronare odontale 

(susţinut prin proiectul european POSDRU/90/2.1/S/63942) - Prof. Dr. Norina Forna 
- Simularea urgenţelor medico-dentare în cabinetul stomatologic (susţinut prin proiectul european 

POSDRU/86/1.2/S/63699) - Prof. Dr. Norina Forna 
- Radio-imagistică dento-maxilo-facială- norme de radioprotecţie nivel I, II şi III - Prof. Dr. Danisia Haba 
- Explorarea imagistică în urgenţă a neurocraniului, coloanei vertebrale, masivului facial, orbitei şi 

urechii (Coordonator curs: Prof. Dr. Danisia Haba). 
 
În acord cu obiectivele planului strategic, un deziderat important şi permanent în teritoriul activităţii 
didactice a fost reprezentat de finalizarea adaptării reformei curriculare în concordanţă cu cerinţele 
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Comunităţii Europene, reflectată în sincronizarea denumirilor disciplinelor, a proporţiilor dintre orele de 
curs şi stagii, precum şi a ponderii disciplinelor preclinice şi medico-chirurgicale în arealul disciplinelor de 
specialitate, corelată cu reducerea numărului de catedre, în acord cu prevederile UE.  
 
Un alt obiectiv urmărit în permanenţă a fost reprezentat de modernizarea prezentării cursurilor, prin 
folosirea tehnicilor moderne asistate de calculator, pentru a amplifica impactul noţiunilor teoretice 
asupra fondului perceptiv al studentului. În anul 2015-2016 acest deziderat a fost realizat prin utilizarea 
celor două platforme de învăţare implementate în cadrul proiectelor europene finalizate în facultate, 
DENT_CURSURI (http://curricula.denta.umfiasi.ro/fmd_curricula/) şi DENT_STAGII 
(http://stagii.denta.umfiasi.ro/fmd/ ) în procesul didactic normal, pe parcursul stagiilor practice, ca 
resurse suplimentare de învăţare pentru studenţi – alături de platforma de e-learning a Universităţii, 
intrată deja în regim de exploatare normal.  
În egală măsură putem considera că a fost dezvoltat sistemul de predare “problem based learning” şi 
realizarea de cursuri interactive cu studenţii, în care aceştia discută cu cadrul didactic de predare 
noţiunile clasice şi datele de ultimă oră aferente unui subiect, elemente elocvente în cadrul conceptului 
de excelenţă a predării şi educaţiei. Ierarhizarea volumului de cunoştinţe la fiecare disciplină în raport cu 
treptele de specializare (student/stagiar/rezident/medic specialist/medic primar/masterand) se 
regăseşte în structura programelor analitice precum şi la nivelul competenţelor specifice fiecărei categorii 
în parte.  
Finalul intervalului analizat a creat cadrul optim evaluării cantitative şi calitative a activităţilor didactice, 
în scopul identificării punctelor tari şi a celor slabe şi pârghiilor de acţiune eficientă.  
După promovarea concursului de admitere la specializările Facultăţii de Medicină Dentară în anul 
universitar 2015-2016 s-au înscris un număr total de 389 studenţi repartizaţi pe specializări şi linii de 
studiu: 
 
Tabel nr. 29 Studenţi înscrişi în anul I la Facultatea de Medicină Dentară 2015-2016 

Medicină Dentară (360 credite) Tehnică dentară (180 credite) 

Română Engleză Franceză Limba Română 

178 52 81 76 

 
În anul universitar 2015-2016 în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară au studiat la toate specializările şi 
liniile de studiu un număr de 2054 studenţi (Medicină Dentară- 360 credite: 1837; Tehnică Dentară - 180 
credite : 217). 
Formaţiunile de studiu la anii II-VI MD şi II-III TD în funcţie de nivelul de promovabilitate au fost alcătuite 
dintr-un număr corespunzător de studenţi, neînregistrându-se situaţii particulare generate de acumularea 
unui număr mare de studenţi fără condiţii de înmatriculare în ani superiori (exmatriculare sau repetenţie):  
 
Tabel nr. 30 Promovabilitatea în anul universitar 2015-2016 (Programul licenţă în limba română) 

Anul de studiu 
Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 178 166 12 - 93% 

II 176 166 10 - 94% 

III 154 147 7 - 95% 

IV 156 140 16 - 90% 

V 186 177 9 - 95% 

VI 225 222 3 - 99% 

 
Tabelnr. 31 Promovabilitatea în anul universitar 2015-2016 (Programul de licenţă în limba engleză) 

Anul de studiu 
Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 52 46 6 - 88% 

II 62 56 6 - 90% 

III 51 50 1 - 98% 

IV 50 46 4 - 92% 

V 47 47 - - 100% 

VI 36 36 - - 100% 

 
Tabel nr. 32 Promovabilitatea în anul universitar 2015-2016 (Programul licenţă în limba franceză) 

Anul de studiu 
Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 81 76 5 - 94% 

http://stagii.denta.umfiasi.ro/fmd/
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II 105 98 7 - 93% 

III 115 110 5 - 96% 

IV 55 50 5 - 91% 

V 57 57 - - 100% 

VI 51 51 - - 100% 

 
Tabel nr. 33 Promovabilitatea în anul universitar 2015-2016 (Programul de licenţă Tehnica Dentară) 

Anul de studiu 
Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 76 76 - - 100% 

II 75 65 10 - 87% 

III 66 63 3 - 95% 

 
Tabel nr. 34 Promovabilitatea la examenul de licenţă în anul universitar 2015-2016 

Programul de licenţă Promovaţi ex. licenţă % promovaţi ex.licenţă 

Medicină Dentară – limba română 201 100% 

Medicină Dentară – limba engleză 36 100% 

Medicină Dentară – limba franceză 52 100% 

Tehnica Dentară 61 100% 

 
Funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în anul universitar 2015-2016 şi în conformitate cu 
Regulamentele în vigoare, la Facultatea de Medicină Dentară în anul universitar 2015-2016 s-au acordat 
mai multe tipuri de burse. 
 
Tabel nr. 35 Numărul de burse acordate în 2015-2016 la Facultatea de Medicină Dentară 

Categoria de bursă Burse acordate 

Bursă de Excelenţă “Nicolae Dutescu” 1 

Bursă de performanţă 1 

Bursă de merit 11 

Bursă de studiu 154 

Bursă socială 46 

Bursă ajutor social “Grigore T.Popa” 8 

 
1.2. Orientarea spre excelenţa predării, cercetării ştiinţifice şi asistenţei medicale  
Personalul didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. În alcătuirea 
Statelor de Funcţii, au fost luate în considerare normativele în vigoare din Legea Învăţământului şi 
Statutul Personalului Didactic la care au fost adaptate, conform principiului autonomiei universitare, 
Regulamentul propriu aprobat de Senatul Universităţii.  
Personalul didactic titularizat care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 2015-2016 a avut funcţia de 
bază în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, acoperind o singură normă didactică, constituită conform 
legii.  
Astfel, cadrele didactice ale Facultăţii sunt repartizate pe funcţii didactice conform următorului tabel 
(posturi ocupate): 
 
Tabel nr. 36 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice din Statul de Funcţii 2015-2016 

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

159 12 7.54% 11 6.91% 39 24.52% 78 49,05% 19 11,94% 

 
Structura piramidală la nivelul ierarhiei gradelor didactice a comportat variaţii de la an la an, generate de 
îndeplinirea condiţiilor pentru promovarea de la o treaptă la alta, aspect analizat în deplin acord cu 
numărul de ore vacante de la disciplina respectivă, luând de asemenea în consideraţie numărul de cadre 
didactice care au ieşit la pensie, au devenit profesori consultanţi sau au demisionat.  
 
Tabel nr. 37 Repartiţia posturilor pe funcţii didactice din Statul de Funcţii 2015-2016 

Nr. total cadre 
didactice  

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

Posturi ocupate 
159 

12 7.54% 11 6.91% 39 24.52% 78 49,05% 19 11,94% 

Posturi vacante 
116 

4 3,44% 4 3,44% 20 17,24% 88 75,86% 0 - 
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Fig.12. Piramida posturilor ocupate la Facultatea de Medicină Dentară 
 
Cadrele didactice de predare ale Facultăţii de Medicină Dentară îndeplinesc în totalitate condiţiile 
adiacente poziţiilor deţinute în ierarhia didactică. Pentru optimizarea procesului didactic în perioada 
2015-2016 putem constata două traiectorii ascendente, materializate prin elaborarea de noi monografii, 
cursuri şi îndrumare de lucrări practice care acoperă tematica prevăzută în programele analitice 
universitare şi postuniversitare, şi reeditarea materialelor deja existente, dictată de necesitatea 
acoperirii suportului de cunoştinţe pe fiecare disciplină în parte.  
 
1.2.1. Asigurarea formării şi pregătirii continue a cadrelor didactice  
În anul 2015-2016 calendarul manifestărilor ştiinţifice de specialitate la care cadrele didactice sunt 
organizatoare sau participă în mod efectiv a fost postat pe pagina de web a universităţii; au fost invitaţi 
periodic, în cadrul facultăţii, personalităţi recunoscute din ţară şi din străinătate, inclusiv cadrele 
didactice cu titlul de profesor asociat, pentru a prezenta cursuri de specialitate, prelegeri şi demonstraţii 
practice. Cadrele didactice tinere au urmat cursuri de pedagogie medicală şi de formare sau cursuri în 
vederea obţinerii certificatelor pentru atestarea cunoaşterii limbilor engleză şi franceză. În ceea ce 
priveşte manifestările reprezentative pentru anul 2015-2016 menţionăm: 
- 19-21 Noiembrie 2015 - Ediția a XIX-a a Zilelor Facultății de Medicină Dentară U.M.F. “Grigore T. Popa” 

Iași - cu participarea extraordinara a Boardului CIDCDF. Al VII- lea Congres Internațional al Asociației 
Dentare Române pentru Educație.  

- 3-6 decembrie 2015 - Congresul Internațional de Medicină Dentară pentru Studenți și Tineri Medici 
STOMis 2015 a avut loc în cadrul ZILELOR UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE T. POPA 
IAȘI. 

- 14-16 Aprilie 2016 - Simpozion științific de medicină dentară- cu participare internațională organizat 
de Asociația Societatea de Reabilitare Româna Orală, Asociația Dentară Română pentru Educație, 
aflate în contract de colaborare cu U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași nr. 

- 07 Aprilie 2016 – Conferința Națională “PREVENIREA AFECȚIUNILOR STOMATOLOGICE” 
- 31 Mai 2016 – CARAVANA PROFILAXIEI – Ediția a VIII a 
 
1.2.2. Motivarea cadrelor 
Pentru motivarea cadrelor didactice, la nivelul facultăţii se promovează evaluarea stimulativă a 
performanţelor activităţii cadrelor didactice prin analiza valorilor profesionale şi didactice prin fişe de 
autoevaluare. În anul universitar 2014-2015 s-au obţinut următoarele punctaje, pe categorii didactice, la 
evaluarea anuală: 
  

Asistent si asist. 

cercetare,  

60,99% 

Şef lucrări,  

24,52% 

Conferenţiar; 

6,91% 

Profesor,  

7.54% 
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Tabelnr. 38 Rezultatele evaluării anuale 2014-2015 

PUNCTAJ 51-100 101-150 151-200 201-250 251-349 > 350 TOTAL 

Asistent 1 18 27 4 9 - 59 

Şef lucrări - 9 19 5 7 - 40 

Conferenţiar - 2 1 2 5  10 

Profesor - 1 3 3 4 1 12 

Total cadre 1 30 50 14 25 1 121 

 
1.2.3. Forme de organizare a procesului didactic  
Formele de organizare a procesului didactic asigură prin optimizarea lor permanentă, menţinerea ritmului 
şi a contactului cu cele mai noi cerinţe apărute în domeniu, asigurând un transfer corespunzător al 
cunoştinţelor de la cadru didactic către student.  
În anul 2015-2016 s-a continuat  utilizarea formelor moderne de comunicare şi transmitere a cunoştinţelor 
în procesul de învăţământ prin Platforma de e-Learning. Disciplinele de studiu au transmis un pachet de 
materiale de învăţare actualizate (suport curs şi pentru pregătirea activităţilor practice), utile 
studenţilor, pentru a fi încărcate pe portalul programului. S-a avut în vedere în permanenţă respectarea 
orarului de încărcarea a platformei de e-learning atât cu schemele de cursuri aferente fiecarei discipline 
cit si cu prezenta si notele studentilor.  
 
De asemenea, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară se folosesc şi alte două platforme de tip e-learning, 
cu documente de specialitate pentru studenţi. Prima dintre ele, platforma DENT_CURSURI, implementată 
în cadrul proiectului „Adaptarea ofertei învăţământului medical dentar superior la nevoile pieţei muncii şi 
ale societăţii bazate pe cunoaştere”, contract nr. POSDRU/86/1.2/S/63699 – Manager proiect Prof. Univ. 
Dr. Norina Forna, pune la dispoziţia studenţilor o bibliotecă virtuală amplă, cu materiale multimedia 
interactive pentru toate specialităţile de medicină dentară, pe care studenţii le pot accesa pe bază de 
cont utilizator şi parolă personală. Pe lângă funcţia de documentare, platforma DENT_CURSURI oferă 
facilităţi de comunicare on-line în comunitatea virtuală (forum, mesagerie, ştiri), atât între studenţi cât şi 
cu tutorii şi cadrele didactice şi de asemenea de testare on-line, cu selectarea aleatorie a întrebărilor din 
baze de date, afişarea instantanee a rezultatului şi realizarea de statistici generale asupra 
promovabilităţii studenţilor. Totodată proiectul aduce în prim plan, pentru prima oară într-o Facultate de 
Medicină Dentară, problematica urgenţelor medicale abordată într-o manieră inovatoare, prin intermediul 
unor simulări realiste pe manechine performante asistate de calculator, ce permit crearea unor scenarii 
variate grefate pe individualizarea situaţiilor reale din practică. 
 
A doua platformă, DENT_STAGII, implementată în cadrul proiectului „Strategii de pregatire practica 
pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in medicina Dentară”, contract nr. 
POSDRU/90/2.1/S/63942 – Manager proiect Prof. Univ. Dr. Norina Forna, a fost dezvoltată ca instrument 
modern de suport pentru desfăşurarea stagiilor practice. În acest sens, platforma pune la dispoziţia 
studenţilor un catalog virtual de manopere practice, descrise după o structură comună (obiective, 
instrumentar şi diagnostic, etape şi evaluare), care este folosit ca suport în cadrul tuturor stagiilor 
practice de specialitate desfăşurate în facultate; la fel ca şi DENT_CURSURI, şi platforma DENT_STAGII 
este dotată cu funcţii de comunicare on-line – mesagerie şi forum şi respectiv de testare on-line. Unul 
dintre multiplele avantaje ale ambelor platforme este acela că oferă posibilitatea de examinare on-line a 
studenţilor, cu un instrument foarte flexibil, cu variante multiple de testare – teste complement simplu, 
dar şi complement multiplu, asociere logică, afirmare / negare sau răspuns liber. De asemenea, prin 
intermediul acestui proiect a fost implementat, pentru prima dată în România şi chiar în premieră 
europeană, conceptul de simulare a manoperelor de medicină dentară cu ajutorul unor simulatoare 
computerizate 3D (DENTSIM) care folosesc cele mai noi tehnologii de imagistică pentru a crea un mediu 
virtual realist. Facultatea de Medicină Dentară a devenit astfel a treia facultate de profil din Europa ce 
foloseşte acest sistem – cel mai performant echipament de simulare în medicină dentară existent în lume 
la ora actuală. 
De asemenea, pe parcursul anului universitar 2015 – 2016 s-a derulat în cadrul Facultăţii de Medicină 
Dentară şi implementarea proiectului „Consiliere profesională pentru studenții în medicină și program 
integrat de practică în domeniul medicinii generale și dentare – medCAREER” (Manager Proiect: Prof. Dr. 
Norina Consuela Forna),Contract POSDRU/160/2.1/S/139881. Programul are următoarele obiective: 
- -Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională în alegerea unei specializări pentru 

5050 studenţi la medicină în facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă 
- Dezvoltarea de aptitudini de muncă pentru 3000 studenţi la medicină, în vederea creşterii 

ocupabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii. 
- Promovarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la cel de angajat şi 

conştientizarea nevoii de pregătire practică prin stagii practice, seminarii, dezbateri tematice în 
minimum 5 judeţe din minimum 2 regiuni de dezvoltare. 
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Rezultatele vizează de asemenea dezvoltarea bazei materiale a facultăţii prin înfiinţarea a 3 laboratoare 
de medicină generală şi 3 laboratoare pentru medicină dentară în cele 3 centre universitare partenere: 
UMF „Grigore T. Popa” Iaşi,  UMF „Iuliu Haţieganu“ Cluj Napoca şi Universitatea Ovidius, Constanța, la 
Facultatea de Medicină Dentară UMF „Grigore T. Popa” acestea adaugându-se la cele 4 laboratoare 
existente.  
Acest proiect a reprezentat o mobilizare de forţe aproape fără precedent, concertate sub un management 
inovator şi modern, adaptat la standardele de comunicare ale studenţilor. Astfel, proiectul, realizat în 
parteneriat cu UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Universitatea Ovidius Constanţa şi Universitatea din 
Szeged, Ungaria, s-a adresat unui grup ţintă foarte consistent, în mod cert cel mai mare la nivelul UMF 
Iaşi: 5050 de studenţi la medicină şi medicină dentară, care au fost consiliaţi pentru îmbunătăţirea 
competenţelor în domeniul medicinei, dintre care 3000 au participat la stagii practice pentru dezvoltarea 
de aptitudini efective de muncă. Consilierea profesională de specialitate a fost realizată cu ajutorul a 27 
de experţi, cadre didactice de prestigiu din UMF Iaşi, care au oferit informaţii privind 19 specializări 
medicale şi 3 specializări de medicină dentară; stagiile practice, orientare cu precădere pe simulări 
bazate pe scenarii, pentru deprinderea unor manopere esenţiale din sfera medicinei generale şi dentare, 
au fost realizate prin aportul voluntar a 41 de tutori, de asemenea cadre didactice din UMF Iaşi. Studenţii 
care au parcurs cu succes toate etapele proiectului au primit un număr important de recompense: 734 
burse lunare pe o perioadă de 6 luni, 95 de premii I în valoare de 900 RON şi 1103 premii II în valoare de 
450 RON.  
 
Un element de originalitate introdus în managementul proiectului a fost implicarea activă şi asumată a 
studenţilor, pentru care au fost create posturi speciale de coordonare: Expert Management Student, 
Expert Leader Student şi Expert Opinion Student; astfel, 43 de studenţi au fost selectaţi prin competiţie în 
calitate de Experţi şi s-au implicat activ în activităţile de management, care au presupus atât coordonarea 
colegilor, cât şi asigurarea unei interfeţe eficiente de comunicare cu specialiştii cadre didactice 
participanţi la proiect.  
Popularizarea proiectului şi comunicarea cu studenţii din grupul ţintă s-a realizat aproape integral prin 
eforturile studenţilor Experţi, folosindu-se produsul on-line de socializare cel mai utilizat de tineri la ora 
actuală, respectiv Facebook – care s-a dovedit a fi probabil cel mai valoros instrument de comunicare pe 
care îl putea alege echipa de proiect.  
 
Este de asemenea important de menţionat setul de echipamente înalt performante care au fost 
achiziţionate prin proiect, şi care au fost folosite pentru a dota trei laboratoare de medicină şi trei 
laboratoare de medicină dentară, câte unul pentru fiecare dintre cele trei universităţi participante: 
ecograf, electrocardiograf, aparat de anestezie / sedare / monitorizare, simulator de chirurgie 
laparoscopică, videoendoscop sinusal, sistem de laser dentar, scanner intraoral, sistem CAD/CAM, unituri 
dentare, software de simulare dentară Analyzer 3D. 
Cele patru proiecte cu fonduri europene au oferit de asemenea cadrul adecvat pentru a crea în cadrul 
Facultăţii de Medicină Dentară şase centre de excelenţă, al căror scop principal este de a concentra şi 
cataliza resursele de cercetare existente, reunind iniţiativele izolate într-un organism administrativ 
comun: 

 Centrul de formare specialişti şi resurse în reabilitare orală 

 Centrul MEDCAREER de imagistică medicală prin tehnologii de realitate virtuală şi augmentată 

 Centrul interdisciplinar de simulare şi asistare 3D în reabilitarea generală şi oro-maxilo-facială 

 Centrul de robotică în medicina dentară 

 Centrul de Digital Smile Design 

 Centrul de laseri chirurgicali în medicina dentară. 
Un alt proiect aflat în derulare în cadrul facultăţii în perioada 2015-2016 este şi „Straturi subțiri 
biocompatibile pentru îmbunătățirea aderenței ceramică – metal în restaurările dentare” (Coordonator: 
Univ. Politehnica București, Responsabil UMF Iași: Prof. Univ. Dr. Norina Forna), Nr. contract: 175 / 2012, 
durata: 1 iul 2012 – 31 dec 2016. 

 
1.2.4. Informatizarea compartimentelor  
Stimularea procesului de informatizare permite accesul facil al cadrelor didactice şi studenţilor la 
informaţii de specialitate necesare în procesul didactic sau în scop ştiinţific. În acest scop se are în vedere 
în permanenţă dotarea disciplinelor cu computere precum şi conectarea în reţea a calculatoarelor 
facultăţii şi accesul la INTERNET, pentru mai mult de un calculator / disciplină. 
 
1.3. Cercuri stiinţifice studenţeşti  
1. Prevenţie orodentară (Prevenţie) – Coordonator Conf Dr. Birlean Lucia; 
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2. Reabilitarea orală complexă a pacientului cu probleme parodontale (Parodontologie) – Coordonator 
Prof. Dr. Silvia Mârţu; 

3. Utilizarea biomaterialelor în tehnicile de chirurgie parodontală (Parodontologie) – Coordonator Prof. 
Dr. Silvia Mârţu; 

4. Particularităţi în diagnosticul şi terapia leziunilor odontale coronare (Cariologie) – Coordonator Prof. 
Dr.Sorin Andrian; 

5. Metode şi tehnici moderne de preparare şi sigilare a spaţiului endodontic (Endodonţie) – Coordonator 
Prof. Dr. Maria Vataman; 

6. Anesteziologie – Prof. Dr. Eugenia Popescu 
7. Corelaţii între statusul general al pacientului şi intervenţiile de chirurgie dento-alveolară – Prof. Dr. 

Eugenia Popescu 
8. Chirurgie orală – Coordonator Prof. Dr. Eugenia Popescu 
9. Chirurgie dento-alveolară – Coordonator Prof. Dr. Eugenia Popescu 
10. Cerc de chirurgie experimentală oro-maxilo-facială - Coordonator Prof. Dr. Eugenia Popescu 
11. Aspecte tehnologice în protetica actuală – Coordonator Prof. Dr. Monica Tatarciuc  
12. Actualităţi privind biomaterialele utilizate în medicina dentară restaurativă– Coordonator Prof. Dr. 

Monica Tatarciuc 
13. Proteze fixe – Coordonator Prof. Dr. Gabriela Ifteni  
14. Biomateriale clinice în protetica dentară – Coordonator Prof. Dr. Norina Forna 
15. Tehnici moderne de protezare amovibile – Coordonator Prof. Dr. Norina Forna 
16. Reabilitarea maxilo-facială prin epiteze faciale – Coordonator Prof. Dr. Norina Forna 
17. Reabilitarea implanto-protetică în edentaţia parţial întinsă– Coordonator Prof. Dr. Norina Forna 
18. Ortodonţie interceptivă-Coordonator: Conf. univ. Dr. Georgeta Zegan 
19. Procedee de diagnostic a anomaliilor dento-maxilare- Coordonator: Conf. univ. Dr. Irina Nicoleta Zetu 
 
1.4. Managementul resurselor umane şi al bazei materiale 
Studenţii ce studiază în Baza Clinică de Învăţământ Stomatologic beneficiază de coroborarea elementelor 
clinice cu cele paraclinice, metodele actuale de investigare radiologică reprezentate de radiografiile 
digitale conducând la un real succes terapeutic. Demonstraţiile practice, ce deţin o pondere importantă în 
cadrul stagiilor clinice, pot fi vizionate de studenţi pe cele 4 ecrane cu plasmă care sunt amplasate în mod 
echilibrat pe cele 2 nivele destinate stagiilor clinice. Implementarea sistemului informatic de gestiune a 
pacienţilor, permiţând crearea de baze de date, achiziţii de imagini şi facilitarea evidenţei financiar 
contabile cu posibilităţi de prelucrare ulterioară constituie un real suport didactic şi de cercetare atât 
pentru student cât şi pentru cadrul didactic.  
Pentru a realiza o administraţie eficientă managementul administrativ al Facultăţii de Medicină Dentară 
pe perioada 2015-2016 a urmărit cu consecvenţă obiectivele stabilite în Planul strategic de dezvoltare 
instituţională şi Planul operaţional anual, practicând o conducere previzională centrată pe:  
- promovarea unui management eficient, întemeiat pe optimizarea raportului dintre nevoi şi resurse, 

dintre cheltuieli şi venituri, dintre calitate şi cost;  
- organizarea în mod responsabil a bazei materiale a facultăţii,  
- respectarea mecanismelor şi criteriilor de dimensionare şi alocare a fondurilor pe tipuri de activităţi, 

structuri şi direcţii de utilizare;  
- îmbunătăţirea competenţelor în domeniul medicinei generale şi dentare. 
 
1.5. Informatizarea, documentarea şi bazele de documentare (biblioteci) 
Se realizează în acord cu strategia generală a Universităţii, prin următoarele elemente: 
a. programul R-Student de gestionare a datelor, aplicat la nivelul Universităţii – facilitează crearea la 

nivelul Decanatului a unei baze de date cu informaţii de interes pentru fluidizarea activităţilor 
secretariatului cu studenţii ;  

b. utilizarea mijloacelor informatice, îndeosebi a reţelei Internet, pentru promovarea imaginii Facultăţii;  
c. extinderea achiziţiilor de către Bibliotecă a surselor de documentare de tip CD şi CD-ROM.  
d. optimizarea comunicării informaţiilor referitoare la frecventarea cursurilor şi stagiilor, a materialelor 

bibliografice şi de documentare şi a rezultatelor la examene prin utilizarea Platformei de e-Learning. 
 
1.6. Promovarea imaginii şi a ofertei academice a Facultăţii  
Se remarcă creşterea interesului absolvenţilor pentru specializarea Medicină dentară şi, respectiv, 
Tehnică dentară (relevată prin creşterea numărului de candidaţi înscrişi la concurs şi a numărului de 
candidaţi care, odată admişi pe locurile cu taxă, au confirmat înscrierea la studii). Este rezultatul 
activităţilor de promovare a imaginii facultăţii şi a specializărilor Medicină dentară şi Tehnică dentară în 
mediul preuniversitar, pentru creşterea adresabilităţii elevilor spre studiile universitare în aceste 
specializări. 
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Romanian International University Fair este cel mai mare eveniment educaţional din România şi Estul 
Europei, care are loc anual. Facultatea de Medicină Dentară a pregătit în scopul participării la acest 
eveniment flyere cu prezentarea condiţiilor generale de admitere, broşuri de prezentare a facultăţii şi a 
facilităţilor şi avantajelor sale şi a contribuit la celelalte materiale promoţionale realizate la nivelul 
universităţii (postere, materiale video etc.). 
 
1.7. Strategia managerială  
În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară se desfăşoară un management al calităţii eficient şi modern, 
concretizat prin următoarele elemente: 
a. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de studiu în intervalul 2015-2016 s-au efectuat 

periodic prin comisiile desemnate de Biroul Consiliu şi Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară. 
Planurile de învăţământ şi Programele analitice au fost supuse dezbaterilor în cadrul Consiliului 
Facultăţii şi aprobate de către Senatul Universitar.  

b. Procedurile obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării au fost asigurate prin 
aplicarea Regulamentului de activitate didactică elaborat şi aprobat la nivelul Facultăţii şi 
Universităţii. În intervalul 2016-2016 a continuat strategia de evaluare în sistem de examene creditate 
oferindu-se posibilitatea studenţilor să promoveze de la un an la altul cu un număr limitat de credite 
restante.  

c. Procedurile  de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral şi a activităţii didactice şi de 
cercetare au constat în proceduri de: evaluare externă, evaluare colegială, evaluarea studenţilor şi 
autoevaluarea. 

 

Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studiu şi după caz, certificatele, 

diplomele şi calificările oferite, a fost asigurată în intervalul 2015-2016 prin oferirea datelor cantitative 

şi/sau calitative actuale şi corecte, despre calificările, programele de studiu, diplomele personalul 

didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor şi despre orice aspecte de interes pentru public în 

general şi pentru studenţi în special. În acest sens un rol important l-au deţinut tutorii de an, care au 

constituit o punte de legătură eficientă între Decanat, studenţi şi şefii de integrat. 
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CAPITOLUL VII. FACULTATEA DE FARMACIE 
 
 
1. Misiune 
Facultatea de Farmacie ca instituţie publică îşi asumă misiunea de a pregăti profesionişti în domeniul 
farmaceutic pentru a oferi personal specializat și competitiv atât la nivel naţional cât şi la nivel 
internaţional.  
Facultatea oferă studenţilor un cadru bine definit ştiinţific, cu valenţe teoretice şi practice remarcabile 
(specialişti de înalt nivel, dotare corespunzătoare, spaţiu adecvat şi relaţii interumane sănătoase). 
Concomitent se are în vedere diversificarea permanentă a ofertei educaţionale şi a serviciilor de instruire 
pentru absolvenți prin cursuri de perfecţionare urmărindu-se promovarea ştiinţei în spiritul valorilor eticii, 
justiţiei, democraţiei şi toleranţei, în vederea integrării în spaţiul universitar european. 
Facultatea de Farmacie din Iaşi şi-a câştigat în timp un loc de frunte în ierarhia instituţiilor de profil din 
ţară şi o recunoaştere importantă a valorii sale pe plan național și international. Din anul 2011, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, în urma clasificării universităţilor acreditate 
din sistemul naţional de învăţământ face parte din categoria Universităţilor de cercetare avansată si 
educaţie.Totodată ierarhizarea programelor de studii organizate de universităţile acreditate din sistemul 
naţional de învăţământ, poziţionează Facultatea de Farmacie din Iaşi în rândul Facultăților de Farmacie de 
categoria A, alături de Facultatea de Farmacie din Cluj-Napoca și Facultatea de Farmacie din București. 
 
2. Aplicarea reformei curriculare 
Facultatea de Farmacie utilizează o curriculă modernă şi flexibilă promovând inter/transdisciplinaritatea 
şi dezvoltă un proces educaţional bazat pe ideea respectării diversităţii în învăţare.  
Programul de studii de licenţă pentru Specializarea Farmacie (programul de studii în limba română și 
programul de studii în limba engleză) se desfăşoară conform planurilor de învăţământ aprobate în Consiliul 
Facultăţii şi Senatul Univeristăţii care conţin: totalitatea disciplinelor studiate, numărul de ore de curs şi 
lucrări practice aferente fiecărei discipline şi forma de evaluare a studenţilor. 
O pârghie de realizare a reformei curriculare o reprezintă dimensionarea optimă a cifrei de şcolarizare. În 
acest sens, s-a menţinut cifra de şcolarizare la nivelul cifrei aprobate de MEN la care s-a adăugat numărul 
de locuri cu taxă, atât pentru programul de studii în limba româna cât şi pentru programul de studii în 
limba engleză, ambele cu câte 300 credite. Admiterea la Facultatea de Farmacie se realizează prin 
concurs, în cadrul stabilit de Universitate, ce constă în examen scris (test grilă) pentru direcția de studiu 
în limba română și concurs de dosare pentru direcția de studiu în limba engleză.  
În anul universitar 2015/2016, cifra de şcolarizare nu a înregistrat modificări faţă de anii precedenţi, 
menţinându-ne în cifra aprobata de ARACIS, respectiv 220 de locuri pentru programul de studii în limba 
română şi 70 de locuri pentru programul de studii în limba engleză. 
Cifra de şcolarizare pentru studenţii străini a fost stabilită în funcţie de solicitări şi de capacitatea de 
şcolarizare a facultăţii.  
Formaţiunile de studiu au fost alcătuite ținând seama de prevederile ARACIS și de gradul de 
promovabilitate din anul universitar precedent (pentru anii II-V) (Tabel 39). 
 
Tabel nr. 39 Promovabilitatea în anul universitar 2015/2016 la programul de Licenţă în limba română  

Anul de studiu Procent promovabilitate 

I 89,04 % 

II 86,76 % 

III 80,62 % 

IV 93,46 % 

V 100 % 

Medie program limba română 90,10 % 
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Tabel nr. 40 Promovabilitatea în anul universitar 2015/2016 la programul de Licenţă în limba engleză 

Anul de studiu Procent promovabilitate 

I 80,00 % 

II 81,25 % 

III 100 % 

IV 92 % 

V 100 % 

Medie program limba engleză 93,18 % 

 
Pentru fiecare an de studiu sunt prevăzute stagii de practică de vară în farmacii comunitare sau farmacii 
de spital. Stagiul cuprinde 120 de ore de practică (30 ore x 4 săptămâni), cu excepţia anului V. În anul V, 
în conformitate cu reglemetările europene şi datorită faptului că specializarea Farmacie este 
reglementată sectorial, sunt prevazute 872 de ore de practică în farmacii, respectiv 28 ore x 14 săptămâni 
la care se adaugă 40 ore x 12 săptămâni; practica din anul V se desfăşoară în modul compact de 6 luni. 
Totodată studenţii anului V au alocate 52 ore în semestrul 10 pentru finalizarea lucrării de licenţă. 
În urma examenului de licență 99,55 % din studenți înscriși (programul de studii în limba română, 
programul de studii în limba engleză) au promovat examenul de licență (Tabel 41). 

 
Tabel nr. 41 Situaţia absolvenţilor Facultăţii de Farmacie în anul universitar 2015- 2016 

Programul de licenţă Procent promovare 

Farmacie – limba română 99,5 % 

Farmacie – limba engleză 100 % 

 
Pentru absolvenţii Facultăţii de Farmacie, cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite sunt 
suficiente pentru a le permite acestora să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să-
și continue studiile universitare în ciclul următor şi să se perfecționeze continuu. 
În ceea ce priveste capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii, absolvenţii promoţiei 2016, în proporţie de 
peste 90 % sunt în situaţia de a ocupa un loc de muncă. 
Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare pentru această promoţie se cuantifică 
asftel:  
- 2 absolvenţi sunt studenți doctoranzi, în urma concursului de admitere din septembrie 2016; 
- 10% dintre absolvenţi au devenit rezidenți în urma concursului de Rezidențiat organizat în noiembrie 

2016. 
Pentru studenţii cu performanţe în învăţare şi care desfăşoară activităţi de cercetare şi alte activităţi 
extracuriculare s-au acordat mai multe tipuri de burse (Tabel 42). A fost menținut sistemul de burse de 
performanţă și de excelență, Facultatea de Farmacie acordând 1 bursă de performanță și 1 bursă de 
excelenţă “Marţian Cotrău”. Pentru studenții cu situații familiale și financiare deosebite s-au acordat 
burse sociale, atât din fonduri bugetare (32 burse) cât și din fonduri proprii (38 de burse). 

 
Tabel nr. 42 Burse acordate studenților Facultății de Farmacie în anul universitar 2015-2016 

Categoria de bursă Burse acordate 

Bursă de Excelenţă “Marţian Cotrău” 1 

Bursă de performanţă 1 

Bursă de merit 11 

Bursă de studiu 88 

Bursă socială 32 

Bursă ajutor social “Grigore T.Popa” 38 
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Comunicarea academică s-a îmbunatăţit prin intermediul Platformei de E-learning, cadrele didactice 
având astfel la dispoziţie o gamă mai variată de tehnici de lucru şi de informare, atât cu studenţii, cât și 
cu doctoranzii şi rezidenţii.  
În cadrul sistemului informatic integrat al Universităţii, există de asemenea un modul de lucru,  R-student, 
care gestionează situaţia şcolară şi financiară a studenților. 
Pârghii importante ale aplicării reformei curriculare sunt reprezentate de introducerea în planurile de 
învăţământ a unor discipline noi, moderne, regăsite în programele altor facultăţi europene, evaluarea 
periodică a structurii programelor analitice, îmbogăţirea şi actualizarea permanentă a conţinutului şi a 
modului de susţinere a cursurilor, a lucrărilor şi stagiilor practice. 
Conform planului operaţional pentru anul universitar 2015 – 2016 s-a realizat: 
- ierarhizarea volumului de cunoştinţe la fiecare disciplină în raport cu treptele de specializare: 

student; farmacist rezident;  
- menţinerea cuantumului de ore pe grupe de discipline, având în vedere faptul că planurile de 

învăţământ sunt în ansamblu bine structurate;  
- modificarea curriculei astfel încât orele de activitate practică să reprezinte 2/3 din timpul aferent 

pregătirii universitare, fiind mult mai bine adaptate necesităţilor formării viitorilor farmacişti;  
- flexibilizarea planurilor de învăţământ care să permită introducerea unor discipline noi sau modificări 

de capitole, fără a afecta numărul total de ore aferent fiecărui an de studiu. 
Din totalul de 67 de discipline din planurile de învăţământ al Facultăţii de Farmacie, 12 sunt discipline 
fundamentale, 37 de specialitate (din care 7 opţionale) şi 18 complementare (din care 9 sunt opţionale) 
(Tabel 43). Conform directivei CEE 36/2005 din cele 67 discipline, 51 sunt discipline obligatorii și 16 sunt 
discipline opţionale (Tabel 44). 

 
Tabel nr. 43 Tipul de discipline din planurile de învățământ al Facultății de Farmacie (pe ani de 
studiu) și orele eferente 

Tipul disciplinei 

Număr ore aferente tipului de disciplină 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Total 
Pondere 

(%) 

Fundamentală 490 532 126 0 0 1448 23,19 

Specialitate 288 260 771 701 1327 3347 67,62 

Complementară 126 112 7 203 7 455 9,19 

Total ore 904 904 904 904 1334 4950 100 

 
 
Tabel nr. 44 Ponderea disciplinelor obligatorii în raport cu cele opționale, exprimată în ore aferente, 
pe ani de studiu 

Tipul disciplinei 

Număr ore aferente tipului de disciplină 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V Total 
Pondere 

(%) 

Obligatorie 904 890 890 890 1320 4894 98,87 

Optională 0 14 14 14 14 56 1,13 

Total ore 904 904 904 904 1334 4950 100 

 
3. Orientarea spre excelenţă a predării și cercetării ştiinţifice  
La Facultatea de Farmacie  se pune accent pe fundamentarea predării pe principiul de învăţare activă şi 
interactivă, precum şi pe evaluarea bazată pe capacitaţi şi competenţe pe baza unor standarde de 
performanţă.  
Cadrele didactice ale Facultăţii de Farmacie asigură transmiterea în învăţământul farmaceutic de lungă 
durată a unor cunoştinţe adecvate, legate de medicament şi substanţele utilizate pentru fabricarea 
acestuia, de aspecte de tehnologie farmaceutică necesare în procesul de preparare, de control fizic, 
chimic, biologic şi microbiologic al medicamentului, de metabolism şi biodisponibilitate, de acţiune 
farmacologică şi efecte adverse.   
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Facultatea dispune de personal didactic care, ca număr şi ca bază de funcţionare, trebuie să fie adecvat 
numărului total al studenţilor, în funcţie de domeniu, iar în privinţa calificărilor trebuie să corespundă 
specificului programelor de studiu şi obiectivelor de calitate pe care şi le-au fixat (Tabel 45). În funcţie de 
specificul programului de studiu, instituţia stabileşte raportul, pe care îl consideră ca optim pentru 
obiectivele şi nivelul propriu al calităţii academice, între numărul de cadre didactice titulare cu normă de 
bază în facultate şi numărul total de studenţi înmatriculaţi, cu respectarea prevederilor ARACIS. În 
evaluarea calităţii se consideră că un cadru didactic are norma de bază într-o singură universitate. 
Raportul optim dintre numărul de cadre didactice şi numărul de studenţi se fixează în funcţie de calitatea 
predării şi învăţării, dar şi în funcţie de calitatea cercetării. În stabilirea raportului sunt avute în vedere 
niveluri superioare ale calităţii predării, învăţării şi cercetării, prin comparaţie cu instituţii similare 
performante din ţară şi din străinătate. 
 
Tabel nr. 45 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice din Statul de funcţii al Facultății de 
Farmacie, pentru anul universitar 2015-2016  

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

67 6 8,96 % 16 23,88 % 7 13,43 % 29 43,28 % 9 13,43 % 

 
La Facultatea de Farmacie există un număr de 130 de posturi în statele de funcții (Tabel 46, Figura 13). 
Aceste posturi sunt acoperite de cadrele didactice proprii Facultății de Farmacie, la care se adaugă un 
număr de cadre didactice asociate (cadre didactice pensionate, doctoranzi, alte persoane externe 
facultății cu titlul de doctor). 

 
Tabel nr.46 Repartitia posturilor pe functii didactice din Statul de functii al Facultății de Farmacie, 
pentru anul universitar 2015-2016  

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrari Asistent Asistent de 
cercetare 

Posturi ocupate 
67 

6 8,96% 16 23,88% 7 13,43% 29 43,28% 9 13,43% 

Posturi vacante 
63 

2 3,17% 1 1,59% 18 28,57% 42 66,67% 0 0% 

Total posturi 
130 

8 6,15% 17 13,08% 25 19,23% 71 54,62% 9 6,92% 

 
Figura 13: Piramida posturilor didactice la Facultatea de Farmacie în anul universitar 2015-2016 

6,15 %  

Profesori  

13,08  % Conferenţiari 

19,23 %  Şefi lucrări 

61,54 % Asistenți și asistenți de cercetare 
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Ca şi în alţi ani universitari şi în anul universitar 2015-2016, la Facultătea de Farmacie activitatea 
didactică de specialitate medicală a fost realizată de către cadre didactice proprii și cadre didactice 
titulare ale Universității.   
 
4. Motivarea cadrelor didactice 
Motivarea cadrelor didactice reprezintă un aspect important atât pentru activitatea didactică cât și 
pentru cea de certcetare. În acest sens la nivelul facultăţii, s-au stabilit acţiuni concrete care să conducă 
la evaluarea stimulativă a performanţelor activităţii cadrelor didactice. Activitatea profesională a corpului 
academic este analizată anual pe bază de fişe de evaluare, luându-se în considerare, în funcţie de poziţia 
didactică (asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor), următoarele criterii: 
- Activitatea didactică (calitatea suportului de curs/lucrări practice/seminari pentru toate programele 

de studii, după caz; actualizarea conținutului activității didactice la progresele înregistrate în 
domeniu, gradul de încadrare a rezultatelor examenelor în distribuția notelor 6-9 (curba lui Gauss), 
evaluarea cadrelor didactice de către studenți, norma didactică, cărți/capitole de carte publicate în 
edituri recunoscute la nivel național și internațional); 

- Activitatea științifică (lucrări științifice in extenso publicate în reviste ISI (cotate, indexate), reviste 
listate în baze de date internaționale, reviste de specialitate clasificate CNCSIS/ reviste naţionale, cu 
referenţi şi colective editoriale, volumele unor Conferinte Nationale, calitatea de membru în 
conducerea unor societăți științifice naționale și internaționale, calitatea de membru în comitele de 
organizare a unor manifestări științifice naționale și internaționale, citări ale articolelor științifice 
proprii în reviste ISI, reviste de specialitate, cărți, teze de doctorat etc.). 

- Activitate în comunitatea universitară, organizatorică și de formare a cadrelor (participare la comisii 
de admitere, licență, concurs și de specialitate, calitatea colaborării cu factorii de conducere ai 
Facultății și Universității, însușirea de tehnici și metode noi și transpunerea lor în practică, etc.). 

În urma evaluării desfăşurate în cadrul Facultăţii de Farmacie, în anul universitar 2015/2016 au fost 
acordate venituri salariale suplimentare cu 30% (84,49% cadre didactice), cu 25 % (10,34 % cadre 
didactice) şi cu  20%  (1,72 % cadre didactice). Restul de 3,45 % dintre cadrele didactice nu s-au încadrat 
în condițiile acordării acestui spor salarial întrucât au avut contractul de muncă întrerupt pe o perioada 
mai mare de 1 lună (concediu de maternitate, mobilitate înternațională etc.). 
 
5. Resurse de învăţare 
Facultatea asigură resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice etc. Pentru fiecare 
program de studiu în biblioteca universitară, în format clasic sau electronic. Studenţii au acces la un 
număr corespunzător de volume de carte din ţară şi străinătate ca şi de abonamente la principalele 
reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru disciplinele care definesc un program de studiu. 
Biblioteca are un program adaptat structurii anului universitar şi resurse de procurare a cărţilor şi 
revistelor. 
La nivelul facultăţii există programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de 
recuperare a celor cu dificultăţi, ca si programe de tutoriat, oferite de cadrele didactice. 
Fiecare cadru didactic are incluse în norma de activitate săptămânală cel puţin două ore de consultaţii cu 
studenţii, programul fiind afişat la disciplină. 
Studenţii cu dificultăţi în învăţare sau cu dificultăţi de adaptare la cerinţele vieţii universitare sunt 
direcţionaţi către programul SCOP pentru a optimiza relaţia acestora cu mediul academic. 
Facultatea a modernizat formele de comunicare şi transmitere a cunoştinţelor în procesul de învăţământ 
prin dotarea sălilor de curs şi disciplinelor cu aparatură audio-video, computere, conform necesarului de 
finanţare din fonduri proprii; legarea învăţământului de practică şi atragerea studentului în desfăşurarea 
actului didactic. 
 
6. Învăţământul postuniversitar 
Învăţământului postuniversitar, ca formă principală de perfecţionare a farmaciştilor, i s-a acordat o 
atenţie deosebită, programele de învăţământ fiind în concordanţă cu necesităţile actuale.  
În acest sens la nivelul universității s-a propus masteratul "Managementul serviciilor de sanatate in 
domeniul medico –farmaceutic" care vine în întâmpinarea solicitărilor farmaciştilor, dar şi ale altor 
specialist si care au fost acreditat de ARACIS. 
 
7. Promovarea ofertei academice 
Pentru promovarea ofertei academice a facultăţii au fost elaborate, publicate şi difuzate broşuri ca formă 
modernă de prezentare a acesteia. Facultatea a participat la târguri şi expoziţii cu specific educaţional şi 
organizează anual în colaborare cu Universitatea Ziua Porţilor Deschise, acţiune de prezentare în mod 
direct a activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul facultăţii. 
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8. Cercetarea ştiinţifică 
O altă direcţie care s-a urmărit cu maximum de atenție a fost dezvoltarea tuturor formelor de cercetare 
ştiinţifică, atât pentru deschiderea de noi orizonturi ştiinţifice în domenii de vârf, cât şi pentru asigurarea 
unor surse de venituri extrabugetare. S-au dezvoltat în paralel forme coparticipative de cercetare: 
- internă – motivată de îndeplinirea unor obiective proprii ale fiecarui departament (planuri proprii de 

cercetare);  
- cercetare multidisciplinară. 
De asemenea a fost încurajată: 
- participarea cadrelor didactice şi a doctoranzilor la Congrese naţionale şi internaţionale; 
- organizarea de manifestări ştiinţifice/conferințe/seminarii la nivelul Univesităţii şi respectiv al 

Facultăţii; 
- atragerea celor mai buni studenţi la cercurile ştiinţifice din cadrul facultății şi includerea lor în 

proiecte şi granturi de cercetare; 
- participarea cadrelor didactice la competiții de proiecte de cercetare ştiinţifică finanțate din surse 

guvernamentale prin intermediul CNCSIS şi ANCS;  
- obţinerea de granturi naţionale şi interne, precum şi cooperări care se pot dezvolta individual sau în 

grupuri de cercetare; 
- încurajarea înscrierii a cât mai multe cadre didactice în corpul experţilor evaluatori. 
 
Raportarea activităţii de cercetare ştiinţifice a Facultăţii de Farmacie se realizează cu ajutorul modulului 
ADMIN, parte integrată a sistemului informatic implementat la nivelul Universităţii. 
Pentru a realiza o administraţie eficientă, managementul administrativ al Facultăţii de Farmacie a urmărit 
în anul universitar 2015-2016, obiectivele stabilite în Planul strategic de dezvoltare instituţională, 
practicând o conducere previzională centrată pe promovarea unui management eficient, administrarea în 
mod responsabil a bazei materiale a Facultăţii, responsabilizarea fiecărei structuri pentru îndeplinirea 
atribuţiilor ce îi revin în asigurarea şi administrarea resurselor umane, financiare şi materiale necesare 
bunei funcţionări a Facultăţii.  
Făcând parte din structura organizatorică a unei universităţi cu tradiţie și de prestigiu, Facultatea de 
Farmacie din Iaşi va continua să-şi aducă contribuţia la sporirea prestigiului instituţiei printr-o ofertă de 
calitate a procesului de educare şi formare şi prin dezvoltarea unor puternice centre de cercetare în 
domeniul ştiinţelor farmaceutice.  
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CAPITOLUL VIII. FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALA 
 
 
Facultatea de Bioinginerie Medicală face parte organică din Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi şi are misiune de a contribui, prin activităţile desfăşurate, la formarea profesională 
şi ştiinţifică a tinerilor şi la integrarea lor în viaţa economico-socială, precum şi la dezvoltarea cunoaşterii 
ştiinţifice și tehnologice.  
Pentru îndeplinirea misiunii asumate, activităţile în cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală se 
subordonează obiectivelor generale: promovarea calităţii şi eficienţei în procesul educaţional; 
perfecționarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale absolvenților, cultivarea abilităților și atitudinilor 
de a combina şi transfera inovativ cunostințele în situaţii şi medii diferite, care să asigure validarea lor 
profesională pe piața muncii; promovarea unui mediu competitiv de cercetare și inovare în științe și 
tehnologii biomedicale, cu relevanță pe plan național și internațional. 
Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu instrumentele academice, cu 
scopul realizării unui mediu educaţional şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu strategia universității, 
strategiile naţionale din domeniile economic, al cercetării ştiinţifice şi forţei de muncă, elemente de 
reformă ale învăţământului românesc, scopurile şi politica României în domeniul învăţământului superior, 
resursele umane şi materiale existente şi cele de perspectivă.  
Principalele priorităţi pe care avem ȋn vedere se referă la: 
- adaptarea conţinutului învăţământului, a tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare, a cercetării 

ştiinţifice şi serviciilor la tendinţele de progres ştiinţific şi tehnologic şi la dinamica dezvoltării 
economice şi sociale a României şi Uniunii Europene; 

- dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a activităţilor de consultanţă şi asistenţă tehnică, în contextul Ariei 
Europene a Cercetării;  

- dezvoltarea bazei materiale a facultăţii; 
- integrarea în reţelele universitare, naţionale şi internaţionale, pe principii de performanţă şi 

complementaritate; 
- creşterea vizibilitatii internaţionale a facultăţii prin proiecte, organizarea unor evenimente ştiinţifice, 

prin publicaţii de înaltă ţinută academică, participări la conferinţe etc. 
 

I. PROGRAME DE STUDII 
Programele de studiu din cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală asigură corespondenţa dintre 
calificarea universitară şi rezultatele în învățare, respectiv cercetare. Realizarea şi derularea programelor 
de studiu, în funcţie de forma de învăţământ (licenţă, masterat) este monitorizată şi fundamentată 
permanent la nivelul departamentului şi a comisiilor facultăţii. Conţinutul programelor de studii se 
reînnoieşte anual prin introducerea cunoştinţelor noi, rezultate din cercetarea ştiinţifică, care să asigure 
absolvenţilor abilităţi practice în bună corelaţie cu aşteptările pieţii muncii.  
Obiectivele specifice ale programelor de studii urmăresc să asigure înţelegerea şi crearea de cunoştinţe 
noi în ştiinţele biomedicale, alături de înţelegerea şi aplicarea principiilor fundamentale, prin: 
- asigurarea unui echilibru între cunoştințele fundamentale şi cele de specialitate, astfel încȃt 

absolventul să fie apt pentru practicarea profesiei; 
- promovarea creativităţii, competitivităţii, a spiritul de iniţiativă şi capacităţii de inserţie profesională; 
- ȋntărirea relaţiilor cu mediul economic şi modelarea programelor de studii după cerinţele pieţii 

muncii; 
- integrarea programelor de studii în spaţiul european academic şi în cel al cunoaşterii și cercetării. 
 
I.1. Stadiul evaluării programelor de studii  
 
I.1.1. Evaluare internă 
În anul universitar 2015-2016 s-au continuat acţiunile de îmbunătăţire a procesului didactic şi dezvoltare 
curriculară pentru toate programele de studiu: 
- analiza planurilor de învăţământ; 
- actualizarea programelor analitice; 
- analiza conţinutului, corelarea disciplinelor şi a incărcării programului studenţilor în ciclul de licenţă 

şi masterat; 
- actualizarea materialelor didactice pe platforma de e-Learning a universităţii; 
- elaborarea unei noi versiuni pentru Ghidului studentului; 
- respectarea cerinţelor Sistemului de Management al Calităţii referitoare la procesele didactice, de 

cercetare şi administrative. 
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I.1.2. Evaluarea externă  
A. Program de studii de licenţă Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 
În anul universitar 2015-2016 s-a definitivat procedura de autoevaluare a programului de studii de licenţă 
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare în vederea evaluarii instituţionale de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), urmărindu-se obținerea calificativului maxim ȋn 
cadrul efectuării evaluării externe, precum și creşterea cifrei de şcolarizare (de la 100 studenţi/an la 120 
studenţi/an). Creşterea cifrei de şcolarizare s-a realizat pe baza analizei a trei parametri:  

1) feedback-ul obținut de pe piaţa muncii; 
2) concurenţa la admitere;  
3) capacitatea de şcolarizare a facultăţii, cu componentele sale, resursă umană, spaţiile de 

învăţământ şi cercetare, dotare tehnică.  
Raportul de evaluare a programului de studii de licenţă Balneofiziokinetoterapie şi recuperare a fost 
elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă (aprobată prin HG nr. 
1418/2006) şi Ghidul activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor 
de învăţămant superior.  
Din datele furnizate de angajatori se desprind următoarele concluzii: 
- Angajatorii consideră că absolvenţii programului de studiu Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare 

deţin cunoştinţe teoretice necesare practicării profesiei.  
- Absolvenţii au abilităţi practice şi disponibilitatea de a dobândi unele noi.  
- Angajatorii au arătat intersul deosebit pentru ca absolvenţii să aibă abilități practice şi au recomandat 

accentuarea laturii aplicative a învățării. 
- Absolvenţii programului de studii de licență Balneofiziokinetoterapie si Recuperare au competențe 

transversale care fac posibilă integrarea facila în instituții. Sunt apreciate, în mod deosebit, 
capacitatea de organizare si de a folosi eficient timpul, capacitatea de a asimila noi cunoștințe.  

- Metoda indicată de angajatori pentru a îmbunătăți performațele absolvenților de 
Balneofiziokinetoterapie si Recuperare o reprezintă organizarea de stagii practice la sediile 
angajatorilor. 

 
Aprecierile şi recomandările angajatorilor au fost analizate în Biroul Curricular al Facultății de Bioinginerie 
Medicală, s-au facut recomandări pentru modificarea conținutului programelor analitice, îmbunătățirea 
metodele de predare şi s-a analizat posibilitatea de accesare a unor programe noi de investiții în 
infrastructură. Obiectivele specifice vizează, de asemenea, perfecționarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
practice ale absolvenților, cum ar fi: 
- analiza şi îmbunătățirea modului de organizare şi desfăsurare a activităților de practică şi stagii 

clinice; 
- dezvoltarea de colaborări cu parteneri din instituții medicale private şi de stat, de profil, pentru 

organizarea stagiilor de practică ale studenților. 
 
Vizita Comisiei ARACIS ȋn vederea evaluării programului de studiu Balneofiziokinetoterapie si recuperare a 
fost efectuată ȋn perioada 14 – 15 aprilie 2016, comisia formulȃnd următoarele aprecieri: 
- In cadrul programului sunt utilizate metode moderne interactive de predare şi evaluare centrate pe 
studenţi. 
- Prezenţa unor cadre didactice de ȋnaltă calificare care predau ȋn cadrul programului de studiu. 
- Baza materială şi existenţa unei infrastructuri moderne adecvate cerinţelor actuale. 
- Existenţa unor parteneriate cu universităţi din Europa. 
- Programul de studii este orientat pe competenţe conform RNCIS. 
Probleme semnalate au vizat implicarea tuturor cadrelor didactice ȋn activitatea de cercetare, adaptarea 
noţiunilor predate la nivelul studenţilor, necesitatea ȋmbunătăţirii mobilităţilor studenţeşti şi ale cadrelor 
didactice, precum şi intensificarea colaborării cu celelalte departamente medicale. 
Recomandările primite au constat ȋn: 
- diversificarea modalităţilor de predare a conceptelor de bază ale disciplinelor de tehnica ȋngrijirii 
bolnavului. 
- ȋntărirea programului de studiu şi a programelor de colaborare cu OAMMR. 
- susţinerea activităţilor prin suporturi de curs la nivelul tuturor disciplinelor, mai ales prin cursuri special 
dedicate. 
- atragerea de fonduri pentru stimularea resursei umane pentru participarea la evenimente naţionale şi 
internaţionale. 
 
Conform Raportului ARACIS din data de 29.09.2016, pentru programul de studiu evaluat, 
Balneofiziokinetoterapie si recuperare, experţii evaluatori au acordat cel mai ȋnalt grad, respectiv 
calificativul Incredere şi mărirea capacităţii de şcolarizare, de la 100 la 120 studenţi. 
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I.1.3. Evaluarea internațională 
Evaluarea EUA  
In vederea evaluării internaţionale de către European University Association‟s (EUA)/ Institutional 
Evaluation Programme (IEP), grupul de lucru constituit pentru redactarea Raportului de autoevaluare al 
Universităţii a inclus şi reprezentanţi din partea Facultăţii de Bioinginerie Medicală (Prof. Dr. Anca 
Galaction). Raportul Universitaţii a fost ȋnaintat ȋn aprilie 2016 şi a fost urmat de vizita Comisiei de 
evaluare ȋn perioada 25-27 mai 2016. In scopul justificării politicii de deschidere a Universităţii, a unei 
abordări complet diferite a strategiei de dezvoltare a acesteia, precum şi a ȋncurajării ȋn ansamblu a 
activităţilor didactice şi ştiinţifice, au fost incluse ȋn acest Raport performanţele notabile ale Facultăţii de 
Bioinginerie Medicală. Acestea au vizat numărul de articole publicate ȋn reviste internaţionale cu factor de 
impact, brevete de invenţie, parteneriate concretizate prin granturi de cercetare, mobilităţi, bursele de 
studiu, de merit și de performanță și de excelenţă ale Facultăţii de Bioinginerie Medicală, manifestări 
ştiinţifice organizate, integrarea studenţilor de alte etnii. 

 
I.2. Contribuţii la reglementarea profesiei de fizioterapeut  
În perioada 2015-2016, Conf. Dr. Dan Zaharia a participat, din partea Facultăţii de Bioinginerie Medicală, 
la ȋntȃlnirile Grupului de lucru pentru armonizarea programelor de studii din Romania în vederea 
elaborării legislației privind exercitatea profesiei de fizioterapeut şi compatibilizarea cu „WCPT guideline 
for physical therapist professional entry level education”, precum şi la lucrările grupului de lucru privind 
reglementarea profesiei de fizioterapeut, în cadrul Comisiei pentru Sănătate şi Familie a Camerei 
Deputaților. 
 
I.3. Derularea programelor de studii existente 
În anul universitar 2015-2016, la Facultatea de Bioinginerie Medicală s-au derulat cinci programe de studiu 
în limba română: două programe de studii de licenţă (ciclul I) şi trei programe de masterat (ciclul II).  
Fiecare program de studiu a fost acreditat, obținând calificativul maxim, respectiv gradul Incredere din 
partea organismului extern evaluator, ARACIS. 
Prezentarea programelor de studii, numărul de credite și situația reglematărilor acestora se pot regăsi ȋn 
tabelele 47 și 48. 
 
Tabel nr. 47 Programe de studii la Facultatea de Bioinginerie Medicală 

Forma de organizare a 
studiilor 

Domeniul Specializarea 
Număr de 
credite 

Studii de licenţă 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Bioinginerie 240 

Sănătate Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 180 

Studii de masterat 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Biotehnologii medicale si biomateriale 
avansate 

120 

Bioinginerie clinică 120 

Sănătate Bioingineria reabilitării 120 

 
Tabel nr. 48 Acreditarea programelor de studii la Facultatea de Bioinginerie Medicală 

Forma de 
organizare a 
studiilor 

Specializarea Reglementare 
Avizul ARACIS: 
ACREDITARE 

Studii de 
licenţă 

Bioinginerie 
HG nr 580 din 9.07.2014,  
publicat în MO nr. 527 din 
16.07.2014 

Calificativ maxim: 
INCREDERE 

Balneofiziokinetoterapie şi 
recuperare 

Hotarare ARACIS din 29.09.2016 
 

Calificativ maxim: 
INCREDERE 

Studii de 
masterat 

Bioinginerie clinică 
Ordin al MECTS, nr 4630 din 
11.08.2010, publicat în MO nr. 595 
din 23.08.2010 

Calificativ maxim: 
INCREDERE 

Biotehnologii medicale si 
biomateriale avansate 

Hotarare ARACIS din 18.09.2014 
 

Incadrare ȋn domeniu 

Bioingineria reabilitării 
Evaluare instituţională, anul 2010   Calificativ maxim: 

INCREDERE 
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I.4. Înmatriculări şi promovabilitate în cadrul programelor de studii  
 

I.4.1. Programe de studii de licenţă şi de masterat 
Numărul studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Bioinginerie Medicală, în anul universitar 2015-2016 a 
ȋnregistrat o uşoară creştere comparativ cu anul universitar 2014-2015, evoluţia fiind crescătoare pe 
parcursului ultimilor 4 ani.  
 
Tabel nr.49 Studenţi înmatriculaţi la Facultatea de Bioinginerie Medicală 

Specializarea Forma de finanţare Număr studenţi 

Bioinginerie 

fara taxă 201 

cu taxă 27 

Total 228 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

fara taxă 181 

cu taxă 99 

Total 280 

Total, studii de licenţă 508 

Știinţe inginerești aplicate fara taxă 60 

 cu taxă 8 

 Total 68 

Sănătate fara taxă 50 

 cu taxă 9 

 Total 59 

Total, studii de masterat 127 

Total, studii de licenţă şi masterat 635 

 
Tabel nr. 50 Promovabilitatea studenţilor în anul universitar 2015 – 2016 
Studii de licenţă, specializarea Bioinginerie 

Anul de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 75 71  4 94,67 

II 60 57 1 2 95 

III 53 51 1 1 96,23 

IV 40 40   100 

Total  228 219 2 7 96,05 

 
În anul universitar 2015 – 2016 promovabilitatea a fost de 96,05%. 
 
Tabel nr. 51 Promovabilitatea în anul universitar 2015 – 2016 - Studii de licenţă, specializarea 
Balneofiziokinetoterapie si recuperare 

Anul de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 99 96  3 96,97 

II 93 90 1 2 96,77 

III 88 88   100 

Total  280 274 1 5 97,86 

 
În anul universitar 2015 – 2016 promovabilitatea a fost de 97,86%. 
 
Tabel nr. 52 Promovabilitatea în anul universitar 2015 – 2016 
Total studii de licenţă Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie si recuperare 

Anul de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 174 167  7 95,97 

II 153 147 2 4 96,08 

III 141 139 1 1 98,58 

IV 40 40   100 

Total  508 493 3 2 97,05 

 
În anul universitar 2015 – 2016  promovabilitatea pentru cele doua specializări de licenţă a fost de 97,05%. 
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Tabel nr. 53 Promovabilitatea la examenul de licenţă în anul universitar 2015 – 2016 

Program de licenţă 
Promovaţi examen de 
licenţă 

% promovaţi examen 
licenţă 

Bioinginerie 40 100 

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 87 100 

 
Toate specializările studiilor de masterat propuse să funcționeze în anul universitar 2015-2016 au avut 
asigurată cifra de școlarizare de la buget, existând și solicitări pentru locurile cu taxă. 
 
Tabel nr. 54 Situaţia studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Bioinginerie Medicală, studii de 
masterat care au susţinut disertaţia ȋn iulie 2016 

Programul de studii de masterat 

Număr studenţi  
1 octombrie 2015 

Număr studenţi care au 
susţinut disertaţia 

Anul I Anul II TOTAL 
Promoţia 
2016 

Alte promoţii 

Biotehnologii medicale si 
biomateriale avansate 

17 19 36 13 - 

Bioinginerie clinică 16 16 32 6 1 

Bioingineria reabilitării 29 30 59 24 2 

Total, studii de masterat 62 65 127 43 3 

 
În luna iulie 2016  au susţinut examenul de disertaţie 43 de masteranzi din promoția curentă și 3 
masteranzi din promoţiile anterioare.  
 
II. ACTIVITĂŢI CU STUDENŢII 
 
II.1. Asigurarea Practicii și stagiilor clinice în cadrul programelor acreditate 
Stagiile de practică ale studenților Facultății de Bioinginerie Medicală, specializările Bioinginerie și 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, se desfășoară în conformitate cu prevederile O.M. M.E.C.T. 
3955/9.05.2008 publicat în M.O. nr. 440/12.06.2008 privind Cadrul general de organizare a stagiilor de 
practica (www.edu.ro). In anul universitar 2015-2016 s-au stabilit noi acorduri de colaborare cu scopul de 
a desfășura stagiile de practică pentru studenții specializărilor de licență. Astfel, au fost ȋncheiate, 
respectiv reȋnnoite colaborări pentru studenții programelor de studii Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare, precum și Bioinginerie. S-au inţiat şi derulat activităţi de practică în colaborare cu instituţii 
de învăţământ superior din ţară şi din Republica Moldova: Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea 
Politehnica Bucureşti, Universitatea Tehnică a Moldovei.  
În cadrul Centrului de Fiziokinetoterapie si recuperare, s-au efectuat 20 de stagii clinice si 6 studenţi au 
efectuat practică de vară. 

 
II.2. Burse studenţesti 
Pentru anul universitar 2015-2016 s-au alocat atat fonduri de la Ministerul Educaţiei Naţionale, cât si 
fonduri proprii ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi pentru bursele studențești. 
Acordarea burselor s-a realizat pe baza criteriilor prevăzute de legislația in vigoare și regulamentele 
interne ale universității. 
 
Tabel nr. 55 Burse acordate în anul universitar 2015-2016  

Categoria de bursă Burse acordate 

Bursă de Excelenţă “Răşcanu” 1 

Bursă de merit 6 

Bursă de studiu 73 

Bursă socială 28 

Bursă ajutor social “Grigore T.Popa” 4 

TOTAL 112 

 
II.3. Activităţi de voluntariat 
În anul universitar 2015-2016 s-au continuat eforturile de stimulare a activităţilor de  voluntariat în rândul 
studenţilor, atât pentru realizarea condiţiilor pentru dobândirea avizului de liberă practică cât şi pentru o 
implicare mai profundă în comunitate: Traininguri, participare la orientation Day, Recrutare boboci, Lab 
Treasure Hunt, Gala Profesorului Bologna, promovarea facultății, activitați ȋn cadrul ANOSR,   
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II.3.1. Acțiuni caritabile 
Asociaţia Studenţilor Bioingineri a organizat acţiuni de voluntariat în colaborare cu organizaţii şi instituţii 
non-guvenamentale (ex Crucea Roşie Iaşi) sau acţiuni sub egida asociaţiei: 
- Crăciun cu zambete 
- Zâmbete de Paşti 
- Proiect cultural Gaudeamus. 
- Seri de dezbateri, târguri hand-made, seri de stand-up, Conferința HIV 

 
II.3.2. Acțiuni sportive 

 U.M.F.Tenis Open - Asociaţia Studenţilor Bioingineri a organizat, cu sprijinul facultății și al universitații, 
cel mai mare turneu de tenis interuniversitar din România, prezența fiind cea mai mare ȋnregistrată ȋn 
ultimii ani, respectiv 120 de participanți. 

 Universiada, proiect ȋn cadrul FeStudIS - Locul I – Asociația Studenților Bioingineri (Locul I la volei și 
badminton, Locul II la fotbal, Locul IV la table și streetball, respectiv prezență în sferturi la tenis de 
masă, șah și biliard) 

 Campionate de volei, fotbal și tenis de masă. 
 
II.4. Cercuri ştiinţifice studenţeşti: 
În cadrul cercurilor ştiinţifice s-a urmărit crearea unor conexiuni între cunoştinţele şi abilităţile practice 
dobândite în cadrul orelor de laborator şi curs, dezvoltarea lucrului în echipă, încurajarea studenţilor să 
realizeze lucrări ştiinţifice pentru a participa la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti. 
De asemenea, s-a avut ȋn vedere ca temele abordate în cadrul cercurilor să fie adaptate temelor alese 
pentru lucrările de licenţă, studenţii având astfel ocazia să prezinte în şedinţele cercurilor, capitole din 
lucrările de licenţă. 
Studenţii au fost implicaţi în activităţi de cercetare în cadrul următoarelor cercuri ştiinţifice: 
1. Biomateriale ceramice şi metalice pentru substitutie/restaurare tisulara osoasa, coordonator – Sef 
lucrări Dr. bioing. Daniela-Maria Vlad 
2. Biomateriale şi inginerie tisulară, coordonatori – Prof. Dr. ing. Liliana Vereştiuc, Conf. Dr. biol. Maria 
Butnaru 
3. Biotehnologie, coordonator – Prof. Dr. Anca Galaction, As. Dr. bioing. Mădălina Poștaru 
4. Electronică şi informatică medicală, coordonatori – Prof. Dr. ing. Hariton Costin, Şef lucrări Dr. ing. 
Cristian Rotariu 
5. Fizică și Biofizică, coordonator – Sef de lucrări Dr. Andrei Năstuță 
6. Instrumentaţie biomedicală, coordonator – Şef lucrări Dr. bioing. Călin Corciovă   
7. Management pentru sănătate, coordonator - Prof. Dr. Gabriela Marinescu 
8. Motricitate, coordonator – Prof. Dr. ing. Octavian Ciobanu 
9. Prelucrarea semnalelor biomedicale – coordonator - Prof. Dr. ing. Anca Lazăr. 
 
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţesti a condus la următoarele rezultate: 
- 1 articol publicat în revistă cotată ISI; 
- 5 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din baze de date internaţionale; 
- 9 lucrări ştiinţifice publicate in extenso în volume ale conferinţelor indexate ISI; 
- 50 lucrări ştiinţifice prezentate la Conferinţa Naţională de Bioinginerie pentru Studenţi şi Tineri 

Cercetători, Ediţia a XVII-a, 12-15 Mai 2016, Iaşi, Romania (3 premii I,  3 premii II, 3 premii III, 3 
menţiuni), lucrări publicate în volumul conferinţei 

- 1 lucrare prezentată si 2 postere la 7th International Conference “Biomaterials, Tissue Engineering & 
Medical Devices”, Constanta (Romania) 15th - 17th September, 2016; 

- 1 lucrarea poster la 2nd CommScie International Conference “Challenges for Sciences and Society in 
Digital Era” Iași, December 4th – 5th, 2015. 

- Mentiune si Premiul special al Infineon, Mobilservice, a VII-a ediție a Concursului „Microcontrolere, 
microsisteme și aplicații – Mihail Konteschweller, 22 aprilie 2016, Facultatea de Electronică, 
Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitea Tehnica „Gh. Asachi” Iași 

- Premiul special al Companiei „DVJ-COM” Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu 
Rădăuțan”, Universitatea Tehnica a Moldovei, 13 mai 2016 

- Premiul special la Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice – Sergiu Rădăuțan” 2016, organizat 
de Universitatea Tehnica a Moldovei, 13 mai 2016  

- Locul I, Medalia de aur Universitatea Tehnică a Moldovei 
- Premiul acordat de Compania „StarNet” SRL 
- Locul III, Medalia de bronz Universitatea Tehnică a Moldovei 
- Premiul Companiei „AROBS Software” SRL 
- Premiul Societății de Inginerie Biomedicală din Moldova 
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II.5. Mobilităţi studenţeşti 
În anul universitar 2015-2016  s-au efectuat mobilitati Erasmus după cum urmează:  
 
Tabel nr. 56 Studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus 

Nume An Universitatea parteneră Țara 

Vasilaș Ioana-Georgiana II Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Spania 

Ranghiuc Gabriel III University Magna Graecia di Catanzaro  Italia 

Luca Mirela Cristina masterat Université de Liège Belgia 

Anițoaiei Mădălina masterat Czech Technical University in Prague Cehia 

Dolcan Elena III Universita Degli Studi Di Parma Italia 

 
Tabel nr. 57 Studenți care au venit cu burse Erasmus 

Nume Universitatea parteneră Țara 

Pellitero Cornet Laura Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Spania 

De la Calle Vargas Elena Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Spania 

Aiello Antonella University Magna Graecia di Catanzaro  Italia 

 
Tabel nr. 58 Cadre didactice care au participat la stagiu Erasmus 

Nume Universitatea parteneră Țara 

Prof. Dr. Arotăriței Dragoș Universitatea TEI, Atena Grecia 

Șef Lucr. Dr. Rotariu Cristian Universitatea TEI, Atena Grecia 

 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
Pentru anul universitar 2015-2016, conform Statului de funcții, numărul total de posturi la Facultatea de 
Bioinginerie Medicală a fost de 62, din care 41 ocupate, cu un grad de acoperire de 66,12%.  
 
Tabel nr. 59 Repartiţia posturilor pe funcţii didactice  

Posturi didactice Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 

Total posturi 62 11 17,74% 3 11,29% 32 51,61% 16 25,8% 

Posturi ocupate 41 10 24,39% 3 7,31% 20 48,78% 8 19,5% 

 
Evaluarea activităţii cadrelor didactice  
Pentru anul universitar 2015-2016, ȋntreg colectivul de cadre didactice a depus dosarul de autoevaluare. 
Astfel: 
- 39 de cadre didactice evaluate (2 cadre didactice s-au pensionat) 
- 38 de cadre didactice au obţinut calificativul „Foarte bine” iar un cadru didactic a obținut calificativul 

„Bine”.  
 

 
 
 
Creştere salarială 30% - 69% 
Creştere salarială 25% - 18% 
Creştere salarială 20% - 10% 
Fără creştere salarială – 3% 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
IV. BAZA MATERIALĂ 
a. Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare   
Activitatea desfăşurată în cadrul Centrului de Fiziokinetoterapie şi recuperare constituie bază pentru 
pregătirea practică a studenţilor la disciplinele din planurile de învăţământ (studii de licenţă 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare şi studii de masterat Bioingineria Reabilitării), pregătirea practică 

70% 

18% 

10% 2% 

Creştere salarială 

30% 25% 20% fara
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pentru rezidenţi, asigură desfăşurarea activităţii de practică de vară şi elaborarea lucrărilor de licenţă şi 
dizertaţie. 
Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare oferă servicii medicale în specialităţile „Recuperare medicală” 
şi „Explorări funcţionale”. In anul 2016 au beneficiat de aceste servicii un număr de 808 pacienţi, iar 
numărul de tratamente / proceduri efectuate a fost de 10.388, ȋn crestere cu 36% comparativ cu anul 
2015. 
Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare oferă şi servicii de întreţinere a sanatatii, de care au 
beneficiat 84 de persoane dintre care 73 de studenţi ai Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. 
Popa din Iaşi, ȋn crestere cu 78 %, comparativ cu anul 2015. 
Veniturile obţinute în anul 2016 au fost în valoare de 123.893 lei, în creştere cu 29% comparativ cu anul 
2015. 
 
Tabel nr. 60 Centralizator servicii medicale 

 Anul 2015 Anul 2016 

Număr pacienţi 725 808 

Număr tratamente 7612 10.388 

Venituri 95.868 lei 123.893 

 
b. Centrul de Proiectare, Verificare şi Intretinere a Dispozitivelor Medicale 

 Laboratorul de încercări de securitate pentru dispozitive medicale (DM-TEST) 
Laboratorul  asigură în special pregătirea studenţilor de la programul de studii de masterat Bioinginerie 
clinică, precum şi demonstraţii practice pentru studenţii de la programul de studii de licenţă Bioinginerie.  

 Laboratorul de proiectare şi dezvoltare prototipuri asigură condiţiile necesare pentru temele de 
licenţă/disertaţie care impun realizarea practică a unui dispozitiv medical. 

In cadrul centrului, studenţii au avut posibilitatea sa realizeze practic roboţii şi dispozitivele cu care au 
participat la concursul Electro-Mobility Continental 2016.  
 
c. Centrul de formare şi cercetare în inginerie tisulară, organe bioartificiale şi medicină regenerativă 
asigură pregătirea studenţilor de la programele de studii Bioinginerie, Biotehnologii medicale și 
Biomateriale avansate şi Bioingineria reabilitării (110 studenţi). S-au continuat activităţile de amenajare şi 
dotare cu echipamente a Laboratorului de testare Biomateriale.  S-au  achiziționat: Analizor de textură 
cu software, tip Exponent (I), modul pentru testarea mucoadezivității /bioadezivității, modul pentru 
testarea filmelor polimerice. Pentru activitatea didactică şi de cercetare s-au testat noi protocoale pentru 
multiplicarea liniilor celulare MCF-12A, MCF7. 
 
d. Centrul de Simulare Clinică Medicală asigură dobândirea de competenţe practice pentru studenţii din 
cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală la nivel de licenţă şi masterat, pentru studenţii programelor de 
studii de licenţă şi rezidenţiat de la Facultatea de Medicină, precum şi la programele de studii 
postuniversitare de specialitate.  
Activitatea de formare continuă şi după incheierea proiectului, pentru studenţi, rezidenţi şi personal din 
domeniul urgenţelor medicale. 
 
V. ACTIVITATEA DE CERCETARE 
Cercetarea ştiinţifică este consideră drept misiune prioritară, care conferă personalitate şi distincţie 
facultăţii, iar obţinerea excelenţei în cercetarea ştiinţifică reprezintă un obiectiv permanent. Activitatea 
de cercetare s-a desfăşurat ȋn cadrul Planului intern de cercetare propus de departament şi aprobat în 
Consiliul Facultăţii, constituindu-se ca parte integrantă din Planul de cercetare al Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa‟ Iaşi.  
Obiectivele facultăţii în cercetarea ştiinţifică constau ȋn: 

 consolidarea şi dezvoltarea bazei materiale a facultaţii; 

 contribuirea la înfiinţarea de centre de cercetare şi dezvoltarea de laboratoare de cercetare si 
sprijinirea integrării acestora în reţele de cercetare şi în programe de europene; 

 orientarea cercetării ştiinţifice spre direcţiile prioritare ale Uniunii Europene, răspunzȃnd ȋn acelaşi 
timp necesităţilor de dezvoltare locale, regionale şi naţionale;  

 pregătirea resursei umane aptă pentru cercetare încă din perioada studiilor de licenţă şi de masterat. 
 
Activităţile de cercetare ştiinţifică s-au organizat şi desfăşurat într-o paletă largă de abordări, precum:  

 lucrări de cercetare ştiinţifică realizate ȋn cadrul granturilor sau contractelor obţinute prin 
intermediul Planului Naţional de Cercetare – Dezvoltare prin proiecte PN-II, proiecte internaţionale, 
proiecte interne etc;  

 lucrări de cercetare – proiectare – experimentare realizate de către studenţi şi/sau de cadre 
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didactice în scopul îmbunătăţirii bazei materiale a disciplinelor, modernizării şi înnoirii portofoliilor de 
lucrări de laborator sau elaborării unor lucrări de disertaţie sau proiecte de licenţă. 

 lucrări de cercetare ştiinţifică în cadrul parteneriatelor interuniversitare sau interdepartamentale. 
 
V.1. Proiecte derulate / depuse ȋn cadrul Facultății de  Bioinginerie Medicală 
În cadrul facultăţii s-au derulat în anul universitar 2015-2016 proiecte naţionale şi internaţionale, după 
cum urmează: 

 1 proiect internaţional – MICROTOOLS, Prof. Dr. Anca Galaction 

 4 proiecte Parteneriate în domenii prioritare (un proiect în calitate de coordonator şi 2 proiecte în 
calitate de partener), Prof. Dr. Liliana Vereștiuc, Sef de lucrări Dr. Cristian Rotariu. 

 un proiect TEMPUS, Prof. Dr. Hariton Costin 

 3 granturi interne UMF Iaşi, Sef de lucrări Dr. Corina Cheptea,  Sef de lucrări Dr. Gladiola Andruseac, 
Sef de lucrări Dr. Cristian Rotariu. 

Contractele de cercetare promovate în cadrul Facultăţii sunt elaborate cu parteneri din universităţi, 
institute de cercetare, parteneri industriali sau centre medicale. 
 
Tabel nr. 61 Centralizator proiecte derulate/depuse (director/responsabil partener/membru) 

Derulate 9 

Depuse 16 

Raport proiecte depuse/cadru didactic 1 : 2,5 

 
Colaborările cu universităţi şi grupuri de cercetare cu preocupări similare au permis cunoaşterea 
activităţilor desfăşurate de către cadrele didactice şi studenţi în lumea academică şi ştiinţifică a 
Comunităţii Europene.  
Facultatea de Bioinginerie Medicală are relaţii de colaborare ştiinţifică cu universităţii, institute de 
cercetare şi companii din Belgia, Franţa, Marea Britanie, Germania, Cehia, Danemarca, Italia, Austria, 
Grecia. 
 
V.2. Valorificarea cercetării 
 
V.2.1. Publicații 
Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală au 
fost valorificate prin:  

 publicaţii în reviste cu factor de impact (ISI), volumele unor conferinţe indexate ISI (ISI Proceedings), 
reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI), în volumele unor conferinţe internaţionale, cărţi 
si capitole de carte, brevete şi cereri de brevete de invenţie;  

 elaborarea de cursuri didactice şi îndrumare de laborator, de articole şi comunicări ştiinţifice 
prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale şi de teze de doctorat; 

 includerea unor rezultate şi utilizarea bazei materiale realizate la cursurile predate studenţilor sau la 
lucrările de laborator, la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi la elaborarea proiectelor de 
diplomă şi a lucrărilor de disertaţie. 

 
Tabel nr. 62 Publicaţii ale cadrelor didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicală 

Nr crt. Lucrări/Cărti publicate Anul univ 2015 -2016 

1. Lucrări în reviste cu factor de impact (ISI) 34 

2. Lucrări în volumele unor conferinţe indexate ISI (ISI 
Proceedings) 

34 

3. Lucrări în reviste/conferinţe indexate in baze de date 
internaţionale (BDI) 

16 

4. Lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale 16 

5. Lucrari stiintifice publicate in rezumat in reviste cotate ISI 6 

6. Lucrari stiintifice publicate in rezumat in volumele unor 
manifestari stiintifice, cu ISBN 

39 

7. Lucrari stiintifice publicate in reviste CNCSIS B, C, neindexate, 
pe internet 

6 

8. Carti si capitole de carte publicate în edituri internaţionale și 
naționale 

10 

9 Premii obținute pentru lucrări științifice, brevete, activitate 
științifică 

20 

 Total 181 

 Raport realizări/cadru didactic 4,41 
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V.2.2. Brevete 
 
Tabel nr. 63 Brevete acordate/depuse ȋn cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală 

Brevete acordate/depuse Autori 
Numărul 

brevetului 
Data 

publicării 

Process for acetophenone separation from 
the aqueous solution resulting by chemical 
synthesis 

A.I. Galaction, D. 
Cașcaval, M.Postaru, 
A.C.Blaga 

RO130975-A2 30 Mar 2016 

Benzylmethylamine separation process 
involves reactive extraction with specified 
chemicals 

D. Cașcaval, A.I. 
Galaction, L. Kloetzer, 
A.C.Blaga 

RO130964-A2 30 Mar 2016 

Process for separation of pantothenic acid 
from aqueous solutions, from media 
resulting from chemical or enzymatic 
reactions and from fermentation liquids 

D. Cașcaval, A.I. 
Galaction, A.C.Blaga 

RO131311-A2 30 Aug 2016 

 
V.2.3. Recenzori 
 
Tabel nr. 64 Recenzori pentru Reviste cu factor de impact și manifestări stiințifice internaționale 

Nr Nume si prenume Revista/conferinta 

1 
Şef lucrări Dr. Gladiola 

Andruseac 
E-Health and Bioengineering Conference (EHB),  21-23 november, 2015 

2. 
Prof. Univ. Dr. Dragoș 

Arotaritei 

Journal Proceedings in Manufacturing System, Bucharest, The 5th IEEE 
International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2015, Iasi, 
Romania, November 19-21, 2015  

3. 
Prof. Univ. Dr. Radu 

Ciorap  
E-Health and Bioengineering Expert Review of Medical Devices Conference 
(EHB),  21-23 november, 2015,  

4. 
Şef lucrări Dr. Calin 

Corciova 
The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - 
EHB 2015, Iasi, 19-21 noiembrie 2015 

5. 
Prof. Univ. Dr. Hariton 

Costin 

International Journal of Computers, Communications & Control, Advances 
in Electrical and Computing Engineering,  Revue Roumaine des Sciences 
Techniques, Série Électrotechnique et Énergétique, Bucuresti, E-Health 
and Bioengineering Conference (EHB),  21-23 november, 2015 

6. 
Prof. Univ. Dr. Anca 

Galaction 

Energy and Fuels, Chemical Engineering Communications, Journal of 
Agricultural Science and Technology, Biochemical Engineering Journal, 
Environmental Technology, Separation Science and Technology, Journal of 
Biotechnology, Journal of Chemical & Engineering Data, Desalination, 
Politechnic Institute Bulletin, Medical Surgical Journal, Catalysis 
Communications, International Journal of Analytical Chemistry, E-Health 
and Bioengineering Conference (EHB),  21-23 november, 2015 

7. 
Prof. Univ. Dr. Anca 

Lazăr 

International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering 2016, 
June 30 - July 2, 2016, Bucharest, Romania, E-Health and Bioengineering 
Conference (EHB),  21-23 november, 2015 

8. 
Şef lucrări Dr. Mariana 

Rotariu 
41st ISMH World Congress 

9. 
Prof. Univ. Dr. Liliana 

Vereştiuc 
Materials Science and Engineering. Part C, Progress in Polymer Science, 
Colloid and Surface. Biointerfaces, Journal of Biotechnology 

41% 

41% 

18% 

Factor de impact cumulat = 51,645 

FI <1

FI 1-2

FI >3
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International Journal of Pharmaceutics, European Polymer Journal 
Biomacromolecules, ACS Biomaterials Science & Engineering 
Cellulose Chemistry and Technology, Colloids and Surfaces A: 
Physicochemical and Engineering Aspects, Expert Review of Vaccines, 
European Conference on Orthopedic Biomaterials – ECOB, 20-21 octombrie 
2015, Bucuresti, Romania, E-Health and Bioengineering Conference (EHB),  
21-23 november, 2015 

 
V.2.4. Premii 
 
Tabel nr. 65 Premii obținute de cadrele didactice ale Facultății de Bioinginerie Medicală 

Nume și Prenume Premiul obținut 

Prof. Univ. Dr. Liliana Vereștiuc Premiul Societăţii Române de Biomateriale pentru anul 2015 

Prof. Univ. Dr. Anca Galaction 
Gold Medal, International Invention Innovation Competition Canada, 
iCAN-Toronto, august 2016 

Prof. Univ. Dr. Anca Galaction 
Diploma de Excelenţă, Inventic International Salon Pro Invent, ed. 
XV-a, Cluj-Napoca, Romania, iunie 2016 

Prof. Univ. Dr. Anca Galaction, As. 
Dr. Madalina Poștaru 

Gold Medal Inventica 2016, XX-th International Salon of Research, 
Innovation and Technological Transfer, iunie 2016 

Prof. Univ. Dr. Anca Galaction, As. 
Dr. Madalina Poștaru 

2 x Gold Medal The Hamangia Thinker, XX-th International Salon of 
Research, Innovation and Technological Transfer, iunie 2016 

Prof. Univ. Dr. Anca Galaction, As. 
Dr. Madalina Poștaru 

Gold Medal, International Salon of Inventions and New Technologies 
“New Time”, Sevastopol, Russian Federation, septembrie 2016 

 
V.2.5. Citări 
Citari - ȋn sistem ISI Web of Knowledge 
Anul universitar 2015 – 2016 a marcat un număr important de citări ȋn sistemul ISI Thomson - Reuters, 
primii 10 clasați fiind indicați ȋn tabelul următor. 
 
Tabel nr. 66 Numărul de citări și indicele Hirsch ȋn sistemul ISI –Thomson și Google Scholar 

Nr. Nume si prenume 
Indice Hirsch ISI 

Thomson 
Nr total citări 

ISI Thomson 
Indice Hirsch 

Google Scholar 
Nr total citări 

Google Scholar 

1 Galaction Anca 16 657 19 1103 

2. Vereştiuc Liliana 11 374 13 569 

3. Ciobanu Octavian 9 132 10 238 

4. Nastuta Andrei 9 187 10 287 

5. Butnaru Maria 8 199 9 236 

6. Turnea Marius 8 272 10 414 

7. Vlad Maria-Daniela 7 164     

8. Costin Hariton 5 114 10 490 

9. Balan Vera 5 91 6 153 

10. Rotariu Cristian 4 42 9 286 

 
V.2.6. Manifestări științifice organizate ȋn cadrul Facultății de Bioinginerie Medicală 
 
V.2.6.1. Conferinţa Internaţională E-Health and Bioengineering “EHB 2015” 
În perioada 19-21 noiembrie 2015, s-a desfăşurat la Iaşi a 5-a ediţie a Conferinţei Internaţionale IEEE E-
Health and Bioengineering – „EHB 2015”,  motto-ul conferinţei fiind "Challenging Issues for Health and 
Biomedical Technologies". A 5-a ediţie a acestei conferinţe a fost organizată de Facultatea de Bioinginerie 
Medicală şi Societatea Română de Bioinginerie Medicala (Iaşi), sub egida şi sponsorizarea tehnică a 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE România, Secţiunile Engineering in Medicine 
and Biology (IEEE-EMB) şi Electromagnetic Compatibility (IEEE-EMC) România. Coorganizatori: 

- Institutul de Informatică al Academiei Române, Filiala Iaşi 
- Czech Technical University in Prague 

Conferinţa EHB 2015 a fost în principal dedicată sistemelor de e-sănătate, bioingineriei medicale şi 
ingineriei biomedicale, dar a abordat și domenii conexe. Scopul şi obiectivele sale specifice au fost de a 
promova concepte şi tehnologii hardware si software avansate în domeniile emergente de e-sănătate, 
dispozitive şi instrumentaţie medicală, prelucrarea biosemnalelor şi a imaginilor medicale, informatică 
medicală, biomecanică, biomateriale, biotehnologii medicale, fizică medicală, management al asistenţei 
medicale, educaţie şi tehnologii de învăţare, reabilitare şi tehnologii asistive, precum şi bioinformatica, 
biologia sistemelor şi fiziologie virtuală umană.  
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La cea de-a 5-a ediţie a Conferinţei Internaţionale EHB 2015 au fost primite prin sistemul Easy Chair un 
număr total de 320 lucrări. Procesul de evaluare a lucrărilor a fost unul de tip „double blind review” iar în 
urma acestuia au fost acceptate de către Comitetul de recenzori, un număr de 269 lucrări (Tabel 67).  
 
Tabel nr. 67 Situaţia lucrărilor conferinţei EHB 2015 

Lucrări depuse 320 

Lucrări acceptate 269 

Lucrări respinse 49 (rata de respingere 15,4%) 

Autori 737 din 38 de ţări 

Participanţi 220 

 Participanţi români 157 

 Participanţi străini 63 

 
Lucrările acceptate în urma procesului de evaluare au fost grupate pe 24 de sesiuni cuprinzand un număr 
total de 269 de lucrări. În cadrul conferinţei EHB 2015 au fost 5 conferinţe invitate.  
 
Tabel 22. Situaţia conferințelor invitate la EHB-2017 

Nr. Nume Afiliere Titlul prezentării 

1.  
Profesor Univ. Dr. 
Bogdan C. 
Simionescu 

Romanian Academy 
Polymer engineering focusing on 
drug/gene delivery and tissue 
engineering 

2.  
Profesor Univ. Dr. 
Thomas Martin 
Deserno 

Department of Medical Informatics, 
Uniklinik RWTH Aachen, Germany 

IT Support for Clinical Trials 
Approving Biomedical Technologies 

3.  
Profesor Univ. Dr. 
Rangaraj M. 
Rangayyan 

Department of Electrical and 
Computer Engineering 
Schulich School of Engineering,  
University of Calgary 

Computer-aided Diagnosis of 
Retinopathy of Prematurity 

4.  
Profesor Univ. Dr. 
Raymond Lee 

School of Applied Sciences, London 
South Bank University 

The ageing spine and healthcare 
technologies 

5.  
Profesor Univ. Dr. 
Enrico G. Caiani 

Vice-Chairperson for the e-Cardiology 
Working Group of the European 
Society of Cardiology. 

Cardiovascular signals acquisition 
and analysis using 
smartphones:potential, pitfalls and 
future perspectives 

 
De asemenea, conferinţa a inclus un workshop în cadrul proiectului TEMPUS - BME-ENA, Biomedical 
Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area. Cȃteva dintre aspectele discutate 
au vizat: 
- crearea laboratoarelor în domeniul ingineriei biomedicale;  
- punerea în aplicare a unui sistem de asigurare a calităţii şi de evaluare;  
- elaborarea materialelor educaţionale;  
- consolidarea capacităţilor educaţionale prin mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. 
V.2.6.2. Conferinţa Naţională de Bioinginerie pentru studenţi şi tineri cercetători, „BENG Conference 
2016” 
În perioada 12-15 mai 2016, s-a desfăşurat la Iaşi a XIX-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Bioinginerie 
pentru studenţi şi tineri cercetători, „BENG Conference 2016” organizată de către Asociaţia Studenţilor 
Bioingineri, sub egida Facultăţii de Bioinginerie Medicală. Scopul manifestării a fost crearea unui cadru 
științific prietenos și noi punți de colaborare între centrele universitare, manifestările reprezentȃnd un 
punct de plecare în cariera profesională pentru studenţi şi tineri cercetători. 
Cele 56 de lucrări prezentate au fost grupate ȋn 3 secţiuni: 
- Biotehnologii medicale, biomateriale şi inginerie tisulară 
- Bioinstrumentaţie medicală 
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare şi managementul sistemelor de sănătate. 
Demn de menționat este faptul că s-au ȋnregistrat peste 150 de participanți pasivi (din centre universitare 
din Iași, Bucuresti, Chișinău) care au fost prezenți atât la lucrările conferinței cât și la workshop-urile 
organizate. 
S-au acordat premii şi diplome, lucrările fiind clasificate de către un juriu format din studenţi şi cadre 
didactice. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi, prin intermediul Prorectoratului cu strategie 
instituțională, evaluare academică și relații cu organizațiile studențești, sindicale, ONG-uri și comunitatea 
locală a acordat o Diplomă de excelenţă celui mai tȃnăr participant la Conferinţă, venit din Republica 
Moldova pentru a doua oară, ȋn scopul prezentării propriilor sale studii. 
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VI. PROMOVAREA FACULTĂŢII 
În anul universitar 2015-2016 s-au organizat o serie de acţiuni care au avut drept scop promovarea ofertei 
academice a facultăţii, atragerea de candidaţi pentru examenul de admitere la Facultatea de Bioinginerie 
Medicală sau pentru promovarea ofertei de cercetare a facultăţii. 
Promovarea s-a realizat integral din fonduri proprii şi a constat ȋn: 

 
Tabel nr. 69 Situația acțiunilor ȋntreprinse pentru promovarea facutății de Bioinginerie Medicală 

Nr Acţiune Perioada, Activităţi desfăşurate 

1 Licee vizitate 

Aprilie – Mai 2016 
16 licee din 6 judete, 280 contacte directe  
cu elevii (telefonic/email) 

Pliante şi broşuri transmise în liceele din judeţele Suceava, Botoşani, 
Neamţ, Vaslui, Bacău, Galați, pentru prezentarea facultăţii cu toate 
componentele sale: planuri de învăţământ, activitatea de cercetare, 
activitatea organizaţiei studenţeşti şi facilităţile educaţionale sau de 
petrecere a timpului liber de care dispun aceştia 

2 Adservio Blog & Site 1 Aprilie 2016 - prezent www.adservio.ro/admitere 

3 
Reclamă  
Facebook  

25 iunie 2016 – 8 iulie 2016 

(text + imagine) – Bioinginerie, BFKT, Viaţa studenţească 

4 
Târguri de oferte 
academice 

martie, iunie 2016 

5 „Porţi deschise” 

aprilie 2016, mai 2016,iunie 2016 

Organizarea acţiunii „Porţi deschise”, în cadrul Conferinței Naționale de 
Bioinginerie pentru Studenți și Tineri Cercetători şi a programului „Şcoala 
altfel”, în care elevii din clasele a XI-a și a XII-a au vizitat facultatea, au 
asistat la lecţii demonstrative desfăşurate în laboratoarele facultăţii, au 
participat la discuţii cu studenţii și cadrele didactice 

6 
Promovare a 
programelor naţionale 
și internaţionale 

Participarea la activităţi de cercetare, workshop-uri tematice, ȋntȃlniri cu 
mediul economic, organizaţii non-guvernamentale și asociaţii profesionale 

7 
Promovarea 
colectivelor de 
cercetare 

Participarea cadrelor didactice la manifestări stiinţifice naţionale si 
internaţionale 

8 Apariţii media  
TV, radio, apariţii în versiuni online ale ziarelor locale și naţionale, pe 
agenţii de știri și alte site-uri de știri 

 
Incepȃnd din august 2016, informaţiile referitoare la Facultatea de Bioinginerie Medicală pot fi găsite pe 
site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi. Pagina Facultății este ȋn permanență 
actualizată. 
 
VII. MANAGEMENT ACADEMIC 
In anul universitar 2015 – 2016, au avut loc următoarele modificări la nivelul Decanatului Facultății de 
Bioinginerie Medicală: 
- Numirea ȋn funcția de Decan, D-na Prof. Univ. Dr. Anca-Irina Galaction 
- Numirea ȋn funcția de Prodecan, Dnul Sef de lucrări Dr. Călin-Petru Corciovă 
- Numirea ȋn functia de Director de Departament, D-na Sef de lucrări Dr. Daniela Viorelia Matei. 
Activităţile desfăşurate la nivelul Facultăţii de Bioinginerie Medicală au fost ȋn strictă concordanţă cu 
obiectivele propuse, cu asigurarea calităţii la nivelul proceselor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică.  
Organizarea activităţii didactice, începând cu admiterea candidaţilor, continuând cu desfăşurarea 
programelor de studiu şi a programelor de cercetare, selecţia şi promovarea personalului didactic, 
serviciile asigurate studenţilor, şi încheind cu finalizarea studiilor şi valorificarea cercetării au ca scop 
permanent obţinerea rezultatelor în învăţare şi în cercetarea ştiinţifică în conformitate cu misiunea 
asumată. Pentru asigurarea compatibilităţii şi complementarităţii cu cerinţele pieţei, programele de studii 
răspund unei nevoi reale identificate pe piaţa forţei de muncă pentru specialiştii din domeniul biomedical.  
 
În vederea atingerii obiectivelor s-au întreprins următoarele: 

 S-a parcurs procedura de evaluare periodică pentru programul de studiu de licenţă 
„Balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, calificativul obținut fiind Încredere-Menținerea acreditării; 

 Facultatea a participat la activitățile specifice pregătirii și derulării procesului de evaluare 
instituțională; 
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 S-a participat la Grupul de lucru pentru armonizarea programelor de studii din Romania în vederea 
elaborarii legislaţiei privind exercitatea profesiei de fizioterapeut şi compatibilizarea cu „WCPT 
guideline for physical therapist professional entry level education”; 

 Au fost parafate parteneriate noi cu agenţi economici pentru desfăşurarea practicii de vară (pentru 
programul de studiu Bioinginerie și Balneofiziokinetoterapie şi recuperare); 

 S-a organizat Conferința Internaţională IEEE E-Health and Bioengineering “EHB 2015” și workshop în 
cadrul proiectului Tempus BME-ENA Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern 
Neighbouring Area; 

 S-a organizat Ediţia a XIX-a a Conferinţei Naţionale de Bioinginerie pentru Studenţi şi Tineri 
Cercetători, 12-15 Mai 2016, Iaşi, Romania, lucrări fiind publicate ȋn format electronic. 

 A crescut timpul alocat studiului individual al studenţilor prin optimizarea orarelor. S-au eliminat 
pauzele mai mici de 4 ore și s-au compactat  activitățile didactice. 

 Au fost continuate colaborările naţionale şi internaţionale cu organizaţii profesionale şi ştiinţifice 
European Aliance for Medical Biological Engineering and Science, Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, precum şi colaborările la nivel instituţional cu facultăţi şi institute de cercetare. 
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CAPITOLUL IX. RELAŢII INTERNAŢIONALE 
 
 
Prorectoratul Relaţii Internaţionale și Biroul Erasmus + sunt structurile organizatorice din cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi destinate implementării şi coordonării 
operative a programelor finanţate de către Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale (de tip Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, etc.).  
Prin Prorectoratul Relaţii Internaţionale se urmăreşte dezvoltarea perspectivei şi a calităţii în activitatea 
internaţională a universităţii prin diseminarea informaţiilor privind schimburile internaţionale, prin 
promovarea imaginii universităţii în străinătate, sprijinirea şi consilierea studenţilor beneficiari de 
programe de schimburi internaţionale, formarea şi extinderea unei viziuni internaţionale în rândul 
studenţilor şi a cadrelor didactice. De asemenea, conform ROF Birou Erasmus + se pune în aplicare 
strategia universităţii în domeniul participării la programele care vizează educaţia şi formarea 
profesională, promovează în universitate programele respective şi asigură cadrul optim de participare a 
membrilor interesaţi ai comunităţii academice la aceste programe. 
 
Programul ERASMUS + 
Carta Universitară Erasmus (EUC) este elementul de bază în orice activitate de cooperare europeană pe 
care o universitate o poate desfăşura în cadrul programului ERASMUS+. 
EUC permite instituţiilor de învăţământ superior să solicite finanţare Erasmus pentru a: 

- trimite studenţii proprii să studieze în instituţii de învăţământ superior din străinătate (mobilităţi 
studiu şi / sau plasament); 

- primi studenţi la studii din instituţii de învăţământ superior din străinătate; 

- trimite cadrele didactice proprii la misiuni de predare în instituţii de învăţământ superior din 
străinătate; 

- primi cadre didactice şi personal din instituţii de învăţământ superior din străinătate; 

- trimite personalul propriu pentru formare în străinătate; 

- coordona programe intensive, reţele universitare şi structurale Erasmus; 
- organiza vizite pregătitoare. 
 
În anul universitar 2015-2016 se poate observa o creștere semnificativă a numărului de mobilităţi outgoing 
şi incoming pentru studenţi. 
 
Tabel nr. 70 Evoluţia mobilităţilor ERASMUS 2006-2016 

An academic 
OUTGOING INCOMING 

Studenţi Cadre didactice Studenţi Cadre didactice 

2006-2007 31 5 5 0 

2007-2008 25 16 11 0 

2008-2009 35 4 15 4 

2009-2010 28 12 10 1 

2010-2011 29 6 9 3 

2011-2012 35 11 21 2 

2012-2013 32 6 17 4 

2013-2014 38 7 25 8 

2014-2015 42 7 42 2 

2015-2016 44 7 29 8 

 
Situaţie deplasări studenţi ERASMUS 2015-2016 
 
Tabel nr. 71 Mobilităţi studenţi ERASMUS Outgoing 

NR
. 
CR
T. 

NUME ŞI PRENUME 
FACULTAT
E 

FINANŢARE 
(EUR) 

FINANŢARE 
UMF 

UNIVERSITATE 

1 Bunu Diana Medicină  3600 0 Szeged, Ungaria 

2 Timofte Cristian Medicină 1035 0 Szeged, Ungaria 
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Eugen 

3 
Florea Silvia 
Gabriela 

Medicină 2500 0 Universite e Rennes, Franta 

4 Lungu Brînduşa Medicină 2500 0 
Universite de Nice Sophia 
Antipolis, Franta 

5 Louviaux Natacha Medicină 0 0 
Universite De Nice Sophia 
Antipolis Franta 

6 Spînu Dragoş Medicină 2500 0 
Universite Joseph Fourier 
Grenoble Franta 

7 
Prihor Dumitriţa 
Mădălina 

Medicină 2500 0 
Universite Joseph Fourier 
Grenoble Franta 

8 Dogaru Ana Maria Medicină 4000 0 
Universite Joseph Fourier 
Grenoble Franta 

9 Gaman Iustina Medicină 3000 0 
Universite de Bourgogne, Dijon 
Franta 

10 Irimita Ionela Larisa Medicină 3000 0 
Universite de Bourgogne, Dijon 
Franta 

11 Miftode Radu Stefan Medicină 3000 0 
Universite de Bourgogne, Dijon 
Franta 

12 
Scutaru Tabita 
Timeea 

Medicină 2130 0 Debrecen, Ungaria 

13 
Lefter Diana 
Madalina 

Medicină 2050 0 
Universite de Picardie Jules 
Verne, Amiens Franta 

14 Andrian Titus Medicină 3633 0 Amiens, Franta 

15 Andronic Daniela Medicină 3617 0 Amiens, Franta 

16 Dobri Mirona Letitia Medicină 4000 0 
Universidad de Salamanca, 
Spania 

17 Voinea Alina Ioana Medicină 4000 0 
Universidad de Salamanca, 
Spania 

18 Luca Ana Medicină 2433 0 
Johannes Gutenberg 
Universitaet Mainz, Germania 

19 
Nazare Bogdan 
Adrian 

Medicină 1017 0 
Johannes Gutenberg 
Universitaet Mainz Germania 

20 
Schreiner Thomas 
Gabriel 

Medicină 1017 0 
Johannes Gutenberg 
Universitaet Mainz Germania 

21 Cucos Tudor Daniel Medicină 3000 2000 
Albert-Ludwigs-Universitaet 
Freiburg Germania 

22 
Bacusca Marco 
Marian 

Medicină 3000 2000 
Albert-Ludwigs-Universitaet 
Freiburg, Germania 

23 Pradeau Marie Medicină 0 0 Freiburg, Germania 

24 Senciuc Dana Medicină 3000 2000 
Johann Wolfgang Goethe 
Universitaet Frankfurt Am Main 
Germania 

25 Doina Viorica Medicină 0 0 
Johann Wolfgang Goethe 
Universitaet Frankfurt Am Main 
Germania 

26 Ivan Sabina Medicină 1845 0 
Nicolaus Copernicus Torun, 
Polonia 

27 Schaas Bogdan Medicină 1845 0 
Nicolaus Copernicus Torun, 
Polonia 

28 
Bejenariu Lavinia 
Elena 

Medicină 1845 1950 Wroclaw, Polonia 

29 Pirtac Adriana Medicină 1845 1950 Wroclaw, Polonia 

30 Balan Elena Lavinia Medicină 1845  Gdansk, Polonia 

31 Panţiru Emil Medicină 0 0 Lorraine, Nancy, Franta 

32 Ioanid Nicolae Medicină 3000 2000 Paris Sud, Franta 
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Şerban 

33 Barbacariu Ioana Medicină 3000 2000 Paris Sud, Franta 

34 Adam Anca Medicină 2200 0 Roma, Italia 

35 Turcu Adina Maria Medicină 1017 0 
Universidad De Valladolid 
Spania 

36 
Haba Mihai Ştefan 
Cristian 

Medicină 3000 1600 Lubeck, Germania 

37 Vreme Raluca Maria Medicină 3000 1600 Lubeck, Germania 

38 Chelly Camelia Medicină 0 0 
Universite Paris Diderot - Paris 
7 Franta 

39 Dolcan Elena BIM 2500 0 Universita Degli Studi Di Parma 

40 Ranghiuc Gabriel BIM 2500 0 
Universita Degli Studi Magna 
Graecia Di Catanzaro Italia 

41 Luca Mirela BIM 2033 0 
Universite De Liege,  
Belgia  

 

42 Aniţoaei Mădălina BIM 2167 0 Praga, Cehia 

43 
Vasilas Ioana 
Georgiana 

BIM 2167 0 
Universitat Politecnica 
Catalunya, Barcelona, Spania 

44 
Huţanu Ana 
Lăcrămioara 

Medicină 2100 0 Dublin, Irlanda 

 
 
Tabel nr. 72 Mobilităţi studenţi ERASMUS Incoming 2015-2016 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate Perioadă Universitate 

1. Margaux Salaun  Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Brest, Franța 

2.  Sophie Le Bars  Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Brest, Franța 

3. Eleonora Torcia  Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

La Sapienza, 
Roma, Italia  

4. Edoardo Ronconi  Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

La Sapienza, 
Roma, Italia  

5. Simone Sartori Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Parma, Italia 

6. Silvia Mercuri Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Parma, Italia 

7. Carlotta Pepino Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Torino, Italia 

8. Stefano Granato Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Torino, Italia 

9. Ilaria Cavarero Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Torino, Italia 

10. Michele Pantuso Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Palermo, Italia 

11. Lidia La Barbera Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Palermo, Italia 

12. Barbara Tosto Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

Palermo, Italia 

13. Eleonora Pollina Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

Palermo, Italia 

14. Valentina Schillaci  Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

Palermo, Italia 

15. Enrica Bassino Medicină  
28.09.2015-
7.02.2016 

Palermo, Italia 

16. Davide Graci Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Palermo, Italia 

17. Francesco Polito Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Chieti, Italia 

18. Francesca Falcone Medicină  
28.09.2015-
18.06.2016 

Chieti, Italia 
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19. Cid Guillermo Cacharron Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Salamanca, Spania 

20. Ochoa Brezmes Javier Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Salamanca, Spania 

21. Danilo Casasola Medicină 
28.09.2015-
7.02.2016 

Torino, Italia 

22. Simone Mellano  Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Torino, Italia 

23. Gai Martina Medicină  
28.09.2015-
18.06.2016 

Torino, Italia 

24. Claire Bernard Medicină  
1.10.2015-
30.01.2016 

Grenoble, Franta 

25. Romane Luneau  Medicină  
1.10.2015-
30.01.2016 

Grenoble, Franta 

26. Cesare Lamanna Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Bari, Italia 

27. Carmen Speciale  Medicină 
28.09.2015-
18.06.2016 

Bari, Italia 

28. Elena De la Calle Vargas 
Bioinginerie 

Medicală 
18.09.2015 -
12.02.2016 

Barcelona, Spania  

29. Laura Pellitero 
Bioinginerie 

Medicală 
18.09.2015 -
15.02.2016 

Barcelona, Spania  

 
 
Situaţie deplasări cadre didactice ERASMUS Outgoing 2015-2016 
 
Tabel nr. 73 Mobilităţi de predare 

 
  

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate 
Finanţare 
Erasmus 

EUR 
Universitate 

1. Conf. Dr. Ghiciuc Cristina Medicină 1115 La Sapienza, Roma, Italia  

2. Prof. Dr. Arotăriței Dragoș BIM 835 
Universitatea TEI, Atena, 
Grecia 

3. 
Șef Lucr. Dr. Rotariu 
Cristian 

BIM 835 
Universitatea TEI, Atena, 
Grecia 

4. Asist. Dr. Ghețu Nicolae Medicină 975 Universitatea Foggia, Italia 

5. Șef Lucr. Dr. Ursu Ramona Medicină 915 
Karolinska Institut Stockholm, 
Suedia  

6. Conf. Dr. Ghiciuc Cristina Medicină 1115 
Universitatea Picardie Jules 
Verne, Amiens, Franta  

7. Asist. Dr. Ghețu Nicolae Medicină 835 
Universitatea Paris Diderot-
Paris7 
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Tabel nr. 74 Mobilităţi de monitorizare 
 

 
 
Situaţie deplasări cadre didactice ERASMUS Incoming 2015-2016 
 
Tabel nr. 75 Mobilităţi de predare/formare 
 

 
În cadrul programului Erasmus, Universitatea are încheiate 50 de acorduri cu universităţi prestigioase din 
Belgia, Cehia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Spania, Turcia. 
 
Tabel nr. 76 Acorduri ERASMUS existente în 2015-2016 

Karel Del Grote-Hogeschool,  
www.kdg.be 

BELGIA 

Université Catholique de Louvain,  
www.uclouvain.be  

Université de Liege  
www.ulg.ac.be 

Universiteit Gent  
Www.Rug.Ac.Be 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
Facultate 

Facultate  
Finanţare 
Erasmus 

EUR 

Universitate, Departament, 
Colaboratori 

1. 
Conf. Dr. Pricop 

Cătălin 
Medicină 835 Universitatea Paris Sud  

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate Perioadă Universitate 

1. 
Francesca Romana 

Patacchioli 
Medicină  

26.11.2015-
9.12.2015 

Università degli Studi di Roma 
„La Sapienza”, Italia 

2. Ann Janssens Medicină  16-20.05.2016 
Universitatea Karel de Grote 

Antwerp, Belgia 

3. Lucky Botteldooren Medicină 16-20.05.2016 
Universitatea Karel de Grote 

Antwerp, Belgia 

4. Caglar Veli Medicină 23-27.05.2016 
Universitatea Namik Kemal, 

Turcia  

5. Nicole Stolwijk Medicină 15-22.05.2016 
Universitatea Windesheim 

Zwolle, Olanda 

6. Nicole Janmaat Medicină 15-22.05.2016 
Universitatea Windesheim 

Zwolle, Olanda 

7. Glotsos Dimitrios  
Bioinginerie 

Medicală 
2-4.03.2016 

Universitatea TEI, Atena, 
Grecia 

8. Tugrul Sari Medicină 18-22.04.2016 Bezmialem Vakif, Turcia 

http://www.kdg.be/
www.uclouvain.be%20
www.ulg.ac.be
http://www.rug.ac.be/
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Université de Lorraine Nancy  
www.univ-lorraine.Fr 

FRANŢA 

Université de Bourgogne  
www.u-bourgogne.Fr 

Université Nice Sophia Antipolis  
www.chu-nice.fr 

Université Rennes 1  
www.univ-rennes1.fr/ 

Université Paris Diderot  
www.univ-paris-diderot.fr  

Université Paris Sud  
www.u-psud.fr 

Université de Bretagne Occidentale Brest  
www.Univ-Brest.Fr  

Université de Picardie Jules Vernes Amiens  
www.u-picardie.fr 

Université Joseph Fourier Grenoble 
www.Ujf-Grenoble.Fr  

Université de Pau Des Pays De L'adour  
www.Univ-Pau.Fr 

Université Paris 13 - Paris Nord   
www.univ-paris13.fr 

 

Universita Degli Studi di Torino  
www.unito.it 

ITALIA 

Universita Degli Studi di Roma La Sapienza  
www.uniroma1.it/  

Universita Degli Studi di Palermo  
www.unipa.it 

Universita Degli Studi di Foggia  
www.unifg.it 

Universita Degli Studi di Parma  
www.Unipr.It  

Universita di Camerino  
www.unicam.it 

Universita Degli Studi di G.D'annunzio Chieti Chieti01 
www.Unich.It   

Universita degli studi di Catanzaro  
www.unicz.it 

Universita Di Bari  
www.uniba.it 

 
  

http://www.uhp-nancy.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/
www.u-psud.fr
http://www.univ-brest.fr/
http://www.ujf-grenoble.fr/
http://www.univ-pau.fr/
http://www.univ-paris13.fr/
http://www.unito.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.unipa.it/
http://www.unifg.it/
http://www.unipr.it/
http://www.unicam.it/
http://www.unich.it/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
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Universitat zu Lubeck  
www.mu-luebeck.de 

GERMANIA 

Universitat zu Rostock  
www.uni-rostock.de 

Albert-Ludwigs Universitaet Freiburg  
www.uni-freiburg.de 

Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt  
Www.Unifrankfurt.De 

Johannes Gutenberg Universitat Mainz  
www.uni-mainz.de 

 
 

Nicolaus Copernicus University, Collegium Medicum  
www.cm.umk.pl  

POLONIA 

University of Gdansk  
www.ug.gda.pl  

University of Wroclaw  
www.umed.wroc.pl 

Medical University of Lublin 
www.umlub.pl  

 
 

Universidad de Salamanca  
www.usal.es 

SPANIA 

Universidad de Valladolid  
www.uva.es 

CEU San Pablo, Madrid 
www.uspceu.com/en/home.php 

Universitat Politecnica de Catalunya  
www.upc.edu/ 

University of Debrecen  
www.unideb.hu 

UNGARIA 
University of Szeged 
www.szegednmed.hu 

Medical University of Sofia  
www.mu-sofia.bg BULGARIA 

 

Czech Technical University in Prague  
Www.Cvut.Cz  CEHIA 

Turku University of Applied Sciences  
www.Turkuamk.Fi  FINLANDA 

Windesheim University of Applied Sciences 
 www.windesheim.nl  OLANDA 

Berner Bildungszentrum Pflege  
www.bzpflege.ch  ELVEŢIA 

http://www.mu-luebeck.de/
http://www.uni-rostock.de/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.unifrankfurt.de/
www.uni-mainz.de
www.cm.umk.pl%20
www.ug.gda.pl%20
www.umed.wroc.pl
www.umlub.pl%20
www.usal.es
www.uva.es
www.uspceu.com/en/home.php
http://www.upc.edu/
www.unideb.hu
www.szegednmed.hu
www.mu-sofia.bg
http://www.cvut.cz/
http://www.turkuamk.fi/
http://www.windesheim.nl/
http://www.bzpflege.ch/
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Joanneum University of Applied Sciences Graz 
www.fh-joanneum.at AUSTRIA 

Technological Educational Institute Athens 
http://www.teiath.gr GRECIA 

 
Programul de Rezidenţiat în Luxemburg 
În cadrul Acordului de cooperare cu Centre Hospitalier Luxemburg, pentru formarea profesională a 
medicilor rezidenţi semnat în anul 2015, medicii rezidenţi beneficiază de un stagiu de pregătire 
profesională de 1 an (1.10 – 30.09), cu posibilitate de prelungire până la 2 ani, în clinicile CHU Luxemburg. 
La finalul stagiului, fiecare beneficiar primeşte un "certificat universitaire de formation médicale 
spécialisée complémentaire". 
 
În anul universitar 2015-2016, au fost selectați 2 medici rezidenţi care au beneficiat de acest program de 
formare, oferta fiind de 7 burse (2 Chirurgie Plastică, 2 ORL, 1 Medicină internă, 2 Psihiatrie). 

 
Pe locurile ofertate s-au înscris 9 candidaţi pentru a urma un stagiu de formare. 
 
Tabel nr.77 Candidaţi acceptaţi pentru anul I de stagiu 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Specialitatea 

1. Vlad PIEPTU  Chirurgie plastică 

2. Mircea Dinu BORDINIUC Chirurgie plastică 

 
Tabel nr. 78 Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane, 
stagii, burse etc) 

Manifestări internaţionale fără finanţare 230 

Manifestări internaţionale cu finanţare din granturi şi proiecte 16 

Manifestări internaţionale cu finanţare din fonduri proprii ale UMF conform Deciziei 
1132/2010 

72 

Publicări cu finanţare din fonduri proprii ale UMF conform Deciziei 1132/2010 52 

Cursuri de specializare din fonduri proprii ale UMF conform Deciziei 1132/2010 13 

Manifestări cu finanţare POSDRU 6 

Manifestări cu finanţare din fondurile cursurilor postuniversitare şi masterat 33 

 
Organizaţii / Asociaţii Internaţionale la care Universitatea este membru 
Din luna ianuarie 2012, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi a devenit membru asociat al Agenţiei Universitare a 
Francofoniei (AUF), care propune multiple programe de cooperare vizând în mod special susţinerea 
cercetării şi a învăţământului în limba franceză. Programul de mobilităţi ştiinţifice şi universitare al AUF 
oferă burse pentru studenţi (de formare sau pentru cercetare), pentru cadre didactice şi cercetători 
(burse culturale sau profesionale).  
 
Pe plan internaţional, Universitatea este în continuare membru al ORPHEUS (Organisation for Ph.D. 
Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System), CIDMEF (Conférence 
Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d'Expression Française) şi CIDCDF (Conférence 
Internationale des Doyens Chirurgiens Dentistes Francophones). 
 
Studenţi străini  
 
Oferta educaţională impresionantă a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” – Iaşi a atras 
studenţi din toate colţurile lumii. Cei 2747 de studenţi străini de aproximativ 60 de naţionalităţi diferite 
au contribuit la crearea unui mix cultural extraordinar, Universitatea numărându-se printre cele mai 
deschise instituţii de învăţământ superior ale României. 
 
UMF Iaşi colaborează cu companii din întreaga lume care sunt dispuse să ofere consultanţă tinerilor 
interesaţi să studieze la universitatea noastră. Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze aceste companii 
pentru a obţine mai multe informaţii despre modalităţile prin care pot deveni studenţi ai Universităţii.  
 

www.fh-joanneum.at
http://www.teiath.gr/
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Conform statisticii transmisă la MEN la 1.01.2016, situaţia privind numărul studenţilor străini înscrişi în 
cadrul Universităţii noastre, este descrisă în tabelul următor: 
 

Tabel nr.79 Studenţi străini 

 Studiu în limba engleză 
Studiu în limba 

franceză 
Studiu în limba română 

NR.  1119 1151 477 

TOTAL : 2747 

 
 
Participări la Târguri naţionale şi internaţionale 
 
În scopul creşterii competitivităţii şi îmbunătăţirii ofertei academice, al corelării permanente cu ofertele 
academice internaționale, al valorizării identității și misiunii instituției, UMF Iași face eforturi constante 
pentru extinderea relațiilor de parteneriat și intensificarea interacțiunii cu alte instituții. 
 
Prin obiectivele şi măsurile propuse, Universitatea noastră urmăreşte creşterea semnificativă a vizibilităţii 
pe plan extern, prin extinderea şi întărirea participării sale în structuri şi programe din U.E., consolidarea 
relaţiilor internaţionale printr-un management modern, mobilităţi academice şi invitarea unor 
personalităţi ştiinţifice internaţionale în scopul schimbului de know-how. 
 
Prorectoratul Relaţii Internaţionale promovează imaginea universităţii pe plan internaţional prin 
participarea anuală la unul din cele mai prestigioase târguri internaţionale de educaţie cu circuit închis - 
European Association for International Education (EAIE), care a avut loc în Liverpool, Marea Britanie, în 
perioada 12-16 septembrie 2016. Delegația UMF Iași, formată din doamna Prorector Strategie Instituțională 
– Prof. Dr. Doina Azoicăi, doamna Prorector Relații Internaționale – Prof. Dr. Monica Hăncianu, doamna 
Director General Administrativ – Ec. Daniela Druguș, Secretar Relații Internaționale Mihaela Vacariu Sirotta 
și Secretar Relații Internaționale și Strategie Instituțională Andreea Dobrea, a participat, pentru cel de-al 
8-lea an consecutiv, la Conferinţa Anuală EAIE. Ca şi la ediţia precedentă, standul s-a intitulat STUDY IN 
IAŞI și a fost vizitat de numeroși reprezentanţi ai unor instituții precum: universități (private și de stat), 
agenții de recrutare studenți, firme de organizare târguri educative, instituții de marketing universitar, 
instituții de rating și ranking, firme de asigurări etc. Au fost distribuite materiale informative şi 
promoţionale şi au fost stabilite noi contacte. De asemenea, evenimentul a presupus desfășurarea, în 
paralel, a unor seminarii tematice menite să ofere informații utile reprezentanților a peste 90 de țări 
participante. 
 
Fiind una dintre cele mai dinamice universitǎţi de medicină din țară, UMF Iași este de asemenea o 
instituție orientată spre cultivarea legăturilor academice și care promovează excelenţa în programele sale 
de studiu şi un mediu prietenos pentru studenții internaţionali. Participarea la Târgul de la Londra a fost 
stabilită în urma discuțiilor avute la Conferința EAIE 2016 cu reprezentanții FPPEDU MEDIA, organizatori ai 
acestui eveniment. Delegația UMF Iași, formată din domnul Prodecan Facultatea de Medicină – Prof. Dr. 
Vlad Eusebiu Gorduza și Secretar Relații Internaționale și Strategie Instituțională Andreea Dobrea, a 
participat, alături de reprezentanți ai 60 de țări, la târgul „The Student World”, organizat cu scopul de a 
prezenta viitorilor studenți posibilitățile de a studia în străinătate. Membrii delegației au avut discuții cu 
tinerii absolvenți de liceu, cu membrii familiilor și cu consilieri de carieră, independenți sau din cadrul 
unor instituții de învățământ. De asemenea au fost distribuite materiale informative şi promoţionale 
numeroaselor persoane care au vizitat standul universității. 
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CAPITOLUL X. COMISIA DE ETICĂ 
 
 
În perioada 26.10.2015-23.03.2016 Comisia de Etică a UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, numită prin Hotărârea 
Senatului nr. 9/08.10.2012, în baza Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară şi a 
Regulamentului Comisiei de Etică a U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, a fost formată din: Prof. dr. Ioana 
Grigoraş - preşedinte şi următorii membri: Prof. dr. Laurenţiu Şorodoc, Prof. dr. Sorin Andrian, Şef. lucr. 
dr. Corneliu Paiu, Conf. dr. Luminiţa Agoroaie, Conf. dr. Cristina Gavrilovici, Şef. lucr. dr. Bianca 
Ivănescu, studenta Loredana Curecheriu, Jr. Oana Drutcă, secretar Mihaela Vacariu Sirotta.  
 
Din data de 23.03.2016 şi până în prezent, Comisia de Etică, numită prin Decizia Rectorului nr. 
186/23.03.2016, în baza Codului de Etică şi Deontologie Profesională Universitară şi a Regulamentului 
Comisiei de Etică a U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi, este formată din: Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu-
Georgescu- preşedinte şi următorii membri: Prof. dr. Diana Bulgaru-Iliescu, Prof. dr. Carmen Hangan, Şef. 
lucr. dr. Corneliu Paiu, Conf. dr. Graţiela Popa, Conf. dr. Cătălin Pricop, Conf. dr. Paul Sîrbu, studenta 
Cristina Dorofte, Nicoleta Năstase (23.03.2016- 5.01.2017), Jr. Mirela Vasilica Iacob şi secretar Andreea 
Dobrea. 
 
Conform Regulamentului, Comisia s-a întrunit când a fost convocată de către Preşedinte pentru a analiza 
următoarele cazuri: 

 
1. Sesizarea nr. 3545/10.02.2016 prin care domnul Șef lucr. Dr. D. N. reclamă faptul că domnul Șef 

lucr. Dr. A. E. a făcut declarații false în dosarul afișat pe site-ul UMF Iași, în calitate de candidat la 
concursul pentru funcția didactică de Conferențiar, la Disciplina Obstetrică și Ginecologie, încălcând 
Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară. Referitor la faptele sesizate, Comisia de Etică 
constată, prin Raportul de caz nr. 10365/10.05.2016, că prin modul în care sunt descrise și susținute 
de probe, faptele nu pot fi încadrate printre cele care reprezintă abateri, în întelesul Codului de Etică 
și Deontologie Profesională. Această sesizare face referire la concursul pentru posturi didactice în 
legătură cu care s-au completat grilele de autoevaluare, denumite Indicatori de evaluare utilizați 
pentru ocuparea funcțiilor didactice – grilă aprobată în Senatul UMF Iași din 04.11.2013. De asemenea, 
în această sesizare se contestă lipsa de obiectivitate la completarea grilei de autoevaluare şi se 
solicită Comisiei de Etică verificarea informațiilor și documentelor menționate în grilele de 
autoevaluare. Însă, Codul de Etică si Deontologie Profesională nu conține ca abateri lipsa de 
obiectivitate sau de onestitate a concurenților la concursul pentru posturi didactice. Codul de Etică 
prevede că acest document (cod) nu se substituie altor regulamente (de ex. regulamentul de concurs 
pentru posturi didactice) sau altor prevederi legale. Regulamentul Comisiei de Etică prevede ca pot fi 
sancționate doar faptele prevăzute de Codul de Etică (art. 27). Referitor la competența Comisiei de 
Etică, nu este de competența acesteia soluționarea unor astfel de sesizări care privesc, în esență, 
modul de desfășurare/rezultatele concursului pentru un post didactic. Comisia de Etică nu se poate 
erija în comisie de concurs și nici în comisie de contestații a rezultatelor comisiei de concurs, atâta 
timp cât există legislație în domeniu, care stabilește competențele unei comisii de concurs, atribuțiile 
unei asemenea comisii și în ce condiții se poate contesta modul de desfășurare/rezultatul unui 
concurs. La stabilirea necompetenței Comisiei de Etică s-a avut în vedere H.G. nr. 457/2011 
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (art. 1, art. 20 și art. 21), Codul 
de Etică (art. 7 și art. 50) și Regulamentul Comisiei de Etică (art. 12 pct. 4.3. și art. 27). În baza celor 
de mai sus, Comisia de Etică constată că aspectele prezentate în sesizare nu pot fi încadrate printre 
faptele care reprezintă abateri, în înțelesul Codului de Etică și Deontologie Profesională. 

 
2. Sesizarea nr. 4063/17.02.2016 privind prin care domnul Șef lucr. A. E. reclamă faptul că domnul Șef 

lucr. Dr. D. N. a făcut declarații false în dosarul afișat pe site-ul UMF Iași, în calitate de candidat la 
concursul pentru funcția didactică de Conferențiar, la Disciplina Obstetrică și Ginecologie, încălcând 
Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară. Referitor la faptele sesizate, Comisia de Etică 
constată, prin raportul de caz nr. 10366/10.05.2016, că prin modul în care sunt descrise și susținute 
de probe, faptele nu pot fi încadrate printre faptele care reprezintă abateri, în înţelesul Codului de 
Etică și Deontologie Profesională. Această sesizare face referire la concursul pentru posturi didactice 
în legătură cu care s-au completat grilele de autoevaluare, denumite Indicatori de evaluare utilizați 
pentru ocuparea funcțiilor didactice – grilă aprobată în Senatul UMF Iași din 04.11.2013. De asemenea, 
în această sesizare se contestă lipsa de obiectivitate la completarea grilei de autoevaluare şi se 
solicită Comisiei de Etică verificarea informațiilor și documentelor menționate în grilele de 
autoevaluare. Codul de Etică si Deontologie Profesională nu conține ca abateri lipsa de obiectivitate 
sau de onestitate a concurenților la concursul pentru posturi didactice. Codul de Etică prevede că 
acest document (cod) nu se substituie altor regulamente (de ex. regulamentul de concurs pentru 
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posturi didactice) sau altor prevederi legale. Regulamentul Comisiei de Etică prevede ca pot fi 
sancționate doar faptele prevăzute de Codul de Etică (art. 27). Referitor la competența Comisiei de 
Etică, nu este de competența Comisiei de Etică soluționarea unor astfel de sesizări care privesc, în 
esență, modul de desfășurare/rezultatele concursului pentru un post didactic. Comisia de Etică nu se 
poate erija în comisie de concurs și nici în comisie de contestații a rezultatelor comisiei de concurs, 
atâta timp cât există legislație în domeniu, care stabilește competențele unei comisii de concurs, 
atribuțiile unei asemenea comisii și în ce condiții se poate contesta modul de desfășurare/rezultatul 
unui concurs. La stabilirea necompetenței Comisiei de Etică s-a avut în vedere H.G. nr. 457/2011 
Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (art. 1, art. 20 și art. 21), Codul 
de Etică (art. 7 și art. 50) și Regulamentul Comisiei de Etică (art. 12 pct. 4.3. și art. 27). În baza celor 
de mai sus, Comisia de Etică constată că aspectele prezentate în sesizare nu pot fi încadrate printre 
faptele care reprezintă abateri, în întelesul Codului de Etică și Deontologie Profesională. 

 
3. Sesizarea nr. 5212/24.02.2016 privind prin care doamna Șef lucr. Dr. L. A. C., candidat la concursul 

pentru funcția didactică de Conferențiar la Disciplina Pediatrie, reclamă faptul că au existat 
discrepanțe în modul de interpretare și metoda de calcul a punctajelor diferiților candidați. Comisia 
de Etică constată că aspectele prezentate în sesizare reprezintă probleme de natură administrativă, 
care nu sunt de competența Comisiei de Etică. Faptele descrise în sesizare nu reprezintă abateri de la 
Codul de Etică și Deontologie Profesională Universitară. Sesizarea a fost înaintată Senatului 
Universității pentru a fi luată în considerare la revizuirea Regulamentului pentru concursul de ocupare 
a funcțiilor didactice și de cercetare. 

 
4. Sesizarea nr. 8820/12.04.2016 privind prin care doamna Prof. Dr. C. S. M., editor șef Acta Medica 

Marisiensis (UMF Tg. Mureș) reclamă faptul că rezumatele articolelor înaintate de către studenții B. S. 
K. și H. H., anul VI, Facultatea de Medicină, cu ocazia manifestării științifice studențești Marisiensis, 
se încadrează la categoria plagiat, în urma supunerii acestora spre verificare antiplagiat conform 
procedurilor revistei. Comisia de Etică a Universităţii a constatat îndeplinită procedura sesizării, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de Etică și a demarat o investigaţie pentru 
constatarea naturii faptelor imputate şi a măsurii în care acestea constituie abateri de la Codul de 
etică şi deontologie profesională. Comisia de Etică a solicitat, în scris, poziția celor doi studenți cu 
privire la acuzații, prin adresele nr. 9562/22.04.2016 si 9563/22.04.2016. B. S. K. și H. H., studenți în 
anul VI la Facultatea de Medicină, au precizat, prin adresele nr. 9729/26.04.2016 și 9730/26.04.2016, 
că au preluat informațiile de pe internet, dar că au decis să se retragă din competiție. De asemenea, 
conform celor spuse, cei doi regretă cele întâmplate și menționează că în momentul de față se află în 
curs de redactare a unei lucrări de cercetare. În urma analizei informațiilor, Comisia de Etică a 
constatat nerespectarea prevederilor art. 18, alin. (4), lit. a) din Codul de Etică. Astfel, Comisia de 
Etică a decis, în unanimitate, aplicarea sancțiunii de „avertisment scris”, conform art. 27, coroborat 
cu art. 29, lit. a) din Regulament, având în vedere atitudinea studenților față de fapta comisă, 
împrejurările în care s-a produs fapta, dar și circumstanțele reale și personale, studenții fiind în anul 
VI de studii. 

 
5. Sesizarea nr. 9646/25.04.2016 privind prin care domnul Șef lucr. Dr. D. N. reclamă faptul că domnul 

Șef lucr. Dr. A. E. încalcă normele de bună conduită în activitatea de cercetare așa cum sunt 
menționate în Carta Universitară, Codul de Etică și Deontologie Profesională a UMF „Grigore T. Popa” 
Iași precum și în Legea 206 din 2004, în dosarul afișat pe site-ul UMF Iași, în calitate de candidat la 
concursul pentru funcția didactică de Conferențiar, la Disciplina Obstetrică și Ginecologie, sesiunea 
noiembrie 2015-martie 2016. Comisia de Etică a a concluzionat că aceasta conține acuzații cu referire 
la o serie de lucrări, în legătură cu care domnul Șef lucr. Dr. D. N. îşi exprimă un punct de vedere 
personal. Mai mult, Comisia de Etică a constatat că sesizarea nu este însoțită de niciun fel de probe 
justificative. Astfel, potrivit art. 11, coroborat cu art. 12, pct. 1, alin. (6) din Regulamentul Comisiei 
de Etică, membrii comisiei nu au luat în dezbatere și analiză sesizări neînsoțite de probe justificative 
şi au decis, în unanimitate, respingerea reclamației ca fiind neîntemeiată. 

 
6. Sesizarea nr. 9745/27.04.2016 privind înaintată către Senatul  UMF Iași și redirecționată către 

Comisia de Etică în data de 3.05.2016,  prin care domnul Șef lucr. Dr. A. E. informează despre o 
suspiciune de plagiat referitoare la o serie de lucrări științifice folosite în dosarul de promovare al 
domnului Șef lucr. dr. D. N. Comisia de Etică a constatat următoarele: 
- sesizarea nu este însoțită de probe justificative, întrucât lipsesc elementele originale pentru 

realizarea comparației; 
- softul utilizat a comparat inclusiv bibliografia, denumirea autorilor și apartenența acestora; 
- existența recomandării deținătorilor softului de a se efectua o evaluare manuală a fiecărui articol. 
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În concluzie, rezultatele softului utilizat sunt incerte și neconcludente, motiv pentru care aceste 
rezultate nu pot fi considerate documente relevante pentru aplicarea metodelor de identificare și de 
analiză a plagiatului. Astfel, Comisia de Etică, în unanimitate, a decis respingerea reclamației ca fiind 
neîntemeiată. 
 
7. Autosesizarea nr. 24453/06.07.2016 prin care Comisia de Etică a Universității de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iași s-a autosesizat ca urmare a audierii din data de 27 iunie 2016, în 
calitate de martor, a domnului Șef lucrări dr. L. N. Această audiere a fost solicitată în urma primirii, 
pe adresa Comisiei de Etică a U.M.F. “Grigore T. Popa”, a adresei nr. 12823/14.06.2016, formulată de 
doamna Conf. univ. dr. M. I., cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” 
din Timișoara. Documentul a fost însoțit de o corespondență purtată prin e-mail care conține 
declarațiile d-lui Șef lucrări dr. L. N., prin care acesta precizează că nu are nicio contribuție la 
realizarea articolului „Basic aspects in selecting a suitable transgenic rodent model for Alzheimer`s 
disease”, nu a fost informat cu privire publicarea articolului și solicită revistei retragerea acestuia. 
Comisia de Etică a analizat și a constatat, prin raportul de caz nr. 22558/10.10.2016, că fapta descrisă 
mai sus și recunoscută expres de domnul Șef lucrări dr. L. N. reprezintă abatere de la etica 
universitară. Comisia de Etică a decis, în unanimitate, aplicarea sancțiunii de „avertisment scris”, 
conform art. 27, coroborat cu art. 29, lit. a) din Regulament, având în vedere atitudinea domnului Șef 
lucr. dr. L. N. față de cele întâmplate, intenția acestuia de a retrage articolul din publicație, dar și 
faptul că menționarea articolului în dosarul de concurs nu a influențat rezultatele concursului, 
condițiile minimale fiind îndeplinite și în lipsa acestuia. 
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CAPITOLUL XI. COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII 
 
 
Comisia de etică a cercetării (CEC) a UMF, realcătuită prin decizia rectorului nr 505/21.05.2015 cu o nouă 
componență (15 membri), reprezentanţi ai celor patru facultăţi din UMF, s-a întrunit pe parcursul anului 
universitar 2015-2016 în 4 şedinţe ordinare prin convocarea de către preşedinte.  
 
Pe parcursul anului universitar 2015-2016 s-au primit 60 aplicaţii către CEC (cu 30 mai puțin decât în anul 
precedent). Exceptând 7 dosare, care sunt încă în evaluare în actualul an universitar, şi 2 care s-au retras, 
toate celelalte au fost rezolvate pozitiv, dupa o perioadă ce a variat între 2 săptămâni şi 8 luni, în funcţie 
de rapiditatea şi claritatea completărilor autorilor precum şi de disponibilitatea imediată a membrilor 
comisiei de etică. La 17 de proiecte avizul s-a acordat după un interval cuprins între 2 săptămâni și 1 
lună. La 15 proiecte – perioada s-a prelungit intre 1 si 3 luni, la 11 proiecte a fost între 3-6 luni, iar la 10 
dosare a durat peste 6 luni.  
 
Fiecare proiect a fost evaluat de către doi membri ai comisiei de etică și apoi de preşedinte. Proiectele 
care au avut neclarități majore sau au abordat probleme de etică importante au fost dezbătute în plen în 
şedinţa lunară a CEC, urmând a primi ulterior de la preşedintele CEC lista observaţiilor şi a 
recomandărilor. Proiectele care nu au răspuns satisfacător cererilor trimise de către preşedinte, au fost 
rediscutate în şedinţele ulterioare, până la clarificarea definitivă şi acordarea avizului pozitiv.  
 
Factorii de întârziere în acordarea avizului etic au fost: incapacitatea autorilor de a răspunde prompt 
revizuirilor trimise de către CEC (de cele mai multe ori datorate plecărilor doctoranzilor în stagiile de 
mobilitate din cadrul doctoratului), răspunsul tardiv al evaluatorilor precum şi întârzierea redactării 
recomandărilor de către CEC. Cauzele principale a retrimiterii către autori a unor observaţii/recomandări 
au fost: includerea în studii de cercetare a unor populaţii vulnerabile (copii, detinuţi) care necesită 
atenţie deosebită şi protecţii suplimentare, incapacitatea autorilor de a redacta un consimţământ 
informat corect în studiile pe subiecţi umani, lipsa unor elemente de protocol de studiu importante pentru 
evaluare etică (ex: criterii de includere, excludere, compensarea, asigurarea subiecţilor, urmărirea 
efectelor adverse etc.) sau lipsa unor elemente de procol a studiilor pe animale, necesare justificării 
utilizării şi protecţiei animalelor.  
 
Cele 51 avize pozitive din anul 2015-2016 au fost acordate pentru: 
- studii doctorale UMF: 44 cazuri (dintre care granturi interne: 10 cazuri; granturi POSDRU şi PN: 5 

cazuri, restul fiind proiecte doctorale fără finanţare prin competiţie) 
- studii postdoctorale: 5 
- studii individuale (aprobate în prealabil de Comisia Ştiinţifică)- 3 
 
Cele 51 avize pozitive au fost repartizate astfel: 
- 36 de la Medicină Generală  
- 9 s-au acordat studiilor de la Facultatea de Farmacie  
- 5 de la Medicină Dentară 
- 1 de la Bioinginerie Medicală 
 
De asemenea, tipul de cercetare în cele 51 de dosare avizate a fost: 
- studii pe ființe umane: 41 
- studii pe animale: 7 
- studii pe culturi celulare, materiale composite etc: 3 
 
Comisia de etică a cercetării apreciază colaborarea cu cercetătorii din UMF Iaşi ca fiind una armonioasă, 
fără a fi înregistrate până în prezent contestaţii sau nemulţumiri majore. CEC apreciază faptul că autorii 
au fost complianţi la recomandări precum şi la solicitările de completare a dosarului în anumite cazuri 
incerte. CEC apreciază în mod deosebit sprijinul şi feed-back-urile din partea Departamentului cercetare 
ştiinţifică/granturi precum şi a prorectoratului de resort care a facilitat postarea pe site-ul UMF a 
noutăţilor sau diverselor informaţii tehnice sau legale din partea CEC. 
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CAPITOLUL XII. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 
 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi (UMF „Grigore T. Popa”) este clasificată pe 
plan naţional cât şi recunoscută de către Asociaţia Europeană a Universităţilor ca instituţie de cercetare 
ştiinţifică avansată. 
 
Comunitatea academică din Universitatea noastră susţine consecvent principiul de bază că o instituţie de 
învăţământ superior trebuie să fie un important producător de noutate ştiinţifică, atât fundamentală cât 
şi aplicativă, în contextul specific al rolului său educaţional şi de formator de elite. 
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică constituie o componentă de bază a misiunii Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Grigore T Popa” Iaşi, prevăzută în planul strategic şi în carta Universităţii şi managementul 
instituţional are ca instrument puternic de control al calităţii acesteia evaluarea anuală a performanţelor, 
monitorizarea permanentă a realizării obiectivelor stabilite, analiza şi planificarea anuală a indicatorilor. 
Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare cuprinde următoarele componente: 
- cercetare fundamentală; 
- cercetare translațională; 
- cercetare clinică; 
- cercetare aplicativă; 
- cercetare de dezvoltare tehnologică; 
- proiectare de produse, servicii, tehnologii, sisteme de producţie şi comercializare etc.; 
- consultanţă, asistenţă tehnică, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul tehnic, tehnologic, 

medical şi biomedical, managerial, financiar-contabil, comercial, etc. 
- transfer tehnologic asigurat pe diferite căi: formare continuă şi postuniversitară, vânzări de brevete 

de invenţie, conferinţe, expoziţii, demonstraţii, publicaţii originale, etc.  
 
Baza materială a UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, utilizată în activităţile de cercetare ştiinţifică, este 
constituită din: spaţii, instalaţii, echipamente, tehnică de calcul şi software, biobaze. Unităţile de 
cercetare de referinţă pentru Universitate sunt: 
- Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX; 
- Centrul de Simulare şi Training în Chirurgie; 
- Centrul de formare şi cercetare în inginerie tisulară, organe artificiale şi medicină regenerativă; 
- Fundaţia “Centrul pentru Cercetare Biomedicală Grigore T. Popa”; 
- Platforma de Cercetări Fiziofarmacologice şi Clinice Asupra Mecanismelor Durerii Nononcologice şi 

Oncologice; 
- Platforma interdisciplinară de Medicină Moleculară; 
- Platforma de Oncogenetică; 
- Platforma de Biologie Moleculară; 
- Laborator de diagnostic molecular al cancerelor bronho-pulmonare; 
- Bioengineering and Medical Biotechnologies; 
- Center for Design, Testing and Maintenance of Medical Devices; 
- Center for Simulation on DentSim and Robodent; 
- Centrul Regional de Diagnostic, Consiliere şi Monitorizare a Copiilor cu Obezitate; 
- CHRONEX-RD Biomedical Research Platform; 
- CHRONEX-RD Primary and Community Medicine Core; 
- EEG & Brain Computer Interface LAB; 
- Laboratory of Ceramic and Metallic Biomaterials; 
- Laboratory of Robotic Systems and Automation: Training, Education, Research; 
- Physics and Biophysics Education Research Laboratory; 
- Regional Telemedicine and Assistive Technologies Center; 
- Research Unit on Drug, Food and Environmental Chemistry; 
- Research Unit on Pharmaceutical Sciences; 
- Centru de cercetare în domeniul patologiei renale. 
 
Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare ştiinţifică este asigurată prin: 
- fonduri proprii ale UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, atribuite pe bază de competiţii interne aprobate de 

Senatul Universităţii (Grantul tânărului cercetător şi Grant IDEI-ECHIPE); 
- fonduri proprii ale UMF „Grigore T. Popa” Iaşi pentru activități de diseminare reprezentate de 

participarea la manifestări științifice internaționale și de publicarea unor articole științifice în reviste 
ISI (conform Deciziei Rectorului nr. 1132/2010); 
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- fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor 
noi din Programul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare şi inovare atribuite în sistem 
competitiv, precum şi a altor teme de cercetare de interes naţional şi internaţional sub formă de 
granturi acordate în competiţii organizate de Unitatea Executivă de Finanţare a Învăţământului 
Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Aceste granturi sunt accesate prin competiție națională cu 
apeluri lansate în cadrul calendarului Programului Național de Cercetare Dezvoltare; 

- fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea cercetării doctorale, conform Metodologiei de alocare 
a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de 
învăţământ superior de stat din România; 

- contracte de cercetare naționale încheiate cu societăţi comerciale, regii autonome, fundații, asociații, 
ministere; 

- programe internaționale de finanțare a cercetării (programul Horizon 2020, alte programe finanţate de 
Uniunea Europeană, de ţări partenere, de instituţii de cercetare, fundații, universităţi); 

- programe de finanțare a dezvoltării bazei materiale şi a resurselor umane cu fonduri structurale; 
- consultanţă medicală şi tehnico-ştiinţifică, expertize, asistenţă medicală sau tehnică; 
- sponsorizări; 
- credite bancare. 
 
Întregul proces de cercetare ştiinţifică este coordonat şi supervizat de Prorectoratul de resort, prin 
intermediul Comisiei de Cercetare Ştiinţifică a Prorectoratului, Comisiei de Cercetare Ştiinţifică a 
Senatului şi al Comisiei de Etică pentru Cercetare, şi având suport administrativ din partea: Directorului 
General Administrativ, Compartimentului Cercetare Ştiinţifică, Direcţiei Financiar-Contabilă, Biroului 
Achiziţii Publice, Direcţiei Resurse Umane, Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, Şcolii 
Doctorale, Bibliotecii UMF Iaşi. 
 
Cuantificarea periodică a rezultatelor cercetării reprezintă unul dintre mecanismele prin care poate fi 
evaluată eficacitatea şi eficienţa acestor activităţi şi prin care se pot stabili apoi oportunităţi de 
îmbunătăţire. UMF „Grigore T. Popa” Iaşi evaluează anual activitatea de cercetare ştiinţifică şi răspunde 
prompt cerinţelor organismelor naţionale şi internaţionale referitoare la astfel de evaluări. 
Criteriile de evaluare a eficienței activității de cercetare urmăresc: 
- activitățile de diseminare a rezultatelor (articole publicate în reviste ISI, BDI, citări contorizate oficial 

în sistemele ISI); 
- premierea rezultatelor cercetării, brevete; 
- gradul de implicare a resursei umane tinere în activitățile de cercetare (studenți, masteranzi, 

doctoranzi, în general personal de cercetare sub vârsta de 35 ani); 
- rata de succes a cererilor de finanţare şi gradul de îndeplinire a obiectivelor/indicatorilor referitor la 

granturile câştigate în diverse competiţii de finanţare a cercetării ştiinţifice; 
- infrastructura de cercetare creată/extinsă prin intermediul granturilor. 
 
Rezultatele acestor evaluări sunt analizate anual în cadrul Sistemului de Management al Calităţii având ca 
scop propunerea măsurilor de îmbunătăţire, corelate cu adaptarea strategiilor, politicilor şi obiectivelor 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi referitoare la cercetarea ştiinţifică. 
Prorectoratul responsabil cu activitatea ştiinţifică asigură excelenţa universitară în contextul Planului 
strategic privind activitatea de cercetare ştiinţifică. 
 
În acest sens au fost propuse în anul 2016 următoarele obiective: 
I. Obiective pe termen scurt 
O.I.1. Reevaluarea regulamentelor UMF „Grigore T. Popa” prin redefinirea grilelor/indicatorilor de 
evaluare privind activitatea de cercetare ştiinţifică; 
O I.2. Reevaluarea şi redefinirea atribuţiilor Comisiei ştiiţifice a Senatului, a Comisiei ştiinţifice a 
Universităţii, Comisiei de Etică a Cercetării, Comisiilor ştiinţifice ale Facultăţilor; 
O I.3. Redefinirea proiectului de granturi interne ale Universităţii; 
O I.4. Stabilirea persoanelor şi a responsabilităţilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul 
cancelariei Rectoratului; 
 
II. Obiective pe termen mediu 
O II.1. Reanalizarea priorităţilor activităţii de cercetare ştiinţifică; 
O II.2. Analiza şi redefinirea resurselor bibliografice puse la dispoziţie de Universitate cercetătorilor; 
O II.3. Reorganizarea departamentelor în vederea creării de poli de cercetare multidisciplinară prin 
identificarea/atragerea/formarea cercetătorilor de talent. 
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III. Obiective pe termen lung 
O III.1. Asigurarea şi perfecţionarea resursei umane pentru cercetarea ştiinţifică de excelenţă, dezvoltare 
şi inovare; 
O III.2. Creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a activităţii de cercetare a Universităţii; 
O III.3. Intensificarea colaborărilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, transfer de cunoştinţe, transfer 
tehnologic şi inovare cu parteneri publici şi din mediul privat naţionali şi din străinătate; 
O III.4. Atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică; 
O III.5. Dezvoltarea şi implementarea activităţii Centrului Metodologic de Cercetare şi Statistică al 
Universităţii; 
O III.6. Punerea în valoare a infrastructurilor/centrelor de cercetare disponibile, dezvoltarea continuă a 
acestora, crearea centrelor de cercetare de excelenţă; 
O III.7. Dezvoltarea continuă/modernizarea infrastructurii de cercetare. 

 
Având în vedere obiectivelor propuse pe termen scurt, mediu şi lung, Prorectoratul ştiinţific a iniţiat şi 
desfăşurat în anul 2016 următoarele activităţi: 
- reorganizarea Comisiei ştiinţifice a Prorectoratului şi a Comisiei ştiinţifice a Senatului; 
- stabilirea atribuţiilor acestora, elaborarea şi aprobarea Regulamnentelor de organizare şi funcţionare; 
- revizuirea regulamentului activităţii de cercetare ştiinţifică şi a procedurilor privind această 

activitate; 
- analiza grilelor/indicatorilor de evaluare privind activitatea de cercetare ştiinţifică; 
- reformularea criteriilor de performanţă şi a indicatorilor privind activitatea de cercetare ştiinţifică - 

dezvoltare şi inovare, vizibilitate naţională şi internaţională, în acord cu ultimele prevederi legale în 
vigoare, Carta Universităţii; 

- stimularea înregistrării profilului cercetărilor şi a rezultatelor în platformele/bazele de date 
internaţionale; 

- activitate susţinută de creştere a vizibilităţii Universităţii prin înregistrarea şi actualizarea 
informaţiilor despre aceasta în platformele/bazele de date naţionale şi internaţionale; 

- formularea şi publicarea expresiilor de interes pentru colaborările imediate (aplicaţii de proiecte) şi 
de perspectivă (colaborări pentru pregătirea unor proiecte naţionale/internaţionale, în cadrul PNCDI 
III şi H2020); 

- monitorizarea continuă a oportunităţilor de finanţare a cercetării ştiinţifice; 
- realizarea unor informări sintetice cuprinzând scopul, domeniile de cercetare, condiţiile de 

eligibilitate, bugetele accesibile, termene pentru depunerea aplicaţiilor pentru toate apelurile 
identificate, active sau în pregătire; 

- informarea mediului academic prin toate căile de comunicare: anunţuri la Noutăţi în pagina Cercetare 
pe www.umfiasi.ro, Newsletter către decanate, directori departamente, directori centre de 
cercetare, directori de proiecte, cercetători vizaţi ca fiind eligibili pentru participare la competiţie; 

- oferirea consultanţei ştiinţifice în elaborarea propunerilor de proiecte şi în asigurarea normelor de 
etică a cercetării de către Comisia ştiintifică şi Comisia de Etică a cercetării, care analizează 
propunerile de proiecte; 

- oferirea de către CCS a sprijinului administrativ pentru proiectarea bugetelor, relaţia cu punctele de 
contact din cadrul apelurilor şi parcurgerea procedurilor pentru depunerea proiectelor; 

- monitorizarea indicatorilor privind atragerea fondurilor (număr de proiecte depuse, rata de reuşită a 
proiectelor, utilizarea la maxim a fondurilor alocate proiectelor finanţate) şi stimularea atingerii 
valorilor ţintă ale acestora; 

- publicarea şi actualizarea continuă a infrastructurilor de cercetare (baza materială disponibilă, 
software şi bănci de date); 

- încurajarea depunerii aplicaţiilor de finanţare a cercetării prin utilizarea cu prioritate a infrastructurii 
disponibile în cadrul Universităţii. 

 
Având în vedere apelurile comune organizate de România şi Republica Moldova pentru proiecte de 
cooperare bilaterală în cercetarea ştiinţifică dar şi oportunităţile de finanţare oferite de programele 
Europene, în data de 11.11.2016 în cadrul programului vizitei la UMF Iaşi a delegaţiei de la Universitatea 
de Stat pentru Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău formată din rectorul şi prorectorii 
instituţiei, Prorectoratul ştiinţific a propus o prezentare paralelă a principalelor direcții de cercetare, 
urmată de delimitarea grupurilor de lucru de ambele părți pentru a porni activitățile în comun. Din 
prezentările cercetătorilor ieșeni, a reieșit că există deja multe proiecte demarate în parteneriat 
transfrontalier România-Republica Moldova sau chiar UMF Iași – USMF Chișinău, la acestea urmând să se 
adauge parteneriate noi. 
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REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

înregistrate în ANUL 2016 
I. Participarea în proiecte 
I.1. Granturi internaţionale 

 

Fig. 14. Proiecte internaţionale aflate în derulare în anul 2016 
 
 

Fig. 15. Proiecte depuse în anul 2016 - competiţii internaţionale 
 
 
 

Fig. 16. Proiecte câştigate în anul 2016 – competiţii internaţionale 
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I.2. Granturi naţionale 
 

 

 
Fig. 17. Proiecte derulate în anul 2016 - competiţii naţionale 

 
În anul 2016 bugetele proiectelor de cercetare au fost utilizate judicios, în contextul diminuării bugetelor 
contractate iniţial. Directorii de proiect au replanificat activităţile anului în curs şi au avut în vedere 
asigurarea necesarului pentru dotărilor cu echipamente, tehnică de calcul şi software şi a materialelor 
consumabile în vederea atingerii obiectivelor propuse. 

 
Fig. 18. Proiecte depuse în anul 2016 - competiţii naţionale 

 
 

 
 

 
Fig. 19. Proiecte câştigate în anul 2016 - competiţii naţionale 
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I.3. Granturi Interne 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi urmăreşte prin acest tip de proiecte 
susţinerea cercetării ştiinţifice în vederea obţinerii de rezultate competitive pe plan naţional şi 
internaţional şi cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio-economică. Obiectivele urmărite sunt: 

 promovarea cercetărilor originale şi creşterea capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile asupra 
competitivităţii cercetătorilor instituţiei pe plan naţional şi internaţional; 

 publicarea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor în reviste ISI; 

 creşterea capacităţii cercetătorilor de a candida cu succes la instrumentele de finanţare naţionale, 
europene şi internaţionale; 

 dezvoltarea de resurse umane de calitate în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iaşi. 

 
Granturi interne derulate în anul 2016 
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 s-au derulat atât cele 14 granturi interne de cercetare 
finanţate în cadrul programului de granturi interne din competiţia organizată în anul 2014, cît şi cele 10 
granturi interne din competiţia 2015. Proiectele de cercetare finanţate din venituri proprii ale 
Universităţii au avut în anul 2016 un buget de venituri şi cheltuieli în sumă totală de 331337 lei, directorii 
de proiect utilizând fondurile conform planificării activităţilor de cercetare. 
Proiectele finanţate în anul 2016 au fost atent monitorizate, prin rapoartele intermediare de activitate 
prezentate de către directorii de proiecte din competiţia 2015 la un an de la semnarea contractului, 
respectiv rapoartele finale de activitate ale proiectelor din competiţia 2014, în conformitate cu 
prevederile contractelor de finanţare. Rapoartele intermediare şi cele finale de activitate au fost 
analizate de către Comisia ştiinţifică. 
Rezultatele finale ale granturilor interne din competiţia 2014 au fost prezentate în cadrul sesiunii speciale 
de comunicări ştiinţifice din data de 9 decembrie 2016, organizată în cadrul manifestării „Zilele 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa Iaşi”. 
Aprecierea activităţii desfăşurate în cadrul proiectelor de cercetare a fost realizată conform unei Fişe de 
evaluare, în care aspectele urmărite au fost: 

 gradul de realizare a obiectivelor/activităţilor proiectului pentru perioada de raportare; 

 gradul de îndeplinire a rezultatelor şi criteriilor de performanţă prevăzute pentru perioada de 
raportare (identificarea rezultatelor valoroase şi originale obţinute în cadrul proiectului, articole 
acceptate la publicare sau publicate, rezumate acceptate la congrese/conferinţe, etc.); 

 relevanţa ştiinţifică a rezultatelor raportate (date cuprinse în raportul ştiinţific, articole publicate, 
jurnalul în care au fost publicate, prezenţa “acknowledgements”) şi a metodelor utilizate (metode 
originale, în premieră, metode adaptate/modificate); 

 analiza implicării cercetătorilor din echipă în proiect, modul în care se reflectă participarea acestora 
în desfăşurarea grantului, corelarea activităţii acestora cu tematica proiectului. 

 rezultatele obţinute în cadrul proiectelor de cercetare, cu referire strictă la îndeplinirea criteriilor 
minime de performanţă asumate prin contractul de cercetare, conform evaluării. 

 
Competiţia de granturi interne 2016 
Prorectoratul ştiinţific, Comisia Ştiinţifică şi Direcţia Administrativă a continuat şi în anul 2016 ideea 
organizării unei noi competiţii de granturi interne, având în vedere experienţa acumulată şi rezultatele 
obţinute în competiţiile derulate anterior, punctele tari şi punctele slabe identificate cât şi interesul 
comunităţii academice de a beneficia de fonduri suplimentare pentru activitatea de cercetare ştiinşifică 
în vederea stimulării formării de echipe de cercetare experimentate şi de susţinere a tinerilor cercetători 
care să asigure succesul în competiţiile naţionale şi internaţionale viitoare. 
Astfel, în anul 2016 s-a elaborat, aprobat şi lansat o nouă competiţie de granturi interne, al cărei 
regulament de organizare şi desfăşurare a fost aprobat prin Hotărârea nr. 17/08.06.2016 a Senatului. 
Competiţia a de granturi interne 2016 a fost organizată pe două subprograme de finanţare: 
1. Grantul tânărului cercetător, cu o finanţare maximă în sumă de 5000 euro/proiect, prin care 
Universitatea urmăreşte susţinerea cercetării ştiinţifice efectuate de cadrele didactice cu vârsta până în 
35 de ani şi grad didactic asistent universitar sau şef de lucrări, în vederea obţinerii de rezultate 
competitive pe plan naţional şi internaţional şi cu potenţial de transfer tehnologic în aria socio-
economică. 
2. Granturi Idei-Echipe, cu o finanţare maximă în sumă de 10000 euro/proiect, prin care Universitatea 
urmăreşte susţinerea cercetării ştiinţifice, având în vedere acelaşi obiectiv privind rezultatele. Această 
competiţie se adresează echipelor de cercetare/liderilor de grupuri de cercetare cu rezultate ştiinţifice 
anterioare excelente demonstrate. 
În competiţia de granturi interne 2016 au fost selectate pentru finanţare un număr de 11 propuneri de 
proiecte (Tabelul 80 şi Tabelul 81), ale căror bugete solicitate şi aprobate însumează un total de 306532 
lei. Acordarea sprijinului financiar se face pentru derularea proiectelor de tip grant intern în perioada 
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01.01.2017–31.12.2018, sumele fiind alocate pe proiect în conformitate cu cererea de finanţare şi 
contractul de execuţie încheiate între Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi în 
calitate de Contractor şi Directorul de proiect, în calitate de Contractant. 
Evaluarea proiectelor selectate în competiţia de granturi interne a fost făcută de către experţi din 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, validaţi de Comisia de Cercetare Stiinţifică a 
Universităţii, în baza metodologiei stabilite prin regulamentul competiţiei, prin analiza independentă a 
cecerii de finanţare de către 3 experţi diferiţi desemnaţi pentru fiecare proiect, cu respectarea 
principiilor imparţialităţii, obiectivităţii, evitarea conflictelor de interese şi realizarea consensului de 
privind punctajul final acordat. 

 
Tabelul nr. 80 Proiecte de tip Grantul Tânărului Cercetător selectate pentru finanţare 

Nr. 
crt. 

Director proiect Denumire proiect de cercetare 
Buget 
(lei) 

1.  Arhire Lidia Iuliana 
The use of newly discovered myokine irisin as a 
biomarker for individualised recommendation for 
physical exercise in overweight and obese men 

21897 

2.  Armaşu Ioana 
Evaluation of the anti-aromatase effect of ghrelin in 
breast cancer 

20235 

3.  Creţeanu Andreea 
Optimization of oral bioavailability of amiodarone 
hydrochloride through the formulation of modified-
release particulate systems 

22500 

4.  Gavrilescu Otilia 
The benefits of specialized educational counselling and 
cognitive behaviour therapy for patients with 
inflammatory bowel disease 

22500 

5.  Luca Cătălina 
Analysis of Thermographic Images in early detecting of 
prematurity apnea 

22500 

6.  Muşină Ana Maria 
Systemic and local immune response evaluation to tumor 
aggressiveness in patients with colorectal cancer 

22200 

7.  Ştefăniu Ramona Frailty and Quality of Life of Elderly Patients 18950 

8.  Vasincu Alexandru 
Phytochemical profile and pharmacodynamic activity on 
gastric function of some vernonia kotschyana sch. Bip. 
Ex walp. Extracts. 

22250 

 
 
Tabelul nr. 81 Proiecte de tip Echipe-Idei selectate pentru finanţare 

Nr. 
crt. 

Director proiect Denumire proiect de cercetare 
Buget 
(lei) 

9.  Furnică Cristina 
Morphoanatomical and Pathophysiological Aspects of 
Coronary Artery Bypass Grafting in Terms of Long-Term 
Outcome (CABOT) 

44000 

10.  Mocanu Veronica 
Expression of ghrelin receptor (GHSR-1a) in subcutaneous 
adipose tissue and its effect on preadipocytes proliferation 
and differentiation 

44500 

11.  Vlad Maria Daniela 
Novel Ti-apatite composite scaffold based on 3D-printing 
technology intended for spinal restoration 

45000 
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II. Publicaţii ştiinţifice 

 
Fig. 20. Articole publicate în anul 2016 

 
 
 

 
Fig. 21. Repartiţia numărului de articole cotate ISI pe cele trei zone 

conform scorului relativ de influenţă publicat în anul 2016 
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Fig. 22. Ponderea numărului de lucrări in extenso ISI (article, review, proceedings paper) 

pentru cele mai reprezentative subdomenii în anul 2016 
 
 
 

 

 
Fig. 23. Ponderea numărului de lucrări in extenso ISI 

(article, review, proceedings paper) pe departamente în anul 2016 
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Ameliorarea activităţii manageriale şi administrative la nivelul prorectoratului ştiinţific 
 
Realizarea obiectivelor stabilite în Planul strategic privind activitatea de cercetare ştiinţifică şi în 
Procedura de proces a activităţii de cercetare ştiinţifică a fost realizată în anul 2016 prin continuarea 
urmăririi permanente şi a evidenţierii a rezultatelor cercetării astfel încât în orice moment se poate emite 
un raport de autoevaluare care are ca rezultat indicatorii de performanţă luaţi în calcul de criteriile de 
evaluare stabilite de instituţiile sau autorităţile desemnate să ateste calitatea cercetării în cadrul 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. 
În anul 2016, Compartimentul de Cercetare Ştiinţifică a actualizat în permanenţă pagina web dedicată 
cercetării şi baza de date proprie lucrările ştiinţifice publicate de cercetătorii Universităţii care apar în 
spaţiul Web of Science şi în revistele indexate în alte Baze de Date Internaţionale, în care au publicat 
cercetătorii afiliaţi la UMF „Grigore T. Popa”, astfel încât se pot emite rapoarte statistice şi detaliate 
privind publicaţiile pe o anumită perioadă, pentru fiecare autor interesat. 
 
Pe site-ul www.umfiasi.ro în pagina Cercetare, secţiunea în limba engleză „Scientific research”, 
„Publications” sunt afişate în timp real toate lucrările cu apartenenţa la UMF „Grigore T. Popa” apărute în 
spaţiul ISI din anul 2000 la zi, cu posibilitate de selecţie şi afişare a tuturor publicaţiilor dintr-un an. 
 
Actualizarea în permanenţă a site-ului dedicat activităţii de cercetare ştiinţifică a constituit şi în anul 
2016 un instrument important de creştere a vizibilităţii cercetătorilor ştiinţifici, a proiectelor de cercetare 
şi realizărilor ştiinţifice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. 
Comunitatea academică a fost informată şi în anul 2016 în timp util despre oportunităţile de cercetare 
prin anunţarea pe site-ul Universitaţii a competiţiilor naţionale, internaţionale şi ale competiţiei de 
granturi interne astfel încât informaţiile au fost accesibile direct tuturor cercetătorilor prin anunţuri în 
pagina principală şi în pagina Cercetare cât şi prin informarea directă a persoanelor eligibile sau 
interesate pentru participarea la competiţii. 
 
Prorectoratul pentru activitatea de cercetare ştiinţifică a prezentat Consiliului de Administraţie toate 
cererile de aprobare a participării Universităţii ca instituţie gazdă sau parteneră şi de susţinere a 
administrativă a propunerilor de proiecte, depuse de către cadrele didactice care au participat în 
competiţiile naţionale şi internaţionale. 
 
Realizarea propunerilor de proiecte a primit sprijinul administrativ al Departamentului de management al 
proiectelor care a stat la dispoziţia aplicanţilor prin activitatea de consultanţă la proiectarea bugetelor în 
conformitate cu deciziile Consiliului de Administraţie privind repartiţia orientativă a cheltuielilor pe 
anumite capitole şi în conformitate cu pachetele de informaţii/ghidurile de aplicaţie al competiţiilor. 
 
Implementarea proiectelor de cercetare noi şi a proiectelor aflate în derulare s-a desfăşurat prin 
concurenţa activităţii tuturor serviciilor implicate, conform prevederilor contractelor de finanţare, a 
procedurilor specifice de lucru, a procedurii de proces a activităţii de cercetare ştiinţifică şi a celorlalte 
activităţi implicate. 
  

http://www.umfiasi.ro/
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Tabelul nr. 82. Evoluţia indicatorilor de calitate a activităţii de cercetare ştiinţifică 
în anii 2014-2015-2016 
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CAPITOLUL XIII. ANALIZA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI ADMINISTRATIVE PENTRU ANUL 2016 
 
 
1.1. Analiză situaţională a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 
Prin implementarea standardului ISO 9001:2008 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iaşi s-a focalizat pe o abordare procesuală a întregii sale activităţi. În consecinţă au fost identificate 
categoriile de procese organizaţionale şi relaţiile funcţionale dintre acestea. 
 
Fig. 24: Relaţie procese organizaţionale şi Manualul Calităţii 
 

 
 
Orientarea strategică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi: creşterea satisfacţiei 
clientului (studentului) şi îmbunătăţirea continuă a propriei activităţi. 
 
Fig. 25: Orientare strategică UMF-Iaşi 
 

 
 
Orientarea strategică a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi se regăseşte în 
Declaraţia managementului privind sistemul de obiective al Universităţii de Medicină si Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iaşi. 
 
Scop 
Declaraţia managementului privind sistemul de obiective al Universităţii de Medicină şi Farmacie  „Grigore 
T. Popa” Iaşi este un document elaborat şi actualizat anual în vederea desfășurării analizei efectuate de 
management, așa cum este cerut de standardul ISO 9001, analiză ce se referă la conformitatea și 
eficacitatea sistemului de management al calității și analizează și centralizează date și informații 
generate în orizontul de timp 2015-2016, până la data 01.03.2017. 
In cadrul universităţii, în anul 2016 a început tranziţia de la standardul de referinţă ISO 9001:2008 la 
ISO 9001:2015, standard ce pune accent pe acţiunile pentru analizarea sistematică a riscurilor şi 
oportunităţilor existente. Acest demers este susţinut şi de implementarea standardului de control intern 
managerial nr. 8, „Managementul riscurilor”, al OSGG 400/2015 (cu toate actualizările ulterioare). 
De la analiza efectuată de management în martie 2016, în cadrul Universităţii de Medicină si Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași a continuat, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi 
funcţionare, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu 
OSGG nr. 400/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind aplicarea Codului Controlului Intern 
care cuprinde standardele de management și control intern în entitățile publice. 
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Această acţiune este impusă atât de legislaţia în vigoare cât şi din dispoziţia Ministerului Educaţiei 
Nationale, prin raportările obligatorii semestriale/anuale asupra stadiului implementării standardelor, pe 
total entitate și pe structurile organizatorice componente. 
Deși în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași există un sistem de management al 
calității implementat și certificat conform SR EN ISO 9001:2008, acest lucru nu înseamnă decât alinierea 
Universității  într-o anumită măsură la anumite standarde (precum Standardul 2- Atribuții, Funcții, Sarcini; 
Standardul 9: Proceduri ), dar măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea 
sistemului de control intern managerial, în conformitate cu OSGG 400/2015, implică schimbări mai ample 
în cadrul universității decat Sistemul de Management al Calității. 
Dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) are drept bază sistemul de management al 
calității (SMC), practic în Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” Iași există un sistem 
SMC-SCIM integrat. 
Structura cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a SCIM este Comisia de 
Control Intern Managerial,  numită inițial prin decizia rectorului nr.353/13.04.2011. Aceasta a fost 
modificată ulterior prin decizia nr. 1110/30.10.2011, decizia nr. 26/25.01.2013 și decizia nr. 
914/23.11.2015. 
 
Având în vedere numirea în funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iaşi a dl. Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu, în conformitate cu Ordinul MENCS nr. 3215/24.02.2016, având în 
vedere numirea noilor prorectori si a directorului general prin Decizia nr. 162/08.03.2016, precum şi 
validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiei de Decan, prin Hotarârea Senatului nr. 
10/27.04.2016, componenţa Comisiei de Control Intern Managerial a fost modificată în anul 2016 prin 
Decizia nr. 306/26.05.2016, putem concluziona ca astfel au fost desemnate structurile de conducere ale 
Universităţii. 
 
Conform prevederilor OSGG nr. 400/2015, rectorul Universităţii elaborează anual Raportul asupra 
sistemului de control intern managerial, ce are ca obiect situatia SCIM existent la data închiderii 
exercițiului financiar, realizat pe baza operațiunii de autoevaluare a stadiului de implementare a 
standardelor de control intern managerial în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. 
 
Politica și obiectivele în domeniul calității 
Politica privind calitatea a fost elaborată initial în data 11.01.2008, revizuită ulterior în data 02.03.2010, 
respectiv 07.03.2015, precum si în data de 01.03.2016. Documentul respectă cerințele standardului de 
referinţă ISO 9001 și este adecvat scopurilor organizației. De asemenea, în timpul auditurilor interne, 
desfășurate anual, în mod planificat, s-a constatat că documentul este cunoscut, înțeles și aplicat în toate 
compartimentele.  
Obiectivele generale ale universităţii, precum și obiectivele specifice planificate pentru anul 2016 sunt 
descrise în Declarația managementului privind SISTEMUL DE OBIECTIVE al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pentru anul 2016, postată pe site-ul universității. 
Declarația managementului privind obiectivele în domeniul calității și-a schimbat denumirea în Declarația 
managementului privind sistemul de obiective al Universităţii de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iaşi, pentru a satisface atât cerințele standardului ISO 9001:2008 (referitoare la sistemul de management 
al calității), cât si cerințele OSGG nr.400/2015 (referitoare la sistemul de control intern managerial în 
instituţiile publice). 
Obiectivele specifice fiecărui departament/facultate sunt elaborate/propuse anual de către coordonatorul 
de activitate al fiecărei structuri organizatorice și centralizate de către managerul calitate în Declarația 
managementului privind SISTEMUL DE OBIECTIVE AL Universităţii de Medicină si Farmacie „Grigore T. 
Popa” IAȘI. Documentul este avizat de Prorectorul responsabil cu  strategia universitară şi evaluarea 
academica şi aprobat de rectorul Universităţii. 
În ședința de analiză de management desfășurată în 24.03.2016, atât pentru compartimentul academic, 
cat și pentru compartimentul administrativ, au fost analizate Obiectivele universității stabilite pentru 
perioada 03.2015-03.2016, documentate în raportul „Obiective propuse la data de 01.03.2015 și analizate 
la data de 01.03.2016”. 
Au fost analizate toate obiectivele stabilite la data de 01.03.2015 (stadiul actual, motivul nerealizării și 
acțiunea propusă).  
S-au propus obiectivele specifice pentru anul 2016, prorectorii, decanii, precum şi coordonatorii de 
activitate ai compartimentului administrativ susținându-și propriile obiective ale domeniului pe care îl 
reprezintă. 
Obiectivele specifice răspund pachetului de cerințe SMART (S-precise ; M-măsurabile și verificabile ; A-
necesare ; R-realiste ; T-cu termen de realizare). 
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În următoarea ședință de analiza de management, din luna martie 2017, se vor analiza obiectivele 
universității stabilitate pentru anul anterior și vor fi propuse obiectivele specifice pentru perioada 
01.03.2017-01.03.2018. 
 
Documentele sistemului calității  
În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” IAȘI sunt identificate, controlate și 
procedurate următoarele tipuri de procese : 
- procese manageriale (de conducere): Managementul strategic, Managementul proceselor, 

Managementul resurselor, Management calitate, Management resurse umane; 
- procese de bază (de prestare servicii): Studii universitare de licență, Studii postuniversitare, Studii 

universitare de Masterat, Studii universitare de Doctorat, Cercetare universitară și programe naționale 
și europene, Programe comunitare și relații internaționale; 

- procese suport: Facilități studenți, Bibliotecă, Editură, Tipografie, Registratură, Arhivă, Secretariat, 
Control financiar preventiv propriu, Consiliere juridică, Tehnic, Administrativ,  Administrare 
patrimoniu, Apărarea împotriva incendiilor, Sănătate și securitate în muncă, Aprovizionare, Centrul 
de comunicații, Audit public intern, Managementul programelor pentru dezvoltare institutionala, 
Comunicare si marketing universitar. 

Succesiunea și interacțiunea acestor procese este documentată în Harta proceselor. 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” - Iași a documentat și ține sub control sistemul 
de management al calității prin următoarele documente : 
- declarația managementului privind sistemul de obiective al Universităţii de Medicină si Farmacie 

„Grigore T. Popa” Iaşi; 
- politica în domeniul calității; 
- manualul calității; 
- proceduri de sistem; 
- proceduri de proces; 
- proceduri operaționale; 
- proceduri/instrucțiuni de lucru; 
- înregistrările specifice sistemului de management al calității. 
 
La data de 31.12.2016, în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași existau 
elaborate/revizuite 114 proceduri: 6 proceduri de sistem; 29 proceduri de proces, 16 proceduri 
operaționale; 63 proceduri de lucru. 
Implementarea standardelor de control intern/managerial, modificările legislative, precum şi modificările 
interne au impus revizuirea procedurilor existente și elaborarea unor proceduri noi.  
 
Tabel nr. 83 Proceduri elaborate/revizuite din 01.01.2016 până în prezent 

Nr.
crt. 

Denumire procedură   Cod Ediţie Revizie 

1. Controlul Documentelor PS-01 3 0 

2. Depunerea declaraţiilor de avere şi interese PO-15 1 0 

3. Depozite materiale PL-16 2 0 

4. Parc auto PL-17 2 0 

5. Paza PL-18 2 0 

6. Spaţii închiriate PL-19 2 1 

7. Îngrijire patrimoniu PL-50 2 0 

8. 
Examinarea studenţilor la obiectele de studiu unde aceasta include 
examen unic tip grilă 

PL-81 2 0 

9. Uniform multiple-choise examination of students PL-81 2 0 

10. 
L'evaluation des etudiants aux disciplines comprenant un examen 
unique de type qcm 

PL-81 2 0 

11. Admiterea studenţilor pe cont propriu valutar PL-90 1 0 

12. Procedura de colectare a datelor absolvenţilor PL-91 1 0 
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13. Admiterea rezidenţilor străini PL-92 1 0 

14. Recunoaşterea activităţii de voluntariat PL-93 1 0 

15. 
Recognition of volunteer work done in the "Gr.T.Popa" UMPh Iasi 
student societies 

PL-93 1 0 

16. 
La validation de l'activite de volontariat dans le cadre des 
associations estudiantines de 'UMF "Gr.T.Popa" de Iasi 

PL-93 1 0 

17. Reglementare statut financiar PL-94 1 0 

18. Evidenţa contabila a activităţii de hrană cantină PL-95 1 0 

19. Selecţia cadrelor didactice ERASMUS PL-96 1 0 

20. Selecţia studenţilor ERASMUS PL-97 1 0 

21. 
Recunoaşterea automată a funcţiilor didactice din învăţământul 
universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar 
acreditate din străinătate 

PL-98 1 0 

22. Procedura privind desfăşurarea şedinţelor Consiliului Facultăţii PL-99 1 0 

23. Evidenţa contabilă privind decontarea deplasărilor interne, externe PL-100 1 0 

24. 
Evidenţa contabilă operaţiuni diverse activitate de baza "Venituri 
proprii" 

PL-101 1 0 

25. 
Evidenţa operaţiunilor de bancă privind extrasele de cont din banci 
comerciale 

PL-102 1 0 

26. Evidenţa contabilă clienti PL-103 1 0 

27. 
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinte, 
obţinute în străinătate 

PL-104 1 0 

28. 
Recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat 
obţinute în instituţiile de învăţământ universitar acreditate din 
străinătate 

PL-105 1 0 

 
Proceduri în curs de elaborare: 
1. Managementul Programelor de Dezvoltare Instituţională 
2. Gestionarea site-ului universităţii 
3. Comunicare şi marketing universitar 
 
Documentele sistemului de management al calității sunt prezentate în documentul centralizator „Lista 
documentelor SMC in vigoare”. Acesta se actualizează anual sau ori de câte ori e necesar și se postează pe 
site-ul universității, la secțiunea „Managementul calității”. 
Toate documentele: 
- sunt verificate și aprobate înainte de difuzare; 
- atunci când au devenit perimate sunt retrase și distruse; 
- se revizuiesc și se actualizează periodic; 
- sunt identificate și codificate adecvat. 
 
În anul 2016 a fost revizuită procedura „Controlul documentelor”, în vigoare din data de 04.11.2016, 
procedură ce a îmbunătăţit documentarea regulilor unitare şi explicite privitoare la  controlul procedurilor 
şi regulamentelor din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi. Aceste reguli se referă 
la iniţierea, elaborarea, verificarea, avizarea, aprobarea, difuzarea,  codificarea, accesul, păstrarea, 
revizuirea, retragerea, arhivarea şi distrugerea documentelor interne formalizate codificate, mai exact a 
procedurilor şi regulamentelor. 
În conformitate cu această procedură, a fost iniţiată o acţiune de revizuire a tuturor regulamentelor 
existente în universitate, în vederea armonizării acestora cu noua cartă universitară, cu legislaţia 
specifică în vigoare, precum şi cu structura actuală a universităţii, organigrama şi modificările interne la 
nivelul managementului de vârf. 
Evidenţa regulamentelor este ţinută sub control de Secretarul şef al universităţii într-un registru 
electronic, astfel încât este posibilă în orice moment identificarea acestora, şi anume: cod, funcţiile care 
au elaborat, verificat şi aprobat, precum şi hotărârea Senatului prin care acestea au intrat în vigoare. 
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Controlul înregistrărilor, atât interne cât și externe este reglementat de procedura “Controlul 
înregistrărilor” – cod PS-02. Principalele tipuri de înregistrări pe care universitatea le păstrează se referă 
la: 

 analizele efectuate de management; 

 controlul documentelor; 

 identificarea și trasabilitatea serviciilor; 

 controlul serviciilor neconforme și reclamațiilor; 

 acțiuni corective și preventive; 

 audituri interne; 

 instruirea personalului; 

 controlul înregistrărilor. 
Înregistrările sistemului de management al calității sunt prezentate in documentul „Formulare, 
chestionare și registre in vigoare”. Acesta se actualizează anual, sau ori de câte ori e necesar, și se 
postează pe site-ul universității, la secțiunea „Managementul calității”. 
 
Documentele sistemului de control intern managerial (SCIM- implementat in conformitate cu OSGG nr. 
400/2015), sunt documentele sistemului de management al calității (SMC-implementat in conformitate cu 
standardul ISO 9001) la care se adaugă procedurile specifice controlului intern: Managementul riscurilor, 
Gestiunea abaterilor, Semnalarea neregularităților, Funcții sensibile, Delegarea atribuțiilor, Liste de 
identificare a activităților, liste de inventariere discontinuități, Program de dezvoltare a Sistemului de 
Control Managerial, etc. 
 
Rezultatele auditurilor interne sau externe 
In anul 2016, auditul intern pe linie SMC-SCIM, planificat în Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore 
T. Popa” Iași s-a desfășurat conform Programului de audituri interne pentru anul 2016 (aprobat și publicat 
pe site-ul universității) în proporție de 54%, realizat efectiv pentru compartimentul administrativ. 
Programul anual de audituri interne a fost condus de către managerul calitate, Dana Zăinescu .  
 
In strategia de dezvoltare a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi sunt promovate şi 
încurajate principiile care stau la baza creşterii calităţii prin evaluări externe efectuate atât de agenţiile 
naţionale abilitate (ARACIS) cât şi cele internaţionale (CIDMEF, CID-CDF, EUA etc). 
 
În acord cu această strategie, pentru compartimentul academic, auditul intern în domeniul calităţii a fost 
suplinit de evaluarea instituţională ARACIS, cu documentaţia corespunzătoare, evaluarea internaţională 
EUA cu documentaţia corespunzătoare dosarului de autoevaluare (realizat în aprilie 2016), precum şi 
vizita propriu-zisă efectuată de către echipa de evaluatori EUA în 25-27 mai 2016. 
 
În urma auditului intern, desfășurat prin sondaj, în anul 2016, au fost elaborate 13 rapoarte de audit şi s-
au constatat în total 12 observații/neconformități pentru următoarele domenii auditate: Departament 
Comunicare şi Marketing Universitar, Direcţia Financiar Contabilă, Tipografia universităţii, Biblioteca, 
Direcţia Operaţional Administrativă, Serviciul Administrare Patrimoniu Tehnic Investiţii, Direcţia Programe 
pentru Dezvoltare Instituţională, Birou Registratura generală ş Arhivare documente, Birou de Protecție 
Reglementată (Securitate şi Sănătate în Muncă şi Apărare împotriva incendiilor), Carantina animale, 
Serviciul Facilități Studenți (birou, cămine şi bufet),  Direcţia Patrimoniu/Birou Achiziţii, Serviciul de 
Consiliere şi Orientare Profesională. 
Pentru toate obsevațiile/neconformitățile constatate s-au deschis rapoarte de observație/neconformitate 
în care s-au stabilit corecții și acțiuni corective, termene și responsabili de implementare. 
Implementarea acțiunilor corective a fost verificată de auditor, prin constatări la fața locului sau dovezi 
obiective. 
 
Referitor la termenul de finalizare a implementării măsurilor stabilite în rapoartele de neconformitate 
anexate raportului de audit nr. 470/25.09.2015, realizat în urma auditului din 10.09.2015 la Serviciul 
Resurse Umane, implementarea acestor măsuri nu a fost posibilă până la termenul stabilit, motivat de 
faptul că în cadrul universităţii s-au desfăşurat mai multe activităţi prioritare ce au necesitat implicarea 
întregului personal din cadrul Direcţiei Resurse Umane: concursuri de angajare, modificări ale 
organigramei şi ale structurilor organizatorice, promovări ale personalului, etc. (conform Adresa nr. 
24703/04.11/2016). 
Referitor la implementarea măsurilor stabilite în rapoartele de neconformitate anexate raportului de 
audit nr. 476/29.09.2015, realizat în urma auditului din 08.09.2015 la Centrul de Comunicaţii, precum şi a 
recomandărilor de îmbunătăţire din acelaşi raport, implementarea acestor măsuri nu a fost posibilă până 
în prezent motivat de fluctuaţia personalului din cadrul acestui departament, precum şi a lipsei de 
personal care să desfăşoare activităţile specifice (conform Adresa nr. 24704/04.11.2016) . 
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În anul 2016, în cadrul auditului extern de supraveghere II realizat de organismul de certificare CERTIND 
SA în perioada 30-31martie 2016 nu s-au constatat neconformități. 
 
Feed-back-ul de la clienți 
În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost elaborată și implementată o 
procedură documentată pentru evaluarea satisfacției clienților: PO-01 « Evaluarea satisfacției clienților » 
(Ed.2, Rev.0). 
În conformitate cu aceasta procedură, anual, se analizează evaluarea satifacției clienților prin chestionare 
de evaluare pentru:  
a. Facilități studenți 
b. Bibliotecă 
c. Editură 
d. Cursuri de Educaţie Medicală Continuă 
e. Școala Doctorală 
f. Rezidenți 
In timpul ședinței de analiză a managementului din 24.03.2016, responsabilii de procese au prezentat 
rapoarte de analiza a chestionarelor de evaluare, in felul urmator: 
- Mihaela Timofte – Șef Serviciu Facilități Studenți, 
- Viorica Scutaru – Director Bibliotecă Universitară, 
- Prof. Univ. Dr. Luminiţa Smaranda Iancu – Prorector studii postuniversitare/rezidenți, 
- Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu– Director CSUD. 
 
Rapoartele de analiză sunt centralizate de către managerul calitate, în vederea realizării de către acesta 
a procesului verbal al ședinței. 
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (perioada, modalitatea de evaluare, condiții de participare, 
interpretarea rezultatelor, analiza rezultatelor obținute) este documentată în procedura PL-82 „Evaluarea 
cadrelor didactice de către studenţi”. În anul 2016, procedura nu a fost îndeplinită, din cauza 
nerespectării de către studenţi a obligaţiei de evaluare a performanţelor profesionale ale cadrelor 
didactice în anul universitar 2015-2016. 
Din acest motiv, conform deciziei nr. 676/07.12.2016, nu s-a acordat punctajul stabilit pentru indicatorul 
privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi în realizarea procesului de evaluare a 
performanţelor profesionale ale cadrelor didactice (documentat în procedura operaţională PO-10 
„Evaluarea performanţelor profesionale ale cadrelor didactice”), desfăşurat în perioada 05.12.2016-
27.01.2017, pentru anul universitar 2015-2016. 
 
Performanța proceselor 
Performanța proceselor SMC este definită prin indicatori de performanță. 
În Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi, pentru anul 2016 au fost definiţi 180 
indicatori de performanţă pentru 96 obiective specifice, fiecare obiectiv având asociat cel puţin câte 
un indicator de performanţă relevant (conform situaţiei centralizatoare, semestrială, privind stadiul 
implementării sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2016, raportată la 
Ministerul Educaţiei Naţionale la data închiderii exerciţiului financiar). 
 
Valorile țintă ale indicatorilor de performanță stabiliţi pentru anul 2016 au fost analizate de către 
responsabilii de procese în documentul „Analiza obiectivelor specifice stabilite la data de 01.03.2016”. 
 
Propunerile valorilor țintă ale indicatorilor de performanță pentru anul 2017 sunt centralizate în 
„Declarația managementului privind sistemul de obiective al universității” la data de 01.03.2017. 
 
Instruirea personalului  
În perioada 2015-2016 personalul nou angajat, atât didactic cât și administrativ, a fost instruit în 
domeniul calității de către managerul calitate. 
Începând cu anul universitar 2013-2014, personalul care desfășoară activitate în regim de plata cu ora 
este obligat să depună dosar de angajare (cu toate documentele specifice), astfel încât și acesta este 
instruit în domeniul calității la angajare. 
In Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi instruirea personalului se realizează pe 
baza Programului anual de instruiri al universităţii, aprobat de rector, care centralizează, anual, 
solicitarea scrisă din partea coordonatorilor de activitate, privind necesităţile de instruire ale 
personalului. 
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Pe linie SCIM (Sistem de Control Intern Managerial): 
În conformitate cu cerinţele OSGG nr. 400/2015, cu actualizările ulterioare, a fost realizat Programul de 
dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași, pentru anul 2016, în vigoare din data de 05.01.2016, aprobat prin Decizia nr. 
17/15.01.2016. 
Programul de dezvoltare are drept scop documentarea etapelor de proiectare, implementare şi dezvoltare 
a standardelor de control intern managerial, componente ale OSGG 400/2015, cu actualizările ulterioare. 
De asemenea, în data de 19.12.2016, a fost elaborat documentul „Analiza detaliată a Programului de 
dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul universităţii pentru anul 2016”, precum şi 
Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Universităţii de Medicină şi 
Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, pentru anul 2017, aprobat prin Decizia nr. 118/11.01.2017. 
 
Anual, este realizată verificarea și evaluarea continuă a funcționării sistemului de control intern 
managerial implementat, precum și a elementelor componente ale acestuia, prin: realizarea operaţiunii 
de autoevaluare a subsistemului de control intern managerial existent la nivel de compartiment; 
completarea chestionarului de autoevaluare și asumarea realității datelor, informațiilor și constatărilor 
înscrise în acesta de către coordonatorii de activitate.  
Situația implementării cerințelor fiecărui standard al Ordinului 400/2015, cu actualizările ulterioare, este 
analizată de către  Comisia de Control Intern Managerial, care întocmește anual SITUAŢIA SINTETICĂ a 
rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial. 
Anual, în luna ianuarie, pe baza rezultatelor autoevaluării, rectorul realizează raportul asupra sistemului 
de control intern managerial, care este transmis, odată cu situația financiară către ministerul de resort, la 
data închiderii exercițiului financiar. 
Secretarul Comisiei de Control Intern Managerial realizează și raportează către ministerul de resort 
situațiile semestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial (la data de 
30.06., respectiv 31.12. a fiecarui an). 
În Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi sistemul de control intern managerial 
cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la 
bază evaluarea riscurilor. 
 
Managementul riscurilor 
Etape în dezvoltarea managementului riscurilor, în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași: 

 Procesul de „Management al riscurilor” este implementat în universitate din anul 2013; 

 Este elaborată o procedură adecvată, PO-05 – Managementul riscurilor, aflată la a 2-a ediție, din data 
de 20.12.2016, în conformitate cu reglementările prevăzute de Ordinul S.G.G. nr.400/2015; 

 În vederea gestionării cât mai eficiente a riscurilor, amenințărilor/vulnerabilităților, care pot afecta 
îndeplinirea obiectivelor, a fost numită prin Decizia nr.11655/27.05.2016, o nouă Echipa de gestionare 
a riscurilor, care cuprinde ofițeri de risc de la toate nivelurile ierarhice; 

 Ofițerii de risc au identificat riscurile în strânsă legatură cu obiectivele a căror realizare ar putea fi 
afectată de materializarea riscurilor precum și amenințările/vulnerabilitățile prezente în cadrul 
activităților curente ale structurilor organizatorice care ar putea conduce la erori în desfășurarea 
proceselor; 

 Evaluarea  riscurilor s-a făcut prin măsurarea probabilității de apariție și a impactului asupra 
obiectivelor în cazul în care riscurile s-ar materializa; 

 Ofițerii de risc au stabilit cele mai adecvate modalități de tratare a riscurilor, astfel încât acestea să 
se încadreze în limitele toleranței la risc, stabilite în procedura aplicabilă, și au stabilit 
responsabilități de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite funcții implicate; 

 Responsabilul de riscuri a monitorizat implementarea măsurilor stabilite în Planurile de acțiuni, 
precum și eficacitatea acestora; 

 Responsabilul de riscuri a revizuit situația riscurilor în Registrul Riscurilor pentru anul 2016 

 La data de 31.12.2016, pentru structurile organizatorice din Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași, existau 29 registre de riscuri, în care sunt înregistrate 76 riscuri.  

 Până la finalul anului 2016, din cele 29 structuri organizatorice, 27 au aplicat măsuri destinate să 
reducă riscurile la un nivel acceptabil.  

Procesul de management al riscurilor din Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
asigură identificarea riscurilor, evaluarea lor, stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor și 
monitorizarea eficacitatii acestora. 
 
Necesități de îmbunătățire a SMC-SCIM (Măsuri de adoptat în 2017): 
- Finalizarea procesului de revizuire a fișelor de post și difuzarea acestora în format nou, conform 

procedurilor PP-03 „Managementul resurselor umane” şi PO-05 „Metodologie de elaborare a fişei 
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postului”, pentru toate categoriile de personal, în special pentru titlurile didactice: profesor, 
conferenţiar, șef lucrări, asistent universitar, precum şi pentru funcțiile de management academic. 

- Revizuirea bazei procedurale Resurse Umane: 

 PP-03 “Managementul Resurselor Umane” 

 PO-05 “Fișe de post” 

 PO-09 “Delegarea de atribuții” 

 PO-11 “Evaluarea performanţelor profesionale pentru personalul contractual” 

 PL-84 “Întocmirea statelor de funcții”  
- Finalizarea procesului de revizuire a regulamentelor, în conformitate cu procedura PS-01 „Controlul 

documentelor” în vigoare; 
- Actualizarea anuală a Planului de formare profesională a personalului Universităţii, atât pentru funcţii 

de conducere, cât şi pentru cele de execuţie. Identificarea zonelor deficitare şi alocarea resurselor 
existente către acele zone; 

- Evaluarea şi raportarea performanţelor, pe baza indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice fiecărui 
compartiment. (în documentul de analiză a obiectivelor specifice compartimentului, stabilite în anul 
precedent); 

- Reevaluarea relevanţei indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, în scopul operării corecţiilor 
cuvenite, atunci când necesităţile o impun; 

- Reluarea şi definitivarea procesului de analiză şi avizare a procedurii privind identificarea 
funcţiilor/atribuţiilor sensibile la nivelul Universităţii; 

- Reluarea şi definitivarea procesului de analiză şi avizare a procedurii privind semnalarea şi 
tratamentul neregulilor (care să stabilească inclusiv sistemul de monitorizare a respectării normelor 
de conduită); 

- Actualizarea procedurii PO-09 "Delegarea de atribuţii", difuzarea acesteia în regim controlat; 
actualizarea tabelului cu delegările de atribuţii pentru personalul administrativ şi difuzarea acestuia 
părţilor interesate, în funcţie de modificările organizatorice intervenite, ori de cate ori e necesar; 

- Stabilirea unor reguli de accesare/ primire/ prelucrare şi transmitere a informaţiilor/ documentelor. 
Aceste reguli trebuie stabilite iniţial la nivel central/general valabile pentru toată entitatea (pentru a 
nu exista diferenţe de interpretare de la un compartiment la altul). Inventarierea fluxurilor 
informaţionale/ documentare inter şi extra instituţionale (pornind de la nivel de compartiment şi până 
la nivel centralizat/ instituţional) ; Stabilirea căilor/mijloacelor corespunzătoare pentru transmiterea 
fiecărui tip de informaţie (ex: e-mail cu sau fără semnatură electronică, adrese, comunicate de presă, 
etc.); Elaborarea, în funcţie de complexitatea acestui proces, a unei proceduri specifice; 

- Finalizarea procesului de revizuire a procedurilor specifice Direcţiei Financiar Contabile în 
concordanță cu prevederile normative aplicabile domeniului financiar-contabil; 

- Revizuirea procedurii PP-28 «Centru de Comunicații»; 
- Revizuirea procedurii «Secretariat», realizarea circuitului tuturor documentelor specifice (trasabilități 

documente secretariat); 
- Revizuirea procedurii PL-64 “Alcătuirea și circuitul cataloagelor de examen elaborate pentru 

evaluarea cunoștințelor în sesiunea de examen a studenților înscriși la studii universitare de licență”, 
necesară în urma implementării catalogului de examen pe platforma e-learning; 

- Revizuirea procedurii PP-07 „Studii universitare de licență”, ca urmare a modificării formularului fișei 
disciplinei (conform cerințelor ARACIS) şi modului de completare a acesteia: descrierea 
responsabilităților, realizarea circuitului documentelor/trasabilități, etc.; 

- Stabilirea și formalizarea unei reguli concrete privitoare la atribuțiile membrilor comisiei de calitate 
la nivelul facultăților, precum și definirea relațiilor ierarhice/de colaborare cu membrii comisiei de 
evaluare a calității academice numite la nivel de universitate/ facultate; 

- Analiza oportunității de revizuire a procedurii operaţionale PO «Controlul echipamentelor de măsurare 
si monitorizare” în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași; 

- Analiza oportunității realizării procedurii «Administrare facultăți»; 
- Realizarea trasabilității documentelor Biblioteca-Editura-Tipografie (circuitul documentelor); 
- Identificarea și evaluarea principalelor riscuri aferente activităților compartimentelor în care 

standardul 11 „Managementul riscurilor” este neimplementat, completarea registrului riscurilor; 
- Inventarierea situațiilor generatoare de întreruperi în derularea activităților și stabilirea măsurilor 

pentru asigurarea continuităţii activităților; elaborarea unui Plan de continuitate a activităţii, pe baza 
identificării şi evaluării riscurilor care pot afecta continuitatea operaţională (conform cerinţelor 
Standardului 11 – Continuitatea activităţii/OSGG nr. 400/2015). 

 
Documente justificative: 

 Politica privind calitatea; 

 Proceduri, regulamente in vigoare; 

 Rapoarte de audit; 



 

 

pagina 125 din 226 

 Rapoarte de observație/neconformitate; 

 Chestionare de evaluare a satisfacției clienților; 

 Chestionare de autoevaluare a SCIM; 

 Declarația managementului privind Sistemul de obiective al universităţii; 

 Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi; 

 RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016; 

 Situație sintetică, anuală,  a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial la data 
de 31.12. 2016; 

 Situaţie centralizatoare, semestrială, privind stadiul implementării sistemului de control intern 
managerial la data de 30.06.2016/31.12.2016; 

 Registrul riscurilor; 

 Proces verbal al ședinței de analiza de management din 24.03.2016. 

 

Noua identitate vizuală a UMF Iași  

Background 2015:  
În corelație cu misiunea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași de a fi recunoscută ca 
un reper în excelența didactică și lider în cercetare, prin re-branding s-a urmărit îmbunătățirea capacității 
de atragere a celor mai buni candidați atât din țară cât și din străinătate, ocuparea unei poziții 
semnificative în topul universităților europene, identificarea unor modalități de stimulare și atragere a 
studenților în activitatea de cercetare științifică precum și fundamentarea unei culturi organizaționale 
puternice. Pentru a atinge obiectivele propuse în strategie, Universitatea de Medicină ieșeană trebuie să 
se poziționeze atât din punctul de vedere al rezultatelor studenților săi cât și printr-o imagine care să 
transmită performanțele obținute către studenți, părinți, comunitatea academică și opinia publică.  
Primul pas în demersul de re-branding al universității l-a constituit auditul identitar, pas esențial în 
evaluarea situației. Prin interviuri unu-la-unu, strict confidențiale, s-a luat temperatura brand-ului de la 
toate categoriile de personal implicate în activitatea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași: cadre didactice ale UMF, membrii Consiliului de Administrație, studenți români și străini, 
parteneri de afaceri ai universității și membrii ai conducerii spitalelor din Iași, rectorii celorlalte 
universități de stat din Iași, membri ai personalului administrativ. În cadrul auditului, a reieșit faptul că 
vechea identitate vizuală transmite atribute precum:  tradiție, istorie, stabilitate, nivel academic dar și 
seriozitate forțată, este încărcată, aglomerată, seamănă cu o ștampilă. Noua identitate vizuală păstrează 
atributele de tradiție, istorie, transmite și caracteristicile de progres, evoluție, inovație, dezvoltare.  
Având ca suport raportul de audit instituțional și cel de audit vizual (identificarea și analiza identităților 
vizuale ale instituțiilor similare din România și din străinătate, identificarea și analiza celor mai bune 
practici în domeniu, și identificarea zonelor de oportunitate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa Iași”) s-au conturat trei propuneri de identitate vizuală. Aceste ultime propuneri s-au 
dezbătut într-o ședință care a avut loc în 25 septembrie 2015, în Aula UMF, la care au participat toți cei 
implicați în procesul de audit identitar și s-a votat în unanimitate varianta finală.  
 
2016: 
Senatul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a dat votul de încredere în data de 8 
iunie 2016, când, prin Hotărârea de Senat nr.17/2016 s-a aprobat noua identitate vizuală și procesul de 
rebranding. Declinările noii identități au fost prezentate Senatului în ședința din 27 septembrie 2016. 
Noua identitate vizuală a Universității a fost lansată oficial în cadrul Ceremoniei de deschidere a anului 
universitar 2016-2017, în data de 2 octombrie 2016, un start simbolic și o nouă direcție de comunicare, pe 
drumul pe care Universitatea și l-a propus: excelența academică. 
Începând cu această dată, s-a trecut la implementarea noii identități vizuale, făcându-se, până la această 
dată, următorii pași: 

- Noua identitate a Universității s-a înregistrat la OSIM; 
- S-a creat pe site-ul Universității un director numit „Identitate vizuală” în care sunt postate toate 

elementele de uz curent ale noii identități:  
o foi cu antet declinate pentru facultăți și pentru administrativ,  
o template de prezentare Powerpoint 
o template pentru semnătură de email 
o template pentru cărți de vizită 

-  S-au schimbat foile cu antet – în facultăți și în toate departamentele; 
Departamentul de Comunicare și Marketing Universitar a oferit asistență în folosirea corectă a noilor 
materiale identitare ale universității 
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Noul instrument de comunicare online al Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași: 
News.umfiasi.ro 
Cu ocazia lansării noii identități vizuale a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, în 
cadrul Ceremoniei de Deschidere a noului an universitar, U.M.F. Iași a marcat și o a doua premieră: 
lansarea primului ziar online al Universității, sub numele „News@UMF Iași”. 
 
Accesibil online la adresa www.news.umfiasi.ro, News@UMF Iasi este portalul de știri al Universității de 
Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, un instrument prin care comunicăm toate informațiile de 
interes public privind Universitatea de Medicină. Misiunea pe care și-o asumă News@UMF Iasi este aceea 
de agregator al știrilor de interes din cele trei segmente care alcătuiesc comunitatea universitară: 
comunitatea academică (secțiunea @Academic), zona de management administrativ (secțiunea 
@Administrativ) și comunitatea studenților noștri (secțiunea @Studenți). 
O a doua misiune, nu mai puțin importantă, pe care și-o asumă acest instrument de comunicare este o mai 
bună și mai eficientă comunicare cu mass-media locale și naționale. Este motivul pentru care News@UMF 
Iasi conține o a patra secțiune de știri (@Presă), dedicată tocmai reprezentanților mass-media. 
Cu sloganul „Toate știrile Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, publicația online este 
editată de Departamentul de Comunicare și Marketing Universitar al UMF Iași, un departament recent 
înființat din același principiu al importanței care se acordă imaginii și comunicării. 
 
1. Rolul Direcţiei Administrative în cadrul UMF-Iaşi 
Conform art.8 din Carta Universitară , UMF-Iaşi este o comunitate care cuprinde: 

 Personal didactic; 

 Personal didactic auxiliar; 

 Personal de cercetare ştiinţifică; 

 Studenţii de la toate formele de învăţământ; 

 Personalităţi care deţin titluri onorifice UMF; 

 Comunitatea academică conlucrează cu personalul administrativ, angajat al universităţii. 
 
Conform art.10 din Carta Universitară, UMF Iaşi funcţionează pe baza autonomiei universitare şi a 
libertăţii academice. Autonomia UMF reprezintă o modalitate specifică de autoconducere prin care 
comunitatea universitară poate: 

 Să îşi stabilească viziunea, misiunea şi obiectivele strategice; 

 Să îşi fundamenteze strategia instituţională; 

 Să îşi stabilească principiile organizării şi structurării eficiente; 

 Să îşi gestioneze resursele materiale şi umane; 

 Alte drepturi specifice guvernanţei universitare. 
 
Fig. 26: Direcţiile autonomiei universitate UMF-Iaşi 
 

 
 
Toate aceste competenţe se materializează în propuneri ce sunt analizate şi dezbătute în cadrul 
Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie fiind un for de importanţă instituţională, un liant 
între comunitatea universitară UMF Iaşi şi Compartimentul Administrativ. 
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Fig. 27: Rolul Consiliului de Administraţie UMF-Iaşi 
 

 
 
Gestionarea resurselor universităţii 
Resursele Universităţii sunt constituite pe trei coordonate: resurse financiare, resurse materiale şi resurse 
umane, iar gestiunea şi protecţia acestora se realizează cu respectarea legii, în baza planului strategic şi 
operaţional de dezvoltare instituţională. 
Pentru o temeinică verificare atât ante cât și post angajament, Universitatea are organizat Controlul 
financiar preventiv, care are rolul verificărilor asupra legalității operațiunilor, înainte de finalizarea 
angajamentului, precum și post acțiune, prin managementul riscurilor asigurându-se o analiză reală și 
trasarea indicatorilor pentru diminuarea riscurilor. 
 
Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă 
condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor 
bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile 
publice. 
Trimestrial, personalul din cadrul compartimentului Control Financiar Preventiv Propriu întocmește 
„Raportul privind activitatea de CFPP”, raport ce cuprinde: 

- situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu; 
- sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, după caz.  
- sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului entității 

publice. 
În anul 2016 nu s-au înregistrat refuzuri de viză. „Raportul privind activitatea de CFPP” este prezentat în 
documentul anexă la acest raport. 
În cursul anului 2016, nu au intervenit modificări legislative privind modul de lucru in cadrul 
compartimentului de  Control Financiar Preventiv Propriu.  
Anual, administratorii financiari din cadrul compartimentului de Control Financiar Preventiv Propriu 
formulează propunerea obiectivelor specifice activităților desfăşurate, pentru anul în curs, și a 
indicatorilor de performanță asociați acestora, în Declarația managementului privind Sistemul de obiective 
al UMF “ Grigore T. Popa” Iași. Facem precizarea că obiectivul propus pentru anul 2016 a fost realizat în 
proporție de 100%, conform indicatorului de performanță. 
 
Resursele financiare 
 
Raport explicativ la darea de seama contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2016. 
 
Activitatea financiară a universităţii în anul 2016 s-a desfăşurat în baza legislaţiei specifice şi a strategiei 
de dezvoltare instituţională a Universităţii. 
 
I. În plan financiar, finanţarea universităţii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât ca şi 
servicii în cadrul contractului instituţional cu Ministerul Educatiei Naţionale, cât şi a resurselor obţinute 
din activităţile proprii desfăşurate, conform Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, în următoarea 
structură: 
1. Finanţarea de bază , valoarea contractului a fost în suma de 69.249.455 lei, din care suma de 8.720.000 
lei pentru punerea in aplicare prevederilor Legii nr 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite 
personalului pentru perioada 01 octombrie 2008-13 mai 2011. 
În anul 2016 s-a alocat de la M.E.N. prin fondul de dezvoltare instituţională suma de 258.300 lei acordatâ 
pe proiecte pe baza de competiţie în temeiul ordinului 3632/2016 . 
 
2 .Subvenţiile încasate de la Ministerul Educatiei Naţionale în valoare de 10.105.271 lei, structurată astfel:  
             -   subvenţii   cămine                       2.962.376  
             -   transport  studenţi 50%                413.900 
             -   burse studenţi                            5.783.995 
             -  dotări şi investiţii                           945.000 
 
Total venituri încasate prin contractul instituţional şi complementar este 79.354.726 lei 
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3. Venituri proprii  realizate din activitatea de bază, în valoare de 116.724.083 lei, structurate pe 
capitolele urmatoare din bilanţ: 
 - activităţi educaţionale, dobânzi şi sponsorizări                              80.488.201 
 - cercetare ştiinţifică                                                                          3.564.666 
- venituri din închirieri                                                                        323.223 
- activităţi autofinanţate,prestări servicii, consultanţă şi expertiză      5.939.029 
- proiecte din surse nerambursabile                                                      26.408.964 
      
 
TOTAL încasări realizate în cadrul activităţilor desfăşurate în anul 2016 ,196.078.809 lei  
Din totalul încasărilor realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2016, ponderea sursei de 
finanţare din contractele instituţionale (finanţare de bază şi finanţare complementară) reprezintă 40.4 %  
 
Plăţile efectiv realizate în anul 2016, respectând sursa de finanţare, înregistrate conform situaţiilor 
anexe la bilanţ, sunt în suma totală de 148.834.457 lei, structurate astfel: 
- Din finanţarea de bază aferentă contractului instituţional 66.688.751  
- Din finanţarea complementară 9.887.734 
- Din activităţile autofinanţate  626.660  
- Din cămine, cantina,  3.668.415 
- Din cercetare ştiinţifică 3.623.843 
- Din finanţarea nerambursabilă 1.063.387 
- Din venituri proprii  63.275.667 
 
Din totalul plăţilor efectiv realizate pentru activităţile desfăşurate în anul financiar 2016, ponderea sursei 
de finanţare din contractele instituţionale (finanţare de bază şi finanţare complementară) reprezintă doar 
51.4% . 
 
Angajarea cheltuielilor efectuate de UMF Iaşi pentru perioada raportată, s-a făcut pe baza documentelor 
legal întocmite ( state de plata, comenzi, contracte, etc.), pentru care s-a acordat viza de control 
financiar preventiv propriu şi care au fost aprobate de ordonatorul de credite. 
Angajarea cheltuielilor a fost facuta pe sursele de finanţare şi subdiviziunile clasificatiei bugetare de 
încadrare a plăţilor pe baza ordinelor de plată întocmite, prin conturile deschise la unitatile de trezorerie 
si banci comerciale conform legii finanţelor. 
Din executiile bugetare pe surse de finanţare şi categorii de cheltuieli, anexe la darea de seama contabila, 
se desprind indicatorii sintetici ai bugetului de venituri şi cheltuieli : 
1) Încasări realizate aferente veniturilor curente, în valoare de 196.078.809 lei, din care încasări aferente 
contractelor instituţionale cu M.E.N., în suma de 79.354.726 lei;                        
2) Plăţi nete totale 148.834.457 lei din care: 
- cheltuieli curente = 138.811.619 lei din care:  
- cheltuieli de personal = 93.039.214 lei 
 
Plăţile efectuate sunt regăsite în veniturile curente realizate până la data de 31 decembrie 2016. 
 
II . Conform soldurilor din bilantul incheiat la data  de  31.12.2016, in clasa conturilor de debitori soldul 
contului de debitori în valoare de 1.355.473 lei, reprezintă: 
  taxe studii neîncasate                                                                    452.338 
  regie camin neîncasată                                                                   303.050 
  cereri de rambursare aferente proiectelor europene neîncasate     57.195 
  debitori diverşi                                                                        542.890 
 
Ponderea debitelor o deţine suma de 527.179 lei, ce reprezintă prefinanţări virate partenerilor specifice 
programului Erasmus+. 
 
Soldul contului “ Creditori “ în suma de 1.664.489 lei se compune din: 
- garantii materiale reţinute de la gestionari, precum si garantii de participare la licitatii, creditori din 

burse neridicate, în suma 1.145.345 lei.  
- Creditori din fonduri nerambursabile, ce vor fi lichidati la incasarea cererilor de rambursare şi virarea 

lor către parteneri în suma de 48.570 lei  
- Suma de 470.574 lei reprezintă creditori din taxe scoala - valută necuvenite ce se vor restitui terţilor 

în funcţie de transmiterea cererilor din ţările de provenienţă . 
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Soldul contului “Furnizori“ în suma de 1.498.005  lei, reprezintă furnizori la termen de achitat, in valoare 
de 821.896 şi furnizor în litigiu cu suma de 692.491 lei. 
 
Anexa 30 «Plăţi restante», este cu valoare zero. 
 
Rezultatul patrimonial al exerciţiului la data de 31.12.2016, este reprezentat prin excedent in valoare de 
40.478.309 lei. 
 
În acest an, nu au fost înregistrate operaţiuni respinse la viza de control financiar preventiv . 
 
Din punct de vedere al resurselor financiare în perioada 2006-2016 veniturile aferente activităţilor 
desfăşurate au crescut constant ajungând în 2016 la 196.078.809 lei. De asemenea și lichidităţile au 
crescut de la 33.710.036 lei în 2009 la 252.266.611 lei în 2016, ceea ce demonstrează un management 
financiar eficient al resurselor atrase. 
 
De asemenea veniturile proprii sunt mai mari decât cele provenite din finanţarea de la buget începând cu 
2010. Acest lucru demonstrează capacitatea Direcţiei Administrative: 
- de a analiza și a decide asupra oportunităților de finanțare,  
- de a organiza orice acțiune in sensul eficientizarii maxime a resurselor, 
- de agestiona eficient resursele UMF, astfel încât să determine excedent 
Începând cu anul 2010 veniturile realizate cresc şi datorită veniturile obţinute din implementarea 
proiectelor cu fonduri europene care au contribuit şi contribuie la dezvoltarea instituţională a 
Universităţii. 
 
BVC INITIAL 2016,                                                                  BVC FINAL 2016 , 
 
VENITURI ESTIMATE  inceput an- 181.563.300 lei    VENITURI -PREVEDERI FINALE -        210.149.726 lei 
       VENITURI INREGISTRATE           -181.553.999 lei 
         INCASARI  REALIZATE                -196.078.809 lei 
                 
CHELTUIELI ESTIMATE început an-181.563.300 lei  CHELTUIELI  PREVEDERI FINALE -        218.149.726 lei 

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE          -141.075.690 lei 
PLĂŢI EFECTIVE                        -148.834.457 lei 

 
 
REZULTAT PATRIMONIAL 2016                         – EXCEDENT    + 40.478.309 lei 
 
LICHIDITĂŢI  LA SFÂRŞITUL ANULUI 2016       -  252.266.611 lei 
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Tabel nr. 84 Analiza veniturilor realizată (MILIOANE LEI) 

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sold din anul 
precedent 

3,9 
 

14,5 27,9 27,3 33,7 54,2 95,7 132,3 130,7 
181,1 204,1 

Venituri ale anului 
curent - realizate din 

care: 
65,9 94,7 128,2 110,6 116,1 117,1 138,6 141,7 165,8 195,1 181,6 

Finanţarea de bază 26,7 42,3 39,5 43,7 41,8 36,6 41,3 43,3 48,9 53,4 69,3 

Finanţarea 
complementară 

20,7 26,5 51,2 20,3 12,4 7,8 9,5 6,8 9,5 
8,8 10,1 

Venituri proprii 15,3 19,2 25,4 37,9 42,5 53,8 55,5 75,2 85 89,1 88,1 

Proiecte europene     11,9 13,9 20,3 12,6 19,1 41,2 10,5 

Cercetare ştiinţifică 3,1 6,6 12 8,6 7,2 4,8 11,7 3,7 3,1 2,6 3,6 

Cheltuieli efectuate în 
anul curent 

48,6 56,9 83,5 86,5 92,9 93,6 101 105,2 111,1 131 141,1 

 
Din tabel se poate observa trendul veniturilor realizate la nivel de UMF şi evoluţia acestora, evolutie ce a contribuit substanţial la susţinerea procesului 
didactic şi de cercetare în perioada 2006-2016 şi a obiectivelor de dezvoltare urmărite, prin strategia „UMF 2020”. 
 
Se poate observa că în perioada 2006 -2015 veniturile realizate anual de către UMF cresc de la an la an cu o usoara descreştere in anul 2016. În anul 2009 
veniturile realizate scad comparativ cu 2008 datorită efectelor generate de către criza economică dar revin în 2010 cu o creştere de 4,38%.  
De asemenea, în anul 2009 excedentul de lichidităţi la sfârşit de an se ridicau la 33.7 mil lei cu 23,89% mai mult decât în anul 2008 şi cresc până la 
252.266.611 lei în anul 2016, ceea ce demonstrează o atenţie foarte mare a echipei manageriale asupra fluxului de trezorerie. Acest lucru este susţinut de 
asemenea şi de depozitele bancare realizate în fiecare an care au contribuit considerabil la susţinerea proiectelor europene şi de cercetare în perioada 2009-
2016.  
 
Tabel nr. 85 Evoluţie lichidităţi totale şi depozite bancare UMF-Iaşi (MILIOANE LEI 

 
Analiza cheltuielilor 
Din punct de vedere al cheltuielilor, acestea au următoarea structură: 
- În anul 2016, Universitatea a realizat doua sesiuni de concursuri didactice, reuşind să ocupe 118 posturi vacante existente în statele de funcțiuni, conform 

strategiei de dezvoltare a resurselor umane, realizatea la nivel de departament. Tot în anul 2016, datorită capacităţii financiare şi mai ales a menţinerii 
ritmului de realizare a veniturilor, Universitatea a acordat drepturile salariale castigate prin Hotaririle Judecatoresti cu privire la aplicarea Legii 85/2016. 

- Angajamentele bugetare aferente drepturilor de personal, din toate sursele de finanţare, au atins suma de 93.039.214 lei, ceea ce reprezintă 62.5% din 
totalul platilor efectuate în anul curent şi 47.4%  din totalul încasărilor realizate în anul curent. 

 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lichidităţi totale 14,5 27,9 27,2 33,7 54,2 72,9 95,7 132,3 181,1 205,1 252,2 

Creşteri/descrest. 0,00% 91,84% -2,26% 23,59% 60,84% 34,60% 31,27% 38.17% 36.83% 13,25% 22.96 % 

Din care : 
Depozite bancare 

4 10 10 27,4 40 53 78,6 114,5 150 138,1 132,9 
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Prezentăm mai jos, evoluţia gradului de ocupare pe posturi didactice, în perioada 2006 – 2016, pe ani 
universitari: 
 

2006/2007 Posturi conform S.F. Posturi ocupate Grad ocupare  

Profesori 170 160 94.12% 

Conferenţiari 133 105 78.95% 

Şef Lucrări 182 134 73.63% 

Asistenţi 513 327 63.74% 

Preparatori 279 187 67.03% 

Total 1277 913 71.50% 

 
 

2015/2016 Posturi conform S.F. Posturi ocupate Grad ocupare  

Profesori 112 95 84.82% 

Conferenţiari 136 112 82.35% 

Şef Lucrări 375 235 62.66% 

Asistenţi 854 395 46.25% 

Total 1477 837 56.66% 

 
 

2016/2017 Posturi conform S.F. Posturi ocupate Grad ocupare  

Profesori 105 101 96,19% 

Conferenţiari 126 106 84,13% 

Şef Lucrări 403 255 63,28% 

Asistenţi 794 387 48,74% 

Asistenţi de cercetare 126 126 100,00% 

Total 1554 975 62,74% 

 
Tabel nr. 86 Structura de personal la 1 ianuarie 2017 

1.  Numărul total al posturilor didactice legal constituite 1554 

2.  Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate 841 

din 
care  

2.1. Profesori 100 

2.2. Conferenţiari 104 

2.3. Lectori / Şefi de lucrări 255 

2.4. Asistenţi 382 

2.5. Preparatori 0 

3.  Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiinţific de doctor 757 

din 
care 

3.1. Lectori / Şefi de lucrări 253 

3.2. Asistenţi 298 

4.  Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate, care nu 
a împlinit vârsta de 36 de ani (până la data de 31 decembrie 2016) 

146 

din 
care 

4.1. Profesori  0 

4.2. Conferenţiari 0 

4.3. Lectori / Şefi de lucrări 10 

4.4. Asistenţi 136 

4.5. Preparatori 0 

5.  Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate, care a 
împlinit vârsta de 65 de ani (până la data de 31 decembrie 2016) 

0 

din 
care 

5.1. Profesori 0 

5.2. Conferenţiari 0 

5.3. Lectori / Şefi de lucrări 0 

5.4. Asistenţi 0 

6.  Numărul total al personalului didactic asociat: 131 
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din 
care 

6.1. Profesori 11 

6.2. Conferenţiari 8 

6.3. Lectori / Şefi de lucrări 5 

6.4. Asistenţi 107 

7.  Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică 126 

8.  Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit vârsta de 65 de ani (până 
la data de 31 decembrie 2016) 

18 

din 
care 

8.1. Profesori 9 

8.2. Conferenţiari 6 

8.3. Lectori / Şefi de lucrări 2 

8.4. Asistenţi 1 

9.  Numărul total al personalului didactic auxiliar 235 

10.  Numărul total al personalului administrativ 167 

 
Cheltuieli pentru materialele aferente activităţii didactice şi cercetării.  
Analizând trendul se poate constata o creştere a acestor cheltuieli datorită creşterii activităţii de 
cercetare şi didactice, a creşterii numărului de studenţi dar şi al accentului pus pe activitatea practică 
pentru studenţi şi a implicării în susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică. Acestea cresc din 2006 până 
în 2008 şi se menţin constante în perioada 2009-2014. În anul 2015 aceste cheltuieli au crescut 
semnificativ, ajungând la 13,2 mil lei , diminuându-se uşor în anul 2016 . Aceste cheltuieli reprezintă 8.6 
% din totalul cheltuielilor efectuate, motivat de reorientarea întregii activităţi pe dezvoltare bază 
materială şi infrastructură, cu scopul asigurării la cote maxime a condiţiilor de studii. 
 
Cheltuieli cu dotările şi investiţiile realizate de către UMF în perioada 2006-2015 se ridică la suma de 
78.918.709 RON (aproximativ  17.600.000 eur). La acest capitol se adaugă și achiziția de imobil cu 13 
etaje cu teren, în Iași, strada Ghica Voda, prin licitație publică derulată de ANAF Iași, licitație adjudecată 
la suma de 3.500.000 euro.  
În anul 2016, angajamentele la capitolul de investitii dotări s-au ridicat la suma de 11.624.512 lei, cca 8.6 
% din totalul cheltuielilor. Creşterile activelor imobilizate în anul 2016 se ridică la valoarea de 22.463.599 
lei, evidenţiate în anexele bilanţului financiar. 
Această sumă este insuficientă pentru necesarul şi ritmul impus de obiectivele de dezvoltare propuse de 
Universitate. Însă, restricţiile impuse prin legislaţie, prin sacrificarea cheltuielilor bugetare tocmai prin 
restrângerea capitolului de investiţii, aduce prejudicii în realizarea strategiei planificate de instituţie. 
Prin construirea strategiei investiţionale a Universităţii „UMF 2020”, aprobată de Senatul Universității încă 
din anul 2013, încercăm identificarea unor soluţii financiare prin care Universitatea să poată să îşi 
urmărească realizarea în timp a obiectivelor propuse. 
 
Cheltuieli cu burse şi ajutoare sociale alocate de către UMF pentru studenţi.  
Anul 2016 a marcat o creştere a sumelor alocate şi cheltuite pentru burse şi asistenţa socială pentru 
studenţi, cheltuielile ajungând  la 6.400.244 lei , ceea ce reprezinta 4,7 % din totalul cheltuielilor 
realizate. În această sumă se regăseşte şi valoarea de 780.027 lei, contribuţie din veniturile proprii ale 
Universităţii pentru capitolul de sprijin financiar pentru studenţi. 
 
Cheltuieli alocate achiziţionării de carte şi abonamente sunt de 94.663 lei în anul 2016. Anul 2012 a fost 
marcat de crearea asociaţiei ANELIS PLUS, asociaţie ce cuprinde toate universităţile şi institutele de 
cercetare din România, cu scopul de a contracta la nivel naţional accesul la bazele de date. Astfel, 
Universitatea a achiziţionat in anul 2016 , prin ANELIS PLUS, baze de date în valoare de cca. 47.200  EUR, 
în cadrul programului naţional şi vine în completare cu achiziţii din venituri proprii în valoare de 180.000 
EUR. În această manieră, Universitatea a scăzut costurile cu aproximativ 100.000 EUR anual. 
 
Cheltuieli cu mobilităţi externe şi interne sunt în creştere până în anul 2008 după care scad până în 2010, 
cu o creştere uşoară în 2011. Începând cu  anul 2013 pina in 2016, cheltuielile cu mobilităţile interne si 
externe au crescut ca și accesare, motivat de existenta deciziei 1132, prin care toate cadrele didactice 
primesc un voucher de maxim 500 euro, pentru a încuraja participările la manifestări științifice și 
publicarea materialelor științifice, bugetul afectat pentru mobilităţi fiind anual de 142.000  euro. 
 
Cheltuieli cu alocarea de granturi pentru cercetarea internă.  
Din anul 2009 s-au alocat sume dezvoltării activităţilor de cercetare în cadrul UMF Iaşi pentru a sprijini 
creşterea calităţii domeniului academic şi a vizibilităţii universităţii pe plan extern. Anul 2012 a marcat 
modificarea structurii competiţiei de granturi interne, plecându-se de la 10 granturi a câte 5000EUR/grant 
şi ajungându-se la 3 proiecte interdisciplinare a 15.000 EUR per proiect şi 5 granturi individuale a câte 
5000 EUR per grant. Astfel, bugetul alocat acestei activităţi susţinute integral din veniturile proprii ale 
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Universităţii a crescut de la 50.000 EUR la 70.000 EUR. Din anul 2013 s-a revenit la o structura egală de 
distribuție a fondurilor pentru cerectare științifică prin competiția internă, fiind propuse spre competiție 
un număr de 14 granturi interne, metodă abordată și în anul 2015 alocindu-se un buget de 74.000 euro din 
veniturile proprii ale Universităţii, în completarea bugetului activităţii de cercetare ştiinţifică, creat prin 
competiţiile naţionale şi internaţionale. Pentru anul 2016, bugetul destinat competiţiei de granturi 
interne este de 100.000 EUR, efort ce am inţeles a fi realizat în sprijinul dezvoltării abilităţilor în 
accesarea şi gestionarea unui proiect de cercetare. 
 
Cheltuieli cu proiectele post şi preaderare arată nivelul de susţinere al UMF Iaşi pentru atragerea de 
fonduri. În perioada 2009-2015 s-au alocat 157.154.550 lei pentru a susţine implementarea a 30 de 
proiecte din care UMF Iaşi este Beneficiar direct în 14 proiecte şi în 16 proiecte partener. Până la această 
dată, toate cererile de rambursare au fost decontate integral.  
 
Cheltuielile generale de funcţionare arată modul de gestionare al cheltuielilor administrative; acestea au 
o medie a creşterii de 12,55 % pe an ceea ce demonstrează un management al costurilor foarte bun 
raportat la veniturile atrase. În anul 2014 înregistrăm o creştere a costurilor de funcţionare, ajungându-se 
la suma de 3.963.493,00 RON, motivat de multiplele creşteri de tarif la utilităţile generale, iar în 2016 
costurile cu utilitățile s-au situat la suma de 5.761.492 lei. 
 
Pentru a eficientiza atât consumurile cât și costurile aferente, în anul 2014 am implementat, începând cu 
luna august, două sisteme de monitorizare a utilităților, respectiv consum de apă și consum de energie 
electrică, sisteme care consta în montarea în paralel cu contoarele furnizorilor de utilități a unor contuare 
proprietatea instituției noastre, care să permită o bună monitorizare a consumurilor înregistrate și 
facturate de furnizori. Mai mult începând cu anul 2014, au fost îndeplinite formalitățile necesare pentru 
scutirea de la plata accizei pentru gazele naturale ce sunt utilizate exclusiv în scopul încălzirii spațiilor de 
învățământ și de cazare pe care instituția le are în proprietate, cât și pentru recuperarea accizelor 
achitate în perioada 2011-2016. 
 
În cele ce urmează, vom detalia sintetic situația privind consumul de utilități înregistrat în cele două 
perioade relevante, cuantificarea acestor consumuri, cât și sumele aferente: 

Nr. 
crt. 

Utilitate Anul 2015 Anul 2016 Diferente 

  Cant. Val. Cant. Val.  

1 E-on Gaz 942.519 m3 2.261.173,00 lei 948.026 m3 2.112.824,00 
lei 

148.349,00 lei 

2 E-on Energie 2.689.893 Kw 1.599.120,00lei 2.892.499 Kw 1.581.653,00 
lei 

17.467,00 lei 

3. Apa Vital 116.723m3 740.327,00lei 109.957m3 581.065,00lei 159.262,00lei  

4.  Dalkia 1509.00Gcal 425.168,00 lei 1468,04Gcal 404.239,00 lei 20.929,00 lei 

 
Astfel, în ce privește alimentarea cu apă pentru spațiile de învățământ cât si pentru cele de cazare din 
patrimoniul instituției, cantitatile utilizate sunt aproximativ similare, prin implementarea sistemului de 
management al consumului de apă asigurindu-se citirea în paralel a contoarelor de apă rece dar și 
detectarea în timp real ale pierderilor ce intervin în explotarea instalației interne. În situație de avarie, 
timpul în care defecțiunile au fost detectate și remediate a fost redus, reacția promptă a personalului din 
cadrul Compartimentului Întreținere-Patrimoniu. 
La nivelul lunii  februarie 2016, au fost inițiate demersurile pentru scutirea de plata accizei la gazele 
naturale consumate exclusiv în scopul producerii de agent termic necesar încălzirii, spațiilor de învățământ 
și de cazare, in cantitate de 1.300.000 m3 pentru anul 2016.  
 
În tabelul 87 este prezentată sinteza cheltuielilor pentru perioada 2005-2016, însoțită ca anexa de 
execuția bugetară aferentă anului 2016, aprobată prin bilanțul contabil al anului de către MENCS. 
 
Tabel nr. 87 Sinteză cheltuieli funcţionare UMF-Iaşi,perioada 2005-2009(MILIOANE LEI) 

Categorii de cheltuieli 2005 2006 2007 2008 2009 

Drepturi de personal 30,9 36,5 40 58,8 60,3 

Materiale pentru activitatea 
didactică şi de cercetare 

1,5 2,2 4,7 8,2 8,4 

Dezvoltare patrimonială  5,7 3,4 5,3 6,9 7,3 

Burse si ajutoare sociale 2,1 2,5 3 3,9 4,2 

Cărţi si abonamente 0,03 0,2 0,2 0,7 0,8 
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Mobilităţi interne şi externe 0,14 0,3 0,5 1 0,6 

Granturi de cercetare - interne 0 0 0 0 0,2 

Proiecte pre şi post-aderare 0 0 0 0 0,3 

Costuri generale de funcţionare 3,5 3,3 3 3,7 4 

Total cheltuieli 43,8 48,4 56,7 83,2 86,7 

 
Tabel nr. 88 Sinteză cheltuieli funcţionare UMF-Iaşi, perioada 2010-2015(MILIOANE LEI) 

 
Evoluţia comparativă total Venituri vs. Cheltuieli 
Din analiza raportului venituri realizate vs. cheltuieli de funcţionare se poate vedea că în perioada 2006-
2016 Universitatea, prin Direcţia Administrativă, practică un management financiar eficient şi eficace 
reuşind an de an să obţină excedent la sfârşit de an, pentru anul 2016 fiind în valoare de 40.478.309 RON. 
Strategia de gestionare a bugetului anual ţine cont de obiectivele stabilite de facultăţi, alături de 
obiectivele strategice la nivel instituţional. Se urmăreşte permanent o echilibrare între cele două axe: 
venituri – cheltuieli, urmărind ca fiecare cheltuială să genereze la rândul sau un proiect, o proiecţie, un 
rezultat, aducatoare de resurse, nu neapărat financiare ci şi instituţionale. 
 
Consecvenţă strategică 
UMF Iaşi ca şi organizaţie nu poate funcţiona fără a-şi concentra eforturile către îndeplinirea unor 
obiective clar delimitate care descriu, în realitate, nevoile universităţii. 
Vorbim astfel de o consecvenţă strategică a eforturilor comune ale agenţilor schimbării educaţionale la 
nivelul proceselor derulate în cadrul UMF Iaşi. 
La nivelul UMF Iaşi obiectivele dirijează şi asigură rigoare proceselor derulate la acest nivel, permit 
diagnosticarea disfuncţionalităţilor şi adoptarea unor măsuri corective, orientează resursa umană în 
eficientizarea propriei activităţi. 
Obiectivele organizaţionale ale UMF Iaşi ancorează activitatea instructiv-educativă în concret asigurând 
coerenţă în comportamentul organizaţiei în cadrul mediului social. 
Obiectivele organizaţionale îndeplinesc un set de funcţii: 

 Funcţia cognitivă – orientarea acţiunilor şi a constrângerilor apărute în urma procesului decizional; 

 Funcţia motivaţională – ataşamentul şi implicarea angajaţilor în cadrul comportamentului 
organizaţional; 

 Funcţia simbolică – dezvoltarea capacităţii de a dobândi resurse şi legitimitate; 

 Funcţia de evaluare – evaluare a activităţii organizaţionale sau individuale. 
Aceste funcţii ale obiectivelor determină o abordare strategică privind misiunea şi obiectivele UMF Iaşi 
pentru orizontul de timp 2012-2020. 
În conformitate cu acestea, considerăm important de a prezenta procesele Universității, viziunea 
strategică asupra acestora cât şi obiectivele strategice generale 
 
Tabel nr. 89 Sinteza strategică UMF Iaşi 

Procese UMF Iaşi Viziune strategică 
 

Obiective strategice generale 

Procese 
administrative 

Oferirea de servicii şi capacitatea de resurse 
care vor sprijini obiectivele şi activităţile de 
cercetare şi educaţie în cadrul universităţii.  

Dezvoltare infrastructură 
educaţională; Perfecţionare resurse 
umane; Dezvoltare abilităţi şi 
competenţe; Dezvoltare parteneriate 
internaţionale pentru schimburi 
educaţionale; Dezvoltare instrumente 
manageriale prin aplicaţii informatice 

Categorii de cheltuieli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Drepturi de personal 54,6 56,8 56,8 65,7 66 68,9 93,1 

Materiale pentru activitatea 
didactică şi de cercetare 

8,7 8,4 7,5 8,2 8,8 13,2 12,6 

Dezvoltare patrimonială 7,7 5,2 7,5 8,4 13,6 13,3 11,6 

Burse și ajutoare sociale 3,3 3,1 4 4,8 6,2 6 6,4 

Cărţi și abonamente 1,6 1,6 1,2 1,6 1,6 0,5 0,1 

Mobilităţi interne şi externe 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Granturi de cercetare interne 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 

Proiecte pre şi post-aderare 12 13,4 18 9,5 9,1 23,3 4 

Costuri generale de funcţionare 4 4 4,8 5,6 4,6 4,53 5,7 

Total cheltuieli 92,5 93,2 100,6 104,6 110,8 131,1 134,4 
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dedicate 

 
Competenţe fundamentale 
Competenţele fundamentale ale UMF Iaşi pot fi descrise astfel: 
- Formarea iniţială compatibilă cu exigenţele mediului socio-economic; 
- Desfăşurarea unor programe de licenţă, masterat, doctorat şi post-doctorat puternice, generatoare de 

cunoştinţe şi creatoare de valoare intelectuală academică autentică; 
- Cercetare ştiinţifică universitară performanţă; 
- Realizarea unei culturi organizaţionale de excelenţă; 
Aceste competenţe fundamentale se regăsesc în cadrul avantajelor competitive ale UMF Iaşi, care nu sunt 
decât punctele forte din cadrul  unei analize SWOT. 
 
Avantaje competitive 
Avantajele competitive ale UMF Iaşi asigură o bază pentru fundamentarea strategiilor de dezvoltare 
educaţională organizaţională. Astfel, orientarea strategică privind procesele UMF Iaşi este susţinută de un 
set de avantaje competitive ce asigură buna implementare a strategiilor propuse. 
 
Procese educaţionale 
Instruire: 

 Corp profesoral experimentat; 

 Pregătire practică a studenţilor în conformitate cu bunele practici internaţionale; 

 Existenţa unei baze de învăţământ dotată şi complet funcţională; 

 Mediu intern orientat spre cooperare şi îndeplinirea obiectivelor Sistemului Managementului de 
Calitate; 

 Optimizarea procesului de învăţământ prin unificarea disciplinelor cu domenii conexe sau prin 
interdisciplinaritate; 

 Numărul de departamente modificat în deplin acord cu tendinţele existente la nivel naţional şi 
internaţional; 

 Au fost înfiinţate liniile de învăţământ în limbile engleză şi franceză pentru 3 din cele 4 facultăţi; 

 Fiecare cadru didactic este sprijinit şi încurajat anual să realizeze cel puţin o publicaţie sau o 
realizare didactică sau ştiinţifică şi sprijinit financiar.  

 
Cercetare: 

 Se urmăreşte permanent diseminarea rezultatelor cercetării prin acţiuni specifice; 

 Originalitate în cercetare materializată prin rezultate notabile brevetate şi înregistrate la OSIM; 

 Realizarea unei baze moderne de studiu prin accesul la metode de învăţare performante prin 
intermediul echipamentelor de simulare asistată de calculator ; 

 Introducerea prin  intermediul proiectelor europene a simulării asistate pe calculator; 

 Introducerea de noi strategii de reformă curriculară care se reflectă în modalitatea de evaluare a 
cunoştinţelor studenţilor prin introducerea unui nou sistem de apreciere şi implicit de ierarhizare a 
studenţilor pe baza notelor din timpul anului; 

 Acordarea sporului de 30% şi a gradaţiilor de merit, pe baza performanţelor cadrelor didactice; 
 
Studenţi: 

 Acordarea din fondurile universităţii a burselor sociale pentru sprijinirea din punct de vedere material 
a studenţilor cu probleme sociale; 

 Acordarea de burse de performanţă pentru susţinerea studenţilor şi stimularea acestora pentru a fi 
preocupaţi de pregătirea profesională; 

 Îmbunătăţirea metodologiei de evaluare tip test unic grilă pentru reducerea neconcordanţelor între 
nota la evaluarea prin test şi nota la evaluarea din timpul anului şi cea de la examenul practic; 

Procese 
educaţionale 

UMF-Iaşi oferă studenţilor o educaţie 
excelentă şi distinctivă ca rezultat direct al 
proximităţii integrării şi difuzării 
activităţilor de cercetare ample şi de înaltă 
calitate 

Excelenţa în educaţie; Orientare 
programe de studii 
postuniversitare; Dezvoltarea 
profilului de student; 

Procese de 
cercetare 
ştiinţifică 

Trecutul nostru de excelenţă în domeniul 
cercetării ne permite să oferim studenţilor 
noştri o experienţă educaţională extrem de 
avantajoasă.  

Construcţia unui centru universitar 
de cercetare 
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 Creşterea importanţei activităţilor practice pentru dobândirea deprinderilor; 

 Aplicarea fişelor standard de evaluare pentru activitatea practică. 
 
Procese Administrative: 

 Implicarea Universităţii în dezvoltarea cercetării prin înfiinţarea şi susţinerea Centrelor de Excelenţă 
şi a Laboratoarelor de Licenţă, 

 Continuarea competiţiei de granturi interne care a permis derularea unor proiecte de cercetare, prin 
susţinere interna, în contextul reducerii competiţiilor naţionale; 

 Acordarea tinerilor cercetători posibilitatea efectuării doctoratului în cadrul burselor doctorale, prin 
câştigarea de către universitate a unor proiecte europene;  

 Structurarea Planului de învăţământ după cerinţele ARACIS (media orelor 28/săpt.) cu precizarea 
numărului de ore de studiu dirijat şi studiu individual; 

 Reorganizarea strategiei de dezvoltare a învăţământului la diverse specializări prin renunţarea la 
specializările neeficiente în plan managerial; 

 Completarea de către toate disciplinele a formularului “Fişa disciplinei” în care sunt definite 
elementele importante pentru desfăşurarea activităţii didactice (obiective, conţinut, definirea 
competenţelor, etc.); 

 Introducerea în procesul didactic, pe baza reglementărilor noii LEN, a cadrelor didactice pe funcţia de 
„asistent de cercetare” cu contract pe perioada determinată, reprezentând tinerii înscrişi la doctorat 
cu frecvenţă; 

 Oferirea posibilităţilor de formare a cadrelor didactice pentru cunoaşterea la nivel B2 a limbilor 
străine cât şi cursuri în domeniul strategiilor de management academic pentru a îmbunătăţi 
competenţele şi abilităţile manageriale; 

 Informatizarea sistemului educaţional prin funcţionarea Platformei e-Learning; 

 Creşterea resurselor extrabugetare din proiecte / granturi, servicii;  

 Creşterea ponderii indicatorilor de calitate la finanţare; 

 Creşterea prestigiului naţional şi internaţional al corpului academic prin participarea constantă în 
proiecte de cercetare;  

 Creştere a numărului de articolele în reviste care întrunesc un standard de recunoaştere ridicat; 

 Dotarea continuă a bibliotecii universităţii prin achiziţionarea de cărţi şi abonamente la reviste de 
specialitate de interes atât pentru studenţi cât şi pentru profesori; 

 Susţinerea în exploatare a Sistemului de Management al calităţii ISO 9001:2008; 

 Implementarea Ordinului MP 946 din 2005 privind cerinţele standardelor de control intern managerial 
aferente entităţilor publice.  

 
2. Strategii de dezvoltare a UMF Iaşi 
 
Schimbare şi strategii 
Schimbarea trebuie să se insinueze treptat în viaţa universităţii şi a comunităţii acesteia, fără salturi 
flagrante şi prin adoptarea unor mecanisme compensatorii menite să atenueze „şocurile”. Este nevoie de 
înţelegerea profilului schimbării, a dimensiunilor sale, de explicitarea obiectivelor şi stabilirea unor 
indicatori de performanţă a schimbării, promovarea comunicării şi a implicării personale, schimbarea 
managementului, etc. Creativitatea, depăşirea conflictelor de orice fel, decentrarea în raport cu viziune 
unilaterală asupra schimbării educaţionale în UMF Iaşi sunt alte modalităţi esenţiale prin care se poate 
învăţa schimbarea. Identificăm şi două relaţii esenţiale în cadrul schimbării educaţionale: 
- Relaţia individ – grup din perspectiva schimbării educaţionale a organizaţiei UMF Iaşi 

 Grupul poate deveni rigid şi constrângător; 

 Individul – atomizarea eforturilor de schimbare; 
- Relaţia fluctuaţia de personal – schimbare; 
În cadrul UMFIaşi aceste nevoi/relaţii sunt uşor abordabile din perspectiva implementării sistemului de 
management al calităţii ISO 9001:2008. Astfel, abordarea procesuală a activităţii UMF Iaşi presupune 
existenţa unor proceduri clare privind comunicarea, responsabilizare şi implicare. Procesele manageriale 
fiind cele prin care schimbarea poate pătrunde în conştientul organizaţional şi prin care îşi poate 
manifesta puterea creatoare. 
Pentru buna funcţionare a UMF Iaşi, care implică raportarea permanentă la sistemul de management al 
calităţii ISO 9001:2008, adoptarea strategiilor de dezvoltare pare să devină unul din criteriile cele mai 
importante. 
Plecând de la realitatea mediului social al UMF Iaşi, aflat într-o continuă schimbare, care îşi îmbogăţeşte 
oferta, dar îşi diversifică simultan şi cerinţele, organizaţia poate promova strategii conservatoare sau, 
dimpotrivă, inovatoare, optând fie pentru menţinerea rutinei, ceea ce dovedeşte un grad scăzut de 
receptivitate faţă de nou, fie pentru adoptarea unor mecanisme de realizare efectivă a inovaţiilor. 
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Opţiunea pentru un anumit tip de strategie în cadrul UMF Iaşi se va face pornind de la nevoile reale ale 
universităţii şi în strânsă legătură cu structura organizaţională actuală. 
Identificăm patru comportamente organizaţionale: 

 Apărătorul care adoptă o strategie bazată pe calitate, în relaţia cu competitorii fiind preocupat de 
stabilitate; 

 Prospectorul, permanent orientat către descoperirea de noi oportunităţi, care adoptă strategii de 
menţinere a flexibilităţii administrative sau tehnologice; 

 Analistul care se situează între cele două comportamente anterioare, interesat de promovarea unor 
strategii de minimizare a riscurilor în condiţiile maximizării oportunităţilor externe; 

 Reactivul, cu o mare capacitate de reacţie la mediu, dezvoltând strategii în acest sens. 

 ţinând cont de specificul organizaţiei universitare în ceea ce priveşte dezvoltarea instituţională a 
personalului, strategiile de schimbare vor trebui racordate la aceste două orientări fundamentale. 

Prin urmare la nivelul UMF Iaşi avem două categorii de strategii decizionale privind schimbarea: (1) 
strategii de dezvoltare organizaţională şi (2) strategii de dezvoltare a personalului. 
 
Strategii de dezvoltare organizaţională 
Strategii de dezvoltare organizaţională reprezintă o preocupare a managementului instituţional UMF Iaşi, 
motiv pentru care strategiile de dezvoltare organizaţională sunt abordate în cadrul planului strategic 
pentru perioada 2012-2020, cu decatarea consecinţelor ce decurg din aplicarea sau neaplicarea lor. Ele 
afectează întreaga activitate a UMFIaşi şi comportamentul individual al comunităţii academice şi a 
personalului administrativ. 
Dintre cele mai cunoscute strategii de dezvoltare organizaţională, avem: 
a. Reconceperea (reengineering); 
b. Inovarea strategică; 
c. Laboratoarele de training pentru sensibilizare; 
d. Team-building; 
e. Cercurile calităţii; 
f. Strategiile de integrare; 
g. Strategiile de evaluare organizaţională; 
h. Mix-ul de marketing; 
 
Descriere sumară strategii dezvoltare organizaţională 
Reconceperea – strategie care îşi propune eficientizarea activităţii manageriale prin reconceperea 
procesului decizional. 
În cadrul UMF Iaşi, procesele decizionale sunt descrise de procesele manageriale ca procese care asigură 
buna funcţionare a proceselor de bază şi ale celor de tip suport, conform ISO 9001:2008. Această strategie 
atacă relaţia dintre parte „hardware” a organizaţiei (ex. structura, strategiile, etc.) şi partea „software” 
a acesteia – comportamentul personalului, prin cinci paşi care descriu următoarele acţiuni: 

 Restructurarea, modalitatea prin care se urmăreşte reducerea mărimii cauzelor care frânează 
acţiunile; 

 Înlăturarea birocraţiei, prin renunţarea la documente sau şedinţe inutile; 

 Împuternicirea angajaţilor, prin recunoaşterea capacităţilor şi cunoştinţelor acestora ceea ce îi 
desemnează ca persoane capabile să se implice în procesul decizional. Acest lucru reprezintă o dovadă 
de încredere din partea managerului, precum şi un barometru al funcţionării reţelelor de comunicare 
organizaţională; 

 Îmbunătăţirea continuă, vizibilă în creşterea calităţii rezultatelor; 

 Schimbarea culturală strategică, ceea ce denotă schimbarea mentalităţilor, practicilor sau procesului 
managerial. 

Preocupările pentru eliminarea elementelor birocratice ce parazitează sistemul universitar, pentru 
creşterea calităţii rezultatelor studenţilor sau schimbarea mentalităţilor reprezintă aspecte ce se pot 
transforma în obiective generale ale UMFIaşi. îndeplinirea acestora va constitui una din cheile succesului 
dezvoltării Universităţii. 
 
Inovarea strategică – strategie de dezvoltare organizaţională prin reconsiderarea dimensiunii creative a 
managementului, ceea ce ar asigura supravieţuirea acestora; 
Din perspectiva organizaţiei universitare inovaţiile strategice pot fi: 

 Adăugarea unui plus valoric rezultatelor; 

 Adoptarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicării; 

 Flexibilizarea organizaţională; 

 Promovarea schimbărilor structural-funcţionale. 
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Putem afirma că la nivelul învăţământului superior, reforma educaţională a solicitat şi încă mai solicită 
depăşirea aspectelor tradiţionale, acceptarea noului şi a obligat UMFIaşi să-şi adapteze schimbarea la 
nevoile sale reale. Treptat, UMF Iaşi, şi-a integrat inovaţia, aceasta devenind scop şi mijloc pentru 
menţinerea la un nivel ridicat de profesionalism. Conştientizarea faptului că în materie de educaţie 
superioară, inovaţia nu are un punct terminus, ci va trebui să reprezinte o constantă a preocupărilor UMF 
Iaşi, constituie un aspect de o importanţă majoră pentru implicarea personalului în promovarea 
schimbării. 
Inovarea strategică reprezintă pentru UMF Iaşi fundamentul existenţei sale, un reper valoric al dezvoltării 
sale. 
 
Team-building (construirea echipelor) – cea mai cunoscută metodă de dezvoltare organizaţională 
asigurând atât coeziunea şi valorizarea grupului cât şi obţinerea performanţei organizaţionale. 
Construirea unei echipe care să producă dezvoltarea organizaţională poate fi descrisă prin opt indicatori 
de bază: 

 Credinţa în împărtăşirea obiectivelor; 

 Simţul angajamentului faţă de grup; 

 Acceptarea valorilor şi normelor grupului de către membri; 

 Sentimentul încrederii şi dependenţei reciproce; 

 Participarea totală a membrilor şi luarea deciziilor prin consens; 

 Fluxul liber al informaţiei şi comunicării; 

 Exprimarea deschisă a sentimentelor şi dezacordurilor; 

 Rezolvarea conflictelor de către membri. 
Riscurile asociate team-building – fenomenul gândirii de grup (groupthink) – prin care membrii echipei 
refuză sau îşi pierd capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi, de a gândi prin prisma propriilor repere 
valorice, conformându-se puterii coercitive a majorităţii. 
Orice organizaţie interesată de performanţă ar trebui să-şi centreze eforturile către constituirea unor 
echipe, capabile să genereze soluţii viabile pentru problemele acesteia. 
La nivelul UMF Iaşi considerăm că această strategie este utilizată cu precădere în contextul promovării 
universităţii în cadrul comunităţii sau în procesul formării de personal. 
Personalul UMF Iaşi are, de cele mai multe ori, aspectul unui grup ce se ghidează după standarde diferite 
şi mai rar al unei echipe sudate, animată de aceleaşi obiective. Sentimentul dependenţei reciproce, 
exprimarea deschisă a sentimentului sau a dezacordurilor reprezintă aspecte ce uneori par a nu se regăsi 
în universitate. 
Fie şi numai din aceste motive, implicarea DIRECTORUL GENERAL în promovarea acestui spirit, în crearea 
personalităţii colective a UMF Iaşi se impune cu necesitate. 
 
Laboratoarele de training pentru sensibilizare (STL) – strategie de dezvoltare a personalului şi a 
organizaţiei care îşi propune accentuarea laturii umane, afectiv emoţionale la nivelul organizaţiilor. 
Concret, strategia STL îmbracă forma unor training-uri în cadrul cărora alături de un moderator, indivizii 
(nr=12-15) comunică favorizând trecerea de la indiferenţă la empatie, de la izolare la interacţiune, etc. 
Argumentul acestei strategii constă în faptul că, de cele mai multe ori, în situaţii normale, indivizii 
manifestă neîncredere unii în ceilalţi sau nu sunt suficient de deschişi pentru comunicare. 
Succesul acestei strategii este asigurat în situaţiile în care este corect aplicată, iar indivizii sunt deschişi 
comunicării. Marele avantaj al strategiei decurge din sentimentul de apartenenţă la grup/organizaţie, din 
crearea situaţiilor în care pot exersa roluri diferite, din favorizarea comportamentelor asertive. Un posibil 
dezavantaj poate fi sentimentul de vulnerabilitate pe care îl pot încerca persoanele mai puţin deschise 
dialogului. 
La nivelul UMF Iaşi adoptarea acestei strategii este mai mult decât binevenită, în condiţiile în care resursa 
umană are o pondere covârşitoare. Reprezintă un aspect deja consacrat faptul că, la nivelul universităţii, 
se declamă de foarte multe ori necesitatea îmbunătăţirii comunicării şi a relaţiilor interpersonale, dar în 
realitate ameliorarea acestor aspecte rămâne un deziderat. 
La nivelul UMF Iaşi s-au dezvoltat „caste” ale cadrelor didactice şi ale personalului administrativ sau 
didactic-auxiliar. Acestea interacţionează rar, nerecunoscându-se cu adevărat. 
Din acest motiv susţinem că promovarea trainingului pentru sensibilizare la nivelul general al UMF Iaşi ar 
oferi vizibilitate acestor aspecte existente, dar nerecunoscute şi ar dezvolta în mod esenţial capacitatea 
indivizilor de a comunica cu adevărat, de a construi o nouă identitate în raport cu ceilalţi. Mai mult, 
această strategie îşi regăseşte aplicabilitatea şi la nivelul managementului seriilor/grupelor de studenţi, 
ceea ce ar permite reconsiderarea relaţiilor educaţionale profesor-student, promovarea unei comunicări 
reale a acestora. 
 
Cercurile calităţii – strategie de dezvoltare organizaţională utilizată cu predilecţie pentru optimizarea 
culturii şi a climatului organizaţional. 
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Strategia se derulează prin discuţii deschise, flexibile, programate cu o anumită periodicitate (ex. 
săptămânal) în care sunt abordate probleme stringente ale organizaţiei. În aceste „cercuri” sunt incluşi 
specialişti din domeniu vizat, dar se pot integra, voluntar, şi specialişti dintr-o arie complementară a 
problematicii analizate. 
Scopul acestor discuţii este de a găsi răspunsuri şi soluţii concrete la problemele apărute şi se desfăşoară 
după următoarele etape: 
a. Identificarea problemelor cheie, care interferează cu eficienţa sau calitatea; 
b. Analiza acestora şi identificarea soluţiilor specifice; 
c. Transmiterea recomandărilor către echipa managerială, pentru analiză; 
d. Implementarea soluţiilor (dacă sunt acceptate) sau transmiterea către grupul de discuţii a obiecţiilor; 
e. Analiza succesului soluţiilor implementate. 
La nivelul UMF Iaşi, marea majoritate a problemelor de natură funcţională a universităţii sunt analizate 
prin intermediul discuţiilor purtate între DIRECTORUL GENERAL şi comunitatea academică. Fie că este 
vorba de introducerea unei schimbări la nivelul procesului instructiv-educativ, sau orice alte modificari, 
deciziile se iau prin aplicarea acestei strategii. De asemenea, întâlnirile profesionale dintre cadrele 
didactice cu o anumită specializare (cercurile pedagogice) reprezintă cercuri ale calităţii ce permit 
analize şi comentarii pertinente pe marginea unor aspecte de natură ştiinţifică sau practic-aplicativă. Ele 
sunt un pretext real pentru dezvoltarea personalului Universităţii şi, implicit,a organizaţiei universitare 
UMF Iaşi. 
 
Strategiile de integrare – descriu un set de strategii bazate pe conceptul de socializare. 
Principalele strategii de integrare, sunt: 

 Strategii de integrare formale/informale. Dacă strategiile formale au în vedere parcurgerea 
obligatorie şi planificată a unor programe standardizate de formare, în funcţie de poziţia şi pregătirea 
noilor angajaţi, strategiile informale promovează socializarea la locul de muncă, fără „extragerea” 
angajatului din activitate; 

 Strategii de integrare individuale/colective. Dimensiunea individuală vizează angajatul, în mod 
individual, pornindu-se de la nevoile şi experienţa anterioară a acestuia, caz în care îi sunt oferite 
toate informaţiile de care acesta re nevoie pentru a se integra. Dimensiunea colectivă vizează 
socializarea mai multor indivizi, aceştia dezvoltând la un moment dat comportamente şi mentalităţi 
identice; 

 Strategii de integrare secvenţiale/nonsecvenţiale. Cele secvenţiale solicită parcurgerea obligatorie a 
unor paşi bine delimitaţi pentru a se obţine rezultatele dorite. Sunt frecvente în situaţiile în care se 
impune cunoaşterea amănunţită a responsabilităţilor sau atunci când se aşteaptă performanţe mari de 
la început. Cele nonsecvenţiale se desfăşoară ad-hoc, nedeliberat sub forma unor şedinţe de 
informare iniţială privind responsabilităţile individuale; 

 Strategii de integrare fixe/mobile. Strategiile fixe, asemănătoare celor secvenţiale, asigură 
angajatului informaţiile referitoare la cunoştinţele necesare şi modul în care va trebui să-şi desfăşoare 
activitatea. Cele mobile sunt circumstanţiale, socializarea realizându-se în funcţie de nevoile de 
pregătire apărute la un anumit moment; 

 Strategii de integrare seriale/disjunctive. Integrarea serială presupune preluarea noilor angajaţi de 
către cei cu experienţă, în vederea familiarizării cu cerinţele activităţii din organizaţia respectivă. 
Integrarea disjunctivă favorizează manifestarea creativităţii şi inovaţiei în rândul angajaţilor, aceştia 
având o mare libertate de acţiune. Sunt tipice organizaţiilor flexibile cu o cultură organizaţională 
bazată pe comunicare şi cooperare. Ambele strategii reclamă recunoaşterea clară a obiectivelor 
strategice ale organizaţiei care vor regla activitatea. 

Putem afirma că la nivelul UMF Iaşi se promovează majoritatea acestor strategii de integrare. Ele permit 
cadrelor didactice nou venite să ia contact cu exigenţele profesiei, cu normele şi valorile promovate la 
nivel universitar. De cele mai multe ori au un caracter formal, secvenţial, şi mai puţin informal şi serial, 
deşi aceasta din urmă reprezintă o cerinţă expresă a reformei educaţionale.  
Integrarea se realizează în timp, ceea ce presupune o mai mare capacitate de adaptare a indivizilor la 
situaţii, toleranţă şi respect. 
 
Strategiile de evaluare organizaţională – set strategii de eficientizare a procesului de dezvoltare 
organizaţională. 
La nivel organizaţional, evaluarea îndeplineşte anumite funcţii. O funcţie diagnostică, de reflectare a 
aspectelor pozitive sau a carenţelor structural-funcţionale, o funcţie de informare, ca urmare a faptului 
că datele diagnozei sunt aduse la cunoştinţa managerului, o funcţie de monitorizare, de feed-back, ce 
vizează procesul, o funcţie prognostică, de anticipare a evoluţiei ulterioare a organizaţiei, şi o funcţie 
ameliorativă, de descoperire a unor procedee de optimizare a aspectelor nevralgice. 
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Evaluare trebuie să vizeze toate dimensiunile organizaţiei, de la structură, climat şi cultură 
organizaţională, la comunicare, resurse umane, etc. pentru aceasta organizaţiile au la dispoziţie câteva 
strategii: 

 Evaluarea obiectivelor. Prin aceasta se stabilesc obiectivele concrete pe termen mediu şi lung, dar se 
realizează şi o evaluare a gradului de îndeplinire a acestora; 

 Evaluare psihologică. Deşi se aplică cu precădere la selecţia angajaţilor , ea poate furniza informaţii 
importante şi ulterior. Necesită apelul la personal şi instrumente specializate; 

 Autoevaluarea, utilizată în completarea informaţiilor obţinute prin celelalte strategii, se pot realiza 
prin raportare la criterii şi standarde stabilite la nivel organizaţional, sau printr-o discuţie liberă cu 
managerul. Această modalitate pare a fi mai eficientă, permiţând ajungerea la un numitor comun şi 
corectarea rapidă a situaţiei; 

 Tehnica scalelor şi ancorelor comportamentale. Reprezintă o modalitate de analiză a 
comportamentului personalului pe baza unei scale Lickert, cu cinci trepte, de la 1=comportament 
demonstrat în mică măsură, la 5=comportament demonstrat în mare măsură. Suplimentar este nevoie 
de o cunoaştere obiectivă a persoanei şi comportamentului acesteia de către manager. 

În cadrul UMFIaşi există o percepţie clară a necesităţii evaluării, nu exclusiv la nivelul procesului 
instructiv-educativ, ci şi la nivelul managerial. Transpoziţia exigenţelor de la nivelul procesului la nivelul 
organizaţional reprezintă o obligaţie pentru orice universitate interesată de evoluţia sa. 
Dintre strategiile amintite, cea mai mare frecvenţă au evaluarea psihologică a personalului didactic şi 
autoevaluare. În ceea ce priveşte evaluarea obiectivelor, ea devine prioritatea universităţii actuale, 
conştientă de necesitatea fixării unor ţinte strategice care să-i ghideze procesul de dezvoltare a UMF Iaşi 
în perioada 2012-2020. 
 
Mix-ul de marketing – strategie de dezvoltare organizaţională prin folosirea tehnicilor de marketing 
educaţional. 
La nivelul UMF-Iaşi marketingul educaţional este promovat fie prin folosirea metodelor şi tehnicilor 
specifice ce vizează atât prospectarea, cât şi implementarea serviciilor, fie prin folosirea mix-ului de 
marketing. 
Dintre metodele şi tehnicile de marketing ce pot fi utilizate cu succes la nivelul UMF Iaşi, avem: 
- Studiile de nevoi, care stabilesc serviciile educaţionale prin care UMF Iaşi poate veni în întâmpinarea 

necesităţilor din plan socio-economic; 
- Studiile de poziţionare prin care se urmăreşte identificarea acelui segment de piaţă deja ocupat prin 

oferte de educaţie; 
- Studii de piaţă ce urmăresc: 

 Identificarea acelor organizaţii care reglează şi controlează domeniul învăţământ superior; 

 Identificarea celorlalţi furnizori de servicii educaţionale şi a publicului căruia i se adresează; 

 Analiza calitativă a nevoilor, a reprezentărilor concurenţei; 
- Studii de implementare ce urmăresc posibilitatea implementării reale a serviciilor educaţionale cu 

care UMF Iaşi „iese pe piaţă.” Reuşita este dependentă şi de nivelul cultural al populaţiei vizate; 
- Studiile de dezvoltare/restructurare care urmăresc identificarea posibilităţilor de dezvoltare a ofertei 

de servicii educaţionale oferite de UMF Iaşi prin: 

 Identificarea nevoilor nesatisfăcute; 

 Compararea serviciilor educaţionale similare existente în alte zone. 
- Mix-ul de marketing, denumit şi „strategia 4P,” vizează strict serviciul educaţional oferit de UMF Iaşi: 

produsul şi caracteristicile acestuia, preţul/costurile, plasarea/distribuirea acestuia, promovarea. 
Orice serviciu educaţional UMF Iaşi trebuie să vizeze: 

 Potenţialii beneficiari şi caracteristicile acestora: profil socio-demografic, profil interese. 

 Obiectivele formării (ce competenţe şi capacităţi urmează a fi formate sau dezvoltate); 

 Conţinutul formării propuse (specialităţi, rezultate aşteptate, etc.); 

 Metodologia folosită; 

 Formatori (competenţe, experienţă, etc.); 

 Modalităţi de atestare, acreditare, etc.; 

 Resurse de timp şi locul formării. 
Chiar dacă, în general, serviciile educaţionale sunt gratuite, universitatea ia în calcul şi alţi potenţiali 
consumatori de educaţie contra cost. 
Atragerea resurselor extrabugetare reprezintă o ocazie pentru UMF Iaşi de a-şi dezvolta calitatea 
serviciilor oferite. Promovarea serviciilor educaţionale se poate face prin instrumente mass-media, 
internet, afişe promoţionale, broşuri, etc. Reuşita şi eficienţa tehnicilor de marketing depinde de buna 
identificare a nevoii educaţionale. Indiferent de metodele de marketing sau de diagnoză a nevoilor de 
formare la care face apel UMF Iaşi, importantă devine identificarea corectă a acestora, UMF Iaşi fiind 
nevoită să-şi adapteze serviciile la aceste nevoi. 
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Strategii de dezvoltare a personalului din UMF Iaşi 
Prin specificul său, UMF Iaşi ca organizaţie nu poate minimiza importanţa dezvoltării personalului didactic, 
de calitatea căruia depinde, în final, calitatea educaţiei. La acest nivel vorbim de procesul de formare 
continuă, reconsiderat din perspectiva reformei educaţionale (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011). 
La nivelul educaţiei se manifestă două tendinţe: 
- Profesionalizarea carierei didactice – asigurarea competenţelor de bază pe care orice cadru didactic 

trebuie să le probeze; 
- Revizuirea politicii de formare continuă – ca proces continuu, obligatoriu, venind în completarea 

formării iniţiale şi asigurând calitatea actului didactic. 
 
- Dezvoltarea resurselor umane în acest context presupune două direcţii: 
- Dezvoltarea personalului ca modalitate prin care se răspunde nevoilor, exigenţelor şi obiectivelor 

organizaţiei; 
- Dezvoltarea profesională care marchează necesităţile individuale de dezvoltare în carieră. 
Strategiile de dezvoltare a personalului didactic trebuie să răspundă în egală măsură exigenţelor 
organizaţionale şi individuale de dezvoltare. Adoptarea uneia sau alteia dintre strategiile de dezvoltare a 
personalului se realizează pornind de la modalităţile de formare. 
Putem vorbi despre formarea la locul de muncă, realizată prin: 
Mentorat (training individualizat, tutorare, coaching); 
Instruire; 
Consiliere; 
 
Formare în afară locului de muncă, prin: 
- Conferinţe; 
- Cursuri de scurtă/lungă durată; 
- Stagii de specializare. 
Fiecare strategie se bazează pe un set de metode care au rolul de a concretiza aplicarea acestor strategii. 
În ceea ce priveşte cazul UMF Iaşi vom insista pe două dintre cele mai importante şi cunoscute strategii de 
formare continuă a personalului didactic: 
- Programele de formare continuă; 
- Mentoratul. 
 
Programele de formare continuă – strategie de dezvoltare a personalului care cuprinde formare pe partea 
dimensiune sarcină şi partea dimensiune umană. În cadrul programului de formare este identificată o 
prioritate a dimensiunii necesară a fi formată/dezvoltată. În acest sens, s-a impus în practică un proces 
care cuprinde: 
- Analiza organizaţiei în care se va derula programul sau din care provin formabilii, astfel încât 

conţinutul activităţilor să fie în concordanţă cu nevoile UMF Iaşi. Cele mai importante aspecte care 
vor face obiectul analizei sunt: finalităţile UMF Iaşi, cadrul formal şi informal în care îşi desfăşoară 
activitatea personalul didactic, calitatea resurselor fizice şi umane, nivelul performanţelor, etc. 

- Analiza postului care permite delimitarea principalelor exigenţe ce privesc competenţele esenţiale: 

 Descrierea postului: obiectivele, responsabilităţile postului, activităţile ce se desfăşoară, poziţia 
lui în structura formală a organizaţiei; 

 Specificarea postului: calităţi personale asociate cu performanţa la locul de muncă: experienţă, 
deprinderi, aptitudini, calificări, aspecte privind personalitatea; 

- Marketing-ul şi analiza nevoilor de formare, care poate fi realizat prin: 

 Focus-grup; 

 Persoane cheie; 

 Grupuri nominale; 

 Supervizori; 

 Anchetă pe bază de chestionar sau interviu; 

 Autoevaluarea; 

 Proiectarea şi elaborarea programului de formare. 
- Organizarea stagiilor de formare – angajarea resurselor umane şi non-umane necesare îndeplinirii 

obiectivelor stabilite prin proiect. 
- Monitorizarea activităţilor de formare – observarea atentă a modului în care au fost utilizate resursele 

pentru obţinerea rezultatelor, precum şi a relaţiilor sau proceselor educaţionale (instrument – grilă de 
monitorizare). 

- Evaluarea formării – calitatea programului formativ. 
Reuşita formării este direct dependentă de gradul de conştientizare a necesităţii formării de către 
personalul didactic, de măsura în care sunt motivaţi pentru a accepta schimbarea rutinelor profesionale 
sau în care se implică în propria formare. 
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Mentoratul – presupune iniţierea unei relaţii de suport profesional între o persoană cu experienţă 
(mentorul) care poate şi doreşte să ofere asistenţă profesională şi o persoană neexperimentată, aflată la 
începutul carierei didactice/cercetare (stagiarul). 
Putem vorbi de un proces de mentorat care cuprinde, următoarele etape: 
- Dezvoltarea individului supus programului, ce vizează responsabilizarea, dezvoltarea autonomiei şi a 

capacităţii decizionale a individului asistat; 
- Dezvoltarea unei viziuni asupra carierei, moment în care propria viziune se raportează la imaginea 

organizaţiei UMF Iaşi; 
- Implementarea viziunii personale, prin precizarea obiectivelor şi a principiilor generale de acţiune; 
- Feed-back-ul şi susţinerea permanentă a individului, până la momentul în care acesta se simte stăpân 

pe situaţie. 
- Strategii de automanagement al carierei: 

 Autocunoaşterea şi autoevaluarea; 

 Dezvoltarea propriilor abilităţi; 

 Planificarea individuală a carierei. 
Dezvoltarea personalului UMF Iaşi nu reprezintă o opţiune unidimensională, ci o preocupare a organizaţiei 
şi a angajatului în egală măsură.  
 
Strategii organizaţionale propuse 2012-2020 
 
Pârghiile schimbării organizaţionale UMF Iaşi 
Cercetările în domeniul practicii educaţionale arată faptul că în condiţiile în care apar situaţii care 
solicită schimbări strategice, managerii, deşi au la dispoziţie pârghii multiple, au tendinţa de a se centra 
pe aspecte mărunte şi nu pe problema majoră ce trebuie rezolvată, schimbată. Uneori recurg constant la 
aceeaşi soluţie, indiferent de natura problemelor. Unii consideră necesară revizuirea permanentă a 
sistemului de comunicare organizaţională, alţii recurg la intensificarea controlului, etc. aceasta poate fi 
catalogată ca o modalitate de simulare a promovării inovaţiei, fie o tactică managerială măruntă şi 
ineficientă. 
Ceea ce ne lipseşte în aceste situaţii este tocmai viziunea asupra schimbării. Situaţie explicată de 
tendinţa managerilor de a analiza procesul schimbării dintr-un punct de vedere, celelalte opţiuni fiind 
excluse. 
Această limitare a perspectivelor conduce inevitabil, la limitarea accesului la pârghiile schimbării. Soluţia 
pentru promovarea managementului strategic al schimbărilor în cadrul UMF Iaşi este reprezentată de 
disponibilitatea următoarelor pârghii ale schimbării: 
- Interfaţa externă. Deoarece complexitatea mediului se accentuează, identificarea şi previziunea 

reperelor viitorului devine o sarcină tot mai dificilă pentru depăşirea căreia este nevoie de 
constituirea unor noi „unelte” de supraveghere a mediului; 

- Misiunea. Noile presiuni politice, economice, sociale impun organizaţiilor să-şi reformuleze misiunea, 
cea ce va servi drept reper în procesul de luare a unor decizii strategice; 

- Strategia. Aceasta are la bază obiectivele organizaţiei şi trebuie transpusă în acţiuni concrete, ce 
solicită revizuirea procesului managerial; 

- Managementul misiunii organizaţionale şi al proceselor strategice. Ambele decurg din complexitatea 
actuală a procesului decizional care impune nu doar noi strategii, ci şi implicarea reală a tuturor celor 
interesaţi de schimbare; 

- Sarcina. De cele mai multe ori, schimbarea strategiilor atrage după sine şi multiplicarea sarcinilor, 
ceea ce poate constitui o oportunitate pentru perfecţionarea personalului şi pentru atragerea unor noi 
specialişti; 

- Reţele prescrise. Îmbunătăţirea sistemului de comunicare organizaţională reprezintă o cerinţă majoră 
a exercitării procesului managerial; 

- Personalul. Reuşita schimbării organizaţionale este direct dependentă de gradul de motivare şi 
implicare reală a indivizilor; 

- Reţele emergente. Acestea descriu structurile informale de comunicare şi de influenţă existente la 
nivelul oricărei organizaţii, ele putând facilita sau, dimpotrivă, frâna eforturile de schimbare. Este 
necesară o gestionare corectă şi atentă a acestor reţele. 

Aceste pârghii descriu, în realitate, un plan al managementului schimbării. Recursul la acestea presupune 
conştientizarea de către manageri a existenţei lor, precum şi identificarea corectă.  
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Strategii UMF Iaşi 
Strategiile UMF-Iaşi reprezintă un ghid de promovare a schimbării în educaţie, UMF Iaşi în strictă 
conformitate cu avantajele competitive ale UMF Iaşi şi a pârghiilor de schimbare pe care direcţia 
administrativă le va aplica: 
a. La nivelul politicii educaţionale: 
- Reconfigurarea idealului educaţional şi reconsiderarea dimensiunilor transformatoare ale UMF Iaşi; 
- Adoptarea unor politici educaţionale fundamentate pe obiective strategice elaborate pe termen mediu 

şi lung; 
- Raportarea la experienţele şi standardele europene în materie de schimbare universitară; 
- Asigurarea unui cadru legislativ coerent şi flexibil care să permită obiectivarea schimbărilor la nivelul 

UMF Iaşi. 
- Elaborarea şi promovarea unor strategii viabile de politică educaţională; 
- Raportarea conţinutului schimbării la cerinţele actuale ale UMF Iaşi; 
- Revizuirea curricumului educaţional din perspectiva noilor principii educaţionale; 
- Profesionalizarea managementului universitar în cadrul UMF Iaşi; 
- Anularea paradoxurilor în materie de practici şi politici educaţionale ale UMF Iaşi; 
b. La nivelul procesul de formare iniţială şi continuă: 
- Iniţierea unor programe de formare a formatorilor pe problematica schimbării educaţionale şi a 

educaţiei pentru schimbare; 
- Asigurarea interdependenţei informativ-formativ în materie de educaţie pentru schimbare; 
- Exersarea elementelor de inovaţie la nivelul conţinuturilor, metodologiei, evaluării; 
- Derularea unor activităţi de formare care să asigure fiecărui individ (profesor, student) un set de 

cunoştinţe, competenţe prospective, ceea ce va favoriza adoptarea unui comportament conştient, 
prosocial, etc. 

c. La nivelul organizaţiei UMF Iaşi: 
- Abordarea schimbării educaţionale într-o manieră pragmatică, realistă şi prospectivă; 
- Diagnoza şi analiza necesităţilor individualizate ale UMF Iaşi; 
- Planificarea riguroasă a schimbării, ceea ce ar presupune: conceptualizarea schimbării, pilotarea 

schimbării şi efectuarea eventualelor corecţii, implementarea schimbării şi evaluarea efectelor 
acesteia asupra cadrelor didactice, studenţilor, UMF Iaşi în ansamblu; 

- Orientarea către performanţă, competiţie şi calitate în actul educaţional; 
- Compatibilizarea ofertei de programe cu standardele educaţionale din spaţiul vest-european; 
- Asigurarea unui parteneriat real UMF Iaşi – comunitatea ieşeană; 
- Raportarea permanentă la imperativele societăţii. 
d. La nivelul procesului instructiv-educativ: 
- Exersarea elementelor de inovaţie la nivelul conţinuturilor, metodologiei, evaluării; 
- Proiectarea conţinuturilor curriculare în manieră flexibilă, interdisciplinară; 
- Facilitarea fiecărui student a ocaziilor de a-şi valorifica propriul potenţial; 
- Promovarea unor strategii educative activ-participative, care să favorizeze dezvoltarea creativităţii, a 

spiritului critic al studenţilor; 
- Asigurarea unui feed-back permanent în relaţia profesor – student; 
- Promovarea evaluării formative şi a strategiilor complementare de evaluare a 

studenţilor/absolvenţilor. 
e. La nivelul cadrelor didactice: 
- Renunţarea la comportamente rutiniere, conservatoare, la discursul artificial, conjunctural favorabil 

schimbării, la o mentalitate tributară inerţiei; 
- Conştientizarea necesităţii schimbării în educaţia UMF Iaşi; 
- Înţelegerea clară a conceptului de schimbare şi a implicaţiilor sale în plan personal şi organizaţional; 
- Anticiparea schimbărilor; 
- Promovarea creativităţii şi inovaţiei, a performanţei, îmbunătăţirea continuă a rezultatelor. 
f. La nivelul managerilor UMF Iaşi: 
- Asigurarea unui management profesionist, performant la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ; 
- Dezvoltarea unor strategii manageriale viabile, apte să răspundă condiţiilor de eficienţă impuse de 

actualitatea acestui domeniu; 
- Diagnosticarea mediului intern al UMF Iaşi (misiune, viziune, obiective, comunicare, cultură) precum şi 

a mediului extern al acesteia (relaţia cu comunitatea); 
- Dezvoltarea competenţelor manageriale specifice; 
- Promovarea strategiilor de dezvoltare organizaţională şi a personalului didactic. 
g. La nivelul studenţilor/absolvenţilor: 
- Renunţarea la atitudinea pasivă, de simplu receptor educaţional şi asumarea responsabilă a rolului de 

beneficiari direcţi ai schimbării în educaţia UMF Iaşi; 
- Amendarea eventualelor derapaje în materie de schimbare organizaţională; 
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- Avansarea unor propuneri de ameliorare a unor aspecte ale procesului instructiv-educativ. 
h. La nivelul familiei studentului/absolventului: 
- Renunţarea la stereotipurile de gândire şi acţiune prin reconsiderarea rolului UMF Iaşi în formarea şi 

dezvoltarea studentului/absolventului; 
- Conştientizarea importanţei şi necesităţii schimbării în educaţie; 
- Susţinerea eforturilor reformatoare ale UMF Iaşi. 
i. La nivelul comunităţii ieşene: 
- Renunţarea la susţinerea strict declarativă a nevoilor UMF Iaşi; 
- Materializarea parteneriatului UMF Iaşi – comunitate în proiecte comune de dezvoltare; 
- Asigurarea resurselor necesare dezvoltării UMF Iaşi. 
 
Toate aceste tendinţe asociate procesului de schimbare organizaţională descrie dezvoltarea strategică a 
UMF Iaşi printr-o mai bună implicare a categoriilor de stakeholderi în cadrul procesului de management 
strategic. 
 
Implementarea strategiei UMF Iaşi 
 
Strategii UMF Iaşi pentru perioada 2012-2020 
Din largul spectru de strategii de dezvoltare organizaţională şi a resurselor umane în cadrul UMF Iaşi au 
fost alese acele strategii pe care le considerăm prioritare pentru perioada de timp 2012-2020.  
 
Obiective strategice UMF Iaşi 2012-2020 
Strategiile UMF Iaşi reprezintă un ghid de promovare a schimbării în educaţie, UMF Iaşi în strictă 
conformitate cu avantajele competitive ale UMF Iaşi şi a pârghiilor de schimbare pe care direcţia 
administrativă le va aplica. Astfel au fost stabilite următoarele direcţii şi tendinţe strategice: 
 
Fig. 28: Obiectivele strategice UMF-Iaşi 2012-2020 
 

 
  

Tendințe Direcții strategice Obiective strategice 

Plan de 
dezvoltare 

strategică 2012-
2020 

UMF-Iași 

Reorganizarea formațiunilor de studiu în 
cadrul UMF-Iași 

Procesul 
instructiv-educativ 

1 

Materializarea parteneriatului UMF-Iași și 
comunitatea ieșeană prin arondarea liceului 

sanitar Administrativ 2-3 

Configurarea cadrului conceptual și 
organizatoric pentru realizarea și 
aplicarea cercetărilor medicale 

interdisciplinare 

Cercetare 4 

Formarea profesională a resurselor 
umane din cadrul UMF-Iași 

Dezvoltare 
personală 

5 

Formarea profesională a resurselor umane din 
cadrul UMF-Iași 

Studenți/ 
absolvenți 

6 
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La nivelul procesului instructiv-educativ: 
- Exersarea elementelor de inovaţie la nivelul conţinuturilor, metodologiei, evaluării; 
- Proiectarea conţinuturilor curriculare în manieră flexibilă, interdisciplinară; 
- Facilitarea fiecărui student a ocaziilor de a-şi valorifica propriul potenţial; 
- Promovarea unor strategii educative activ-participative, care să favorizeze dezvoltarea creativităţii, a 

spiritului critic al studenţilor; 
- Asigurarea unui feed-back permanent în relaţia profesor – student; 
- Promovarea evaluării formative şi a strategiilor complementare de evaluare a 

studenţilor/absolvenţilor. 
 
La nivelul organizaţiei UMF Iaşi: 
- Abordarea schimbării educaţionale într-o manieră pragmatică, realistă şi prospectivă; 
- Diagnoza şi analiza necesităţilor individualizate ale UMF Iaşi; 
- Planificarea riguroasă a schimbării, ceea ce ar presupune: conceptualizarea schimbării, pilotarea 

schimbării şi efectuarea eventualelor corecţii, implementarea schimbării şi evaluarea efectelor 
acesteia asupra cadrelor didactice, studenţilor, UMF Iaşi în ansamblu; 

- Orientarea către performanţă, competiţie şi calitate în actul educaţional; 
- Compatibilizarea ofertei de programe cu standardele educaţionale din spaţiul vest-european; 
- Asigurarea unui parteneriat real UMF Iaşi – comunitatea ieşeană; 
- Raportarea permanentă la imperativele societăţii. 
 
La nivelul managerilor UMF Iaşi: 
- Asigurarea unui management profesionist, performant la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ; 
- Dezvoltarea unor strategii manageriale viabile, apte să răspundă condiţiilor de eficienţă impuse de 

actualitatea acestui domeniu; 
- Diagnosticarea mediului intern al UMF Iaşi (misiune, viziune, obiective, comunicare, cultură) precum şi 

a mediului extern al acesteia (relaţia cu comunitatea); 
- Dezvoltarea competenţelor manageriale specifice; 
- Promovarea strategiilor de dezvoltare organizaţională şi a personalului didactic 
 
La nivelul cadrelor didactice şi de cercetare: 
- Renunţarea la comportamente rutiniere, conservatoare, la discursul artificial, conjunctural favorabil 

schimbării, la o mentalitate tributară inerţiei; 
- Conştientizarea necesităţii schimbării în educaţia UMF Iaşi; 
- Înţelegerea clară a conceptului de schimbare şi a implicaţiilor sale în plan personal şi organizaţional; 
- Anticiparea schimbărilor; 
- Promovarea creativităţii şi inovaţiei, a performanţei, îmbunătăţirea continuă a rezultatelor; 
 
La nivelul procesul de formare iniţială şi continuă: 
- Iniţierea unor programe de formare a formatorilor pe problematica schimbării educaţionale şi a 

educaţiei pentru schimbare; 
- Derularea unor activităţi de formare care să asigure fiecărui individ (profesor, student) un set de 

cunoştinţe, competenţe prospective, ceea ce va favoriza adoptarea unui comportament conştient, 
prosocial, etc.; 

 
La nivelul studenţilor/absolvenţilor: 
- Renunţarea la atitudinea pasivă, de simplu receptor educaţional şi asumarea responsabilă a rolului de 

beneficiari direcţi ai schimbării în educaţia UMF Iaşi; 
- Amendarea eventualelor derapaje în materie de schimbare organizaţională; 
- Avansarea unor propuneri de ameliorare a unor aspecte ale procesului instructiv-educativ; 
 
Toate aceste tendinţe asociate procesului de schimbare organizaţională descrie dezvoltarea strategică a 
UMF Iaşi printr-o mai bună implicare a categoriilor de stakeholderi în cadrul procesului de management 
strategic. 
Toate aceste direcţii şi tendinţe ne îndreaptă spre patru obiective strategice de dezvoltare 
organizaţională a UMF Iaşi pentru perioada 2012-2020: 
- Reorganizarea formaţiunilor de studiu în cadrul UMF Iaşi; 
- Configurarea cadrului conceptual şi organizatoric pentru realizarea şi aplicarea cercetărilor medicale 

interdisciplinare; 
- Materializarea parteneriatului UMF Iaşi şi comunitatea ieşeană prin realizarea strategiei UMF 2020 
- Formarea profesională a resurselor umane din cadrul UMF Iaşi. 
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Aceste obiective strategice reflectă preocupările manageriale privind procesul de schimbare 
organizaţională pentru perioada 2012-2020 pe care UMF Iaşi le va urmări şi gestiona. 
 
Armonizare obiective strategice şi standarde europene pentru asigurarea internă a calităţii 
Obiectivele strategice vor fi armonizate cu Standardele Europene pentru asigurarea internă a calităţii în 
instituţiile de învăţământ superior. 
Standardele europene: 
a) Politica (declaraţii de intenţii şi mijloace de realizare) şi procedurile de asigurare a calităţii: 

 Dezvoltarea unei culturi (organizaţionale) care recunoaşte importanţa calităţii; 

 Strategii de dezvoltare organizaţională: cercetare, instruire, administrativ şi resurse umane; 

 Roluri organizaţionale studenţi/absolvenţi. 
b) Aprobarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi titlurilor: 

 Rezultate anticipative; 

 Concepere curriculă; 

 Nevoi materiale; 

 Disponibilitate resurse; 

 Monitorizare reuşită studenţi; 

 Feedback (reacţii). 
c) Examinare studenţi: 

 Examen grilă; 

 Centru de testare la nivel de universitate; 

 Examen oral; 

 Proiecte. 
d) Calitate corp profesoral: 

 Formare şi instruire personal didactic, cercetare şi administrativ; 
e) Resurse învăţare: 

 Resurse materiale; 

 Abordarea procesului de instruire; 
f) Sisteme informale: 

 Ratele de promovabilitate a studenţilor; 

 Inserţie profesională a absolvenţilor; 

 Profilul populaţiei de studenţi. 
g) Informare publică: 

 Departamentul de relaţii publice. 
 
Strategii de operaţionalizare a obiectivelor strategice UMF Iaşi 2012-2020 
 
Obiectiv strategic 1: Reorganizarea formaţiunilor de studiu în cadrul UMF Iaşi. 
Premisele prin care acest obiectiv strategic devine o prioritate în perioada 2012-2020 sunt: 
- Evoluţia numărului şi structura studenţilor UMF Iaşi, perioada 2006-2016; 
- Evoluţia demografică a populaţiei tinere cu vârste cuprinsă între 10-19 ani pentru perioada 2012-2020; 
- Scăderea în ultimii trei ani a gradului de ocupare pentru posturile didactice; 
- Principiul finanţării bazată pe performanţă academică a structurilor instituţionale: departamente, 

facultăţi, etc.; 
Pentru realizarea acestui obiectiv strategic propunem două strategii de dezvoltare organizaţională: 
Strategia 1: Reconceperea actului decizional privind procesele organizaţionale (instructiv-educativ, 
cercetare, management) în cadrul UMF Iaşi 
- Asumare politică educaţională; 
- Reconfigurare formaţiuni de studiu; 
- Necesar cadre didactice şi de cercetare; 
- Comunicare organizaţională; 
- Transparenţă decizională; 
- Autoevaluare instituţională 
Strategia 2: Inovarea strategică prin reconsiderarea dimensiunii creative a managementului 
- Inovare curriculă; 
- Inovare proces evaluare competenţe licenţă studenţi; 
- Dezvoltare cercetare ştiinţifică; 
- Pepinieră studenţi şi asistenţi; 
Aceste două strategii vor facilita o mai bună focalizare a eforturilor echipei manageriale spre îndeplinirea 
obiectivului strategic asumat. 
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Starea actuală privind structura formaţiunilor de studiu 
În ultimii 4 ani de învăţământ (2012-2016) numărul studenţilor ( licenţiaţilor, masteranzilor, doctoranzilor 
şi rezidenţilor) UMF Iaşi a crescut constant, de la 7.571 la 11.488 studenţi, atingând in anul 20167 numărul 
total de 11.806 studenti. 
Pentru domeniu licenţă avem pentru anul universitar 2016-2017 un număr de 9.037 studenţi. 
Reorganizarea formaţiunilor de studiu, în perioada 2012-2020, va acoperi doar domeniul de licenţă din 
UMF Iaşi. 
Pentru perioada 2012-2020 prin reorganizarea formaţiunilor de studiu se doreşte creşterea ponderii 
studenţilor străini de la 21,32% la 36%, în acest an, raportul situându-se la 23,32%. 
 
Tabel nr. 90 

 Studenți Masteranzi Doctoranzi Rezidenți 

 Români  Străini  Români  Străini  Români  Străini  Români  Străini  

 B T B T B T B T B T B T B T B T 

01.01.2014 3340 2776 331 2240 206 55 2 2 246 97 1 - 2166 - 8 18 

01.01.2016 3561 2695 207 2539 218 68 3 8 269 38 - - 2344 - 9 31 

01.01.2017 2858 2538 125 2491 218 88 2 4 267 78 - - 2337 - 7 22 

 
Sinteza schimbărilor în cadrul formaţiunilor de studiu 
Reorganizarea formaţiunilor de studiu va afecta în mod direct raporturile dintre studenţii români şi cei 
străini în cadrul tuturor domeniilor de licenţă. 
Următorul set de tabele are rolul de a prezenta situaţia de ansamblu şi pe domenii de licenţă a 
reorganizării formaţiunilor de studiu. 
 
Etape de trecere de la starea actuală la cea dezirabilă privind formaţiunile de studiu pentru domeniu 
de licenţă 
Etape de trecere de la starea actuală la cea dezirabilă: 
- Reconfigurare număr serii studenţi şi raport români străini: buget şi taxă; 

 Stabilirea unei structuri optimale a seriilor în conformitate cu gradul de atractivitate al facultăţilor, 
facilităţilor pentru studenţi, curriculei armonizate UE-27 sau a infrastructurii de învăţare şi predare. 

 Reconfigurarea necesarului de cadre didactice în conformitate cu noua configurare a formaţiunilor de 
studiu; 

 Stabilirea necesarului investiţional aferent noii configurări a formaţiunilor de studiu; 

 Reconfigurarea formaţiunilor de studiu în conformitate cu cererea de pe piaţa muncii. 
 
Prin desfiinţarea filialelor UMF Iaşi din Bacău şi Botoşani s-au creat premisele reaoganizarii formatiunilor 
de studiu, prin  relocarea cadrelor didactice pentru a scădea gradul de încărcare a normelor didactice 
alaturi de eficientizarea prin programare a orelor de curs şi stagii de pregătire; 
- Stabilirea potenţialului de atragere a studenţilor străini, astfel încât la finele perioadei 2012 – 2020 să 

atingem pragul propus de 36%, apelând la strategii de marketing şi promovare. 
- Elaborarea strategiei de promovare a serviciilor UMF Iaşi pe piaţa internaţională a serviciilor de 

formare în domeniu sănătăţii; 

 Mix de marketing servicii UMF Iaşi; 

 Parteneriate strategice cu universităţi de profil din ţară şi străinătate; 
- Eliminare timpi inerţi în perioada de evaluare prin finalizarea centrului de testare unică a 

competenţelor dobândite de studenţi; 

 Obiectivitate evaluare scrisă; 

 Economii timp corectare lucrări; 

 Eliminare erori de evaluare; 
- Evaluare instituţională a proceselor UMF Iaşi în conformitate cu noua configuraţie a formaţiunilor de 

studiu. 
 
Efecte previzionate privind reorganizarea formaţiunilor de studiu 
Reorganizarea formaţiunilor de studiu în cadrul UMF Iaşi a fost fundamentată pe baza unei analize 
strategice. În conformitate cu această analiză am previzionat un set de efecte rezultate din reorganizarea 
formaţiunilor de studiu pentru domeniu licenţă: 
1. Creşterea gradului de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare din cadrul UMF Iaşi; 
2. Creşterea veniturilor din formare per student; 
3. Creşterea vizibilităţii UMF Iaşi în cadrul UE-27 şi promovarea cuplului serviciu-piaţă; 
4. Modernizarea proceselor UMF Iaşi: eficienţă, eficacitate şi adaptabilitate şi atingerea unei poziţii 

competitive la nivel regional şi UE-27; 
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5. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ: inovare academică, responsabilitate publică şi 
performanţă academică; 

6. Creşterea calităţii procesului de cercetare ştiinţifică. Acest efect este un vector e creştere 
organizaţională. Inovarea în cercetare este o opţiune strategică prin care UMF Iaşi poate crea 
parteneriate externe de cercetare şi poate materializa ideea de centru european de excelenţă în 
cercetare; 

7. Creşterea satisfacţiei personalului UMF Iaşi: didactic, cercetare şi administrativ. Acest efect are la 
bază raţionamentul potrivit căruia modernizarea proceselor organizaţionale va contribui la sporirea 
statutului de profesor, cercetător sau alte categorii de posturi din cadrul UMF Iaşi.  

 
Creşterea gradului de ocupare a posturilor didactice 
Pe baza previziunilor realizate reorganizarea formaţiunilor de studiu va produce un set de economii de 
timp descrise sub forma număr ore-curs. 
Pentru anul universitar 2014-2015 gradul de ocupare a cadrelor didactice este de 58,86% 
Economia de ore curs a fost obţinută din: 
- Desfiinţarea filialelor UMF Iaşi din Bacău şi Botoşani; 
- Reorganizarea ciclului de 4 ani la Medicină Generală; 
- Scăderea numărului de serii pentru studenţii români; 
- Desfiinţarea ciclului Farmacie 3 ani  
Pentru 1 octombrie 2017 dorim să atingem un grad de ocupare de 70% la nivelul tuturor celor patru 
facultăţi. 
 
Creşterea veniturilor din formare per student 
Pe baza analizelor efectuate putem spune că în urma reorganizării formaţiunilor de studiu vor rezulta 
următoarele date: 
- Scăderea numărului de studenţi români cu taxă de la 3.450 la 2.550, scădere de 900 de studenţi; 
- Creşterea numărului de studenţi străini cu taxă de la 1.569 la 2.949, creştere de 1.380 de studenţi; 
Nivelul taxelor percepute: 
- Studenţi români =6.000 RON; 
- Studenţi străini=5.000 Euro=22.500; Curs Euro/RON=4,5. 

Valoare adăugată după reorganizarea formaţiunilor de studiu 25,65 mil 

Creştere procentuală a veniturilor pina in 2020 45,8% 

 
În conformitate cu aceste calcule considerăm că vom putea gestiona celelalte şase efecte prezentate mai 
sus. 
 
Obiectiv strategic 2: Configurarea cadrului conceptual şi organizatoric pentru realizarea şi aplicarea 
cercetărilor medicale interdisciplinare şi a creşterii nivelului de pregătire a studenţilor 
Acest obiectiv strategic urmăreşte creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi focalizarea acestuia 
spre cercetare interdisciplinară şi cu aplicabilitate practică. 
UMF Iaşi fiind o universitate evaluată cu grad de încredere ridicat şi de cercetare avansată este interesată 
de asigurarea unui cadru conceptual şi organizatoric pentru a susţine iniţiativele de cercetare prin care 
inovaţia curiculară, metodele de predare sau evaluarea practică care sunt uşor implementabile în 
organizaţie. 
Pentru operaţionalizarea acestui obiectiv strategic vom face referire la sinteza SWOT pentru Procesul de 
Cercetare ştiinţifică.  
Printre punctele tari pe care le vom consolida în perioada 2012-2020 şi care reprezintă avantajele 
competitive ale UMF Iaşi, avem setul de practici instituţionale: 

 La nivelul UMF Iaşi există o preocupare permanentă pentru diseminarea rezultatelor ştiinţifice prin 
acţiuni specifice: simpozioane, seri clinice, conferinţe sau stagii. 

 Proceduri de încurajare a cadrelor didactice pentru cercetare şi publicare. În contextul procedurilor 
de promovare ierarhică cercetarea devine un proces indispensabil dezvoltării profesionale şi un 
management al carierei în domeniu medical. 

 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin implicare activă a cadrelor didactice şi de cercetare. 
Există o conştientizare la nivelul personalului UMF Iaşi şi a studenţilor în ceea ce priveşte Centrele de 
excelenţă şi Laboratoare de licenţă. Aceste facilităţi sunt capabile să genereze noi idei de cercetare 
care se pot materializa în cadrul proiectelor de cercetare. De aici putem deduce şi nevoia de formare 
a cadrelor de cercetare în domeniu managementului de proiect în domeniu cercetării medicale. 
Sporirea ratei de succes privind aplicarea proiectelor de cercetare medicală va impulsiona şi procesul 
de generare de noi idei de cercetare. 

 Competiţia internă pe granturi de cercetare, ca şi practică organizaţională UMF Iaşi, are rolul de a 
facilita o mai bună coordonare a proiectelor de cercetare. Prin aceste granturi se pot forma echipe de 
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proiect interne care să poată derula şi implementa proiectul de cercetare iniţiat. Este un instrument 
de promovare internă a proiectelor de cercetare şi consolidare şi specializare a echipelor de proiect. 

 Pregătirea profesională a doctoranzilor este un proces complex care implică o inovare teoretico-
aplicativă. În acest sens fondurile orientate spre cercetarea doctorală sunt un bun instrument de 
susţinere a doctoranzilor. Acest instrument cumulat cu competiţia pe granturi de cercetare şi 
mobilitatea externă în cercetare asigură o formare academică şi profesională de nivel avansat a 
doctoranzilor UMF Iaşi. 

Aceste avantaje competitive ale UMF Iaşi asigură o dezvoltare continuă a cercetării ştiinţifice şi 
dezvoltarea UMF Iaşi ca un centru de cercetare avansată. 
În ceea ce priveşte punctele slabe ale UMF Iaşi în ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică putem menţiona 
faptul că în cadrul strategiei propuse se vor realiza măsuri prin care: 

 Se vor spori numărul şi calitatea publicaţiilor ştiinţifice prin care să se aprecieze în mod deschis 
materializarea şi diseminarea rezultatelor cercetărilor; 

 Să se dezvolte proiectele de cercetare interdisciplinară şi să se asigure caracterul inovativ al 
demersului interdisciplinar. Se vor organiza sesiuni de teambuilding în care se va urmări construcţia 
echipelor de cercetare interdisciplinare; 

 Să se construiască un profil al cercetătorului şi un ghid al cercetătorului în domeniul medical prin care 
domeniu cercetării să fie perceput corect şi în conformitate cu misiunea socială a acestuia. 

În strictă conformitate cu aceste aspecte descrise putem considera că strategiile propuse prin 
operaţionalizarea obiectivelor strategice vor asigura o bună realizare şi conştientizare a acestor măsuri. 
Oportunităţile pentru procesele de cercetare ştiinţifică, semnalate în cadrul sintezei SWOT, au impus 
obligativitatea unui set de măsuri care să crească valoarea epistemologică a cercetărilor în domeniu 
medical şi să sporească nivelul de pregătire a resurselor umane implicate în cercetare: 
- Strategia Alumni de promovare a parteneriatelor de cercetare prin intermediul absolvenţilor UMF Iaşi. 

Această strategie se vrea a fi un mijloc de a extinde comunitatea academică a UMF Iaşi şi de a 
dezvolta legături externe pentru promovarea serviciilor UMF-Iaşi şi a prezenta oferta academică a 
universităţii. Principalele măsuri ce se impun pentru orizontul de timp 2012-2020 sunt: 

 Crearea comunităţii absolvenţilor UMF Iaşi; 

 Stabilirea unui cadru organizatoric de desfăşurare a activităţilor de integrare a comunităţii 
academice. Aici putem include: prezentarea declaraţiei de interese UMF Iaşi pentru procesele de 
cercetare ştiinţifică; stabilirea unui calendar de sesiuni privind cercetarea ştiinţifică sau stabilirea 
unor contacte privind cooperarea în domeniul cercetării ştiinţifice. 

- Strategie echipelor de cercetare mixte: clinic şi preclinic. Această strategie va facilita o mai bună 
fundamentare teoretico-aplicativă a ideilor de cercetare. Pentru intervalul de timp 2012-2020 putem 
considera că este obligatoriu ca la nivelul fiecărei specializări să existe cel puţin o echipă de 
cercetare mixtă. 

Aceste oportunităţi pot oferi un cadru instituţional de dezvoltare a proceselor de cercetare ştiinţifică. În 
cadrul prezentei strategii valorificarea acestor oportunităţi se va realiza prin formarea profesională a 
cadrelor de cercetare. 
Ameninţările care afectează procesele de cercetare ştiinţifică din cadrul UMF Iaşi arată un set de 
disfuncţionalităţi ale sistemului universitar. Pentru sporirea calităţii proceselor de cercetare ştiinţifică, în 
cadrul prezentei strategii, se vor căuta măsuri pentru a: 
- Spori numărul studenţilor implicaţi în cercetare; 
- Sporirea atractivităţii statutului de cadru de cercetare prin pachete salariale şi oportunităţi de 

cercetare practică adecvate domeniului medical; 
- Creşterea mobilităţii de cercetare prin intermediul proiectelor de cercetare derulate; 
- Configurarea unui plan de achiziţii de aparatură de cercetare în conformitate cu gradul de 

competitivitate şi aplicabilitate a cercetărilor din UMF Iaşi. 
Aceste măsuri vor facilita o mai bună retenţie a cadrelor de cercetare competente. Prin aceasta se va 
demonstra că se poate face cercetare de nivel avansat şi impact puternic în UMF Iaşi. astfel UMF-Iaşi se va 
regăsi ca un centru de cercetare avansată în domeniu medical. 
Pentru perioada 2012-2020 considerăm că cercetarea ştiinţifică este un motor al promovării schimbărilor 
în universitatea UMF Iaşi. Acestea se regăsesc în cadrul obiectivelor strategice: (1) reorganizarea 
formaţiunilor de studiu şi (2) formarea personalului. 
 
Obiectiv strategic 3: Materializarea parteneriatului UMF-Iaşi şi comunitatea ieşeană prin realizarea 
strategiei UMF 2020. 
Din punct de vedere al dezvoltării patrimoniale pentru perioada 2012-2020 sunt propuse 20 de proiecte de 
investiţii atât pentru susţinerea cadrului academic cât şi pentru cel administrativ. 
Strategia „UMF 2020” a fost aprobata in Senatul Universității de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași, in ianuarie 2013, data la care a inceput punerea ei in aplicare. 
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Obiectiv strategic 4: Formarea profesională a resurselor umane din cadrul UMF-Iaşi 
Calitatea actului academic este direct influenţat de calitatea corpului profesoral, a echipei manageriale şi 
a serviciilor educaţionale de suport. 
În strictă corelaţie cu aceste aspecte considerăm oportună construirea echipelor de muncă ca şi 
formaţiuni de promovare a schimbărilor educaţionale asumate prin obiectivele strategice pentru perioada 
2012-2020. 
Pentru realizarea acestui obiectiv strategic vom aplica trei strategii de dezvoltare organizaţională: 
Strategia 1: Programe de formare continuă; 
Strategia 2: Mentorat; 
Strategia 3: Teambuilding (construirea echipelor). 
Aceste strategii sunt orientate către echipele de instruire, cercetare, management sau personal 
administrativ. 
Obiectivele formării profesionale a resurselor umane din cadrul UMF-Iaşi sunt: 
- adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 
- actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea 

pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 
- dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea 

activităţilor profesionale; 
- promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 
Metode de formare profesională a resurselor umane din cadrul UMF-Iaşi: 
- participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare 

profesională din ţară sau din străinătate; 
- stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; 
- ucenicie organizată la locul de muncă; 
- formare individualizată; 
- stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; 
- ucenicul se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv.  
 
Configurare plan implementare strategii UMF Iaşi 2012-2020 
 
Suport managerial 
Implicare managerială în perioada de implementare a strategiei UMF Iaşi pentru perioada 2012-2020 are 
rolul de a promova principiul dezvoltării durabile şi sustenabilitatea UMF Iaşi. 
Implicarea managerială favorizează acea schimbare educaţională prin acţiune, bazată pe o apreciere a 
universităţii ca bun public de interes naţional. presupune: 
- Comunicare plan implementare strategii; 
- Diagrame de progres; 
- Şedinţe de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor; 
- Responsabilizarea echipelor de implementare. 
Aceste activităţi vor facilita o mai bună comunicare, cooperare, implicare şi responsabilizare a tuturor 
părţilor implicate în implementarea strategiei. 
În acelaşi timp considerăm necesar de a utiliza instrumentul de promovare a feed-back-ului (a reacţiilor 
de răspuns) prin care să se caute soluţii operative pentru situaţii incerte sau problematice. 
 
Plan implementare obiective strategice 
Obiectiv strategic 1: Reorganizarea formaţiunilor de studiu în cadrul UMF Iaşi 
Etape operaţionalizare obiectiv strategic: reconfigurare formaţiuni de studiu: perioada 2012-2020 pentru 
care propunem activităţile cuprinse în tabelul 91. 
 
Tabel nr. 91 Set activităţi operaţionalizare obiectiv strategic: reconfigurare formaţiuni de studiu 

Activitate 

Reconfigurare număr serii studenţi şi raport români străini: buget şi taxă; 

Stabilirea unei structuri optimale a seriilor în conformitate cu gradul de atractivitate al facultăţilor, 
facilităţilor pentru studenţi, curriculei armonizate UE-27 sau a infrastructurii de învăţare şi predare. 

Reconfigurarea necesarului de cadre didactice în conformitate cu noua configurare a formaţiunilor de 
studiu; 

Stabilirea necesarului investiţional aferent noii configurări a formaţiunilor de studiu; 

Reconfigurarea formaţiunilor de studiu în conformitate cu cererea de pe piaţa muncii; 

Relocarea profesori pentru a scădea gradul de încărcare a posturilor UMF Iaşi; 

Eficientizare programare ore curs şi stagii de pregătire; 

Campanii de PR de atragere a studenţilor străini: 
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Elaborarea strategiei de promovare a serviciilor UMF Iaşi pe piaţa internaţională a serviciilor de formare în 
domeniu sănătăţii; 

Mix de marketing servicii UMF Iaşi; 

Parteneriate strategice cu universităţi de profil din ţară şi străinătate; 

Eliminare timpi inerţi în perioada de evaluare prin finalizarea centrului de testare unică a competenţelor 
dobândite de studenţi; 

Obiectivitate evaluare scrisă; 

Economii timp corectare lucrări; 

Eliminare erori de evaluare; 

Evaluare instituţională a proceselor UMF Iaşi în conformitate cu noua configuraţie a formaţiunilor de 
studiu. 

 
Obiectiv strategic 2: Configurarea cadrului conceptual şi organizatoric pentru realizarea şi aplicarea 
cercetărilor medicale interdisciplinare 
Pentru operaţionalizarea acestui obiectiv strategic vom face referire la sinteza SWOT pentru Procesul de 
Cercetare ştiinţifică. 
Etape operaţionalizare obiectiv strategic: Configurarea cadrului conceptual şi organizatoric pentru 
realizarea şi aplicarea cercetărilor medicale interdisciplinare: perioada 2012-2020 pentru care propunem 
următoarele activităţi prezentate în tabelul 92. 
 
Tabel nr. 92 Set activităţi operaţionalizare obiectiv strategic: Configurarea cadrului conceptual şi 
organizatoric pentru realizarea şi aplicarea cercetărilor medicale interdisciplinare 

Activitate 

Creşterea numărului de acţiuni de diseminare a rezultatelor ştiinţifice 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare prin implicare activă a cadrelor didactice şi de cercetare 

Formarea echipelor interne de proiect interdisciplinare 

Sporirea fondurilor pentru cercetarea doctorală 

Să se dezvolte proiectele de cercetare interdisciplinară şi să se asigure caracterul inovativ al demersului 
interdisciplinar 

Dezvoltare profil al cercetătorului şi elaborare ghid al cercetătorului în domeniul medical 

Strategia Alumni de promovare a parteneriatelor de cercetare prin intermediul absolvenţilor UMF Iaşi 

Crearea comunităţii absolvenţilor UMF Iaşi; 

Stabilirea unui cadru organizatoric de desfăşurare a activităţilor de integrare a comunităţii academice. 

Strategia echipelor de cercetare mixte: clinic şi preclinic 

Spori numărul studenţilor implicaţi în cercetare; 

Sporirea atractivităţii statutului de cadru de cercetare prin pachete salariale şi oportunităţi de cercetare 
practică adecvate domeniului medical; 

Creşterea mobilităţii de cercetare prin intermediul proiectelor de cercetare derulate; 

Configurarea unui plan de achiziţii de aparatură de cercetare în conformitate cu gradul de competitivitate 
şi aplicabilitate a cercetărilor din UMF Iaşi. 

 
Obiectiv strategic 3: Materializarea parteneriatului UMF-Iaşi şi comunitatea ieşeană prin realizarea 
strategiei UMF 2020 
Din punct de vedere al dezvoltării patrimoniale pentru perioada 2012-2020 sunt propuse 20 de proiecte de 
investiţii atât pentru susţinerea cadrului academic cât şi pentru cel administrativ. 
Strategia „UMF 2020” a fost aprobata in Senatul Universității de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iași, in ianuarie 2013, data la care a inceput punerea ei in aplicare. 
 În tabelul 93 este prezentat portofoliul de proiecte necesar derulării în bune condiţii a actului de 
învăţământ. 
 
Operaţionalizarea acestui obiectiv necesită parcurgerea următoarelor etape expuse în tabel: 
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Tabel nr. 93 Dezvoltare patrimonială 2017-2023 

Nr. 
Crt 

Obiectiv investiţii Valoare investiţie EUR 
Perioadă realizare în 
luni 

1.  PIAŢA NAŢIUNII 4.800.000 12 

2.  
CENTRUL DE ABILITĂŢI FUNDAMENTALE 
“GRIGORE T. POPA” 

5.000.000 36 

3.  
CENTRUL DE STUDII APROFUNDATE “GRIGORE 
T. POPA” 

2.370.000 12 

4.  
EXTINDEREA BIBLIOTECII “GRIGORE T. POPA”. 
SPAŢII DE STUDIU ÎN AER LIBER 

3.100.000 36 

5.  
CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI 
EDUCAŢIE FIZICĂ “1 DECEMBRIE 1918” 

5.000.000 36 

6.  CENTRUL RECREAŢIONAL “GRIGORE T. POPA” 200.000 3 

7.  
EXTINDEREA AULEI ŞI CORPULUI FACULTATEA 
DE FARMACIE 

11.900.000 48 

8.  U.M.F. – CORP “MIHAIL KOGĂLNICEANU” 3.800.000 6 

9.  SPITALUL STOMATOLOGIC “GRIGORE T. POPA” 9.600.000 48 

10.  
SPAŢII ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA 
UNIVERSITĂŢII “GRIGORE T. POPA” 

4.000.000 48 

11.  EXTINDEREA RESTAURANTULUI STUDENŢESC 810.000 12 

12.  FUNDAŢIA ALUMNI “VLADIMIR BUŢUREANU” 810.000 12 

13.  CAMPUSUL UNIVERSITAR “GRIGORE T. POPA” 16.500.000 36 

14.  
CENTRUL DE LIMBI STRĂINE “GRIGORE T. 
POPA” 

1.056.000 3 

15.  CENTRUL DE CONFERINŢE “GRIGORE T. POPA” 10.500.000 24 

16.  
SPAŢII METODICO-DIDACTICE PRIN 
REFUNCŢIONALIZAREA CORPULUI PRINCIPAL AL 
UNIVERSITĂŢII 

2.800.000 18 

17.  CENTRU DE EVALUARE ŞI TESTARE( ASCLEPIOS) 6.310.000 12 

18.  CĂMIN 1 MAI A 5.400.000 36 

19.  CAMIN E1 3.000.000 36 

20.  CAMIN C9 2.100.000 36 

21.  CAMIN C10 3.340.000 24 

22.  CAMIN 1 DECEMBRIE PAV.9 3.340.000 24 

23.  
CAMIN 1 DECEMBRIE  
PAV.10 

2.900.000 24 
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24.  INSTITUTUL DE ANATOMIE 450.000 12 

 
Valoarea totală proiecte de investiţii  108.251.000,00   

 
Valoarea estimată pentru dezvoltarea patrimonială în perioada previzionată pentru a susţine dezvoltarea 
infrastructurii UMF Iaşi este de 108.251.000,00 euro. Perioada de implementare estimată este prezentată 
în proiecţiile financiare pentru perioada 2015-2023. 
In cursul anului 2016, a fost finalizat obiectivul de investitii Centrul Avansat de Cercetare-Dezvoltare in 
Medicină Experimentala-CEMEX, proiect in valoare de 5.000.000 euro, finantat din fonduri externe 
nerabursabile si venituri proprii ale institutiei. 
 
 
Obiectiv strategic 4: Formarea profesională a resurselor umane din cadrul UMF Iaşi 
Pentru perioada 2012-2020 au fost estimate cheltuieli pentru pregătirea echipei manageriale şi a 
personalului non-managerial pentru a creşte nivelul de competenţe al personalului în strânsă corelare cu 
creşterea calităţii actului didactic şi administrativ în cadrul UMF Iaşi în sumă de 302.500 euro. 
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Tabel nr. 94 Buget formare profesională 2012-2020 
 

Nr. 
crt. 

Forma de 
pregătire 

Participanţi 
Nr. 
grupe 

Dimensiune 
grupă 

Nr. 
participanţi 

Obiective Mod de evaluare 
Buget 
alocat 
(EUR) 

Durata 
zile 

Personal managerial   

1 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Manager de 
proiect” 

Top 
management 

2 14 28 

Însuşirea unor metode şi 
procedee din domeniul 
organizării şi conducerii 
activităţii instituţiilor si 
managementul proiectelor. 

Evaluarea la 
finalul cursului 
(cu atestat).  

8.000 3 

2 
Team-building 
indoor „Reuşim 
împreună” 

Top 
management 

2 14 28 

Creşterea gradului de coeziune 
între membrii echipei 
manageriale şi unificarea 
eforturilor comune 

Chestionar de 
apreciere a 
programului de 
team-building. 

20.000 3 

3 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Evaluarea 
performanţei 
angajaţilor” 

Top 
management 

2 14 28 
Însuşirea unor metode şi 
procedee din domeniul evaluării 
performanţelor angajaţilor. 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

15.000 3 

4 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Principiile 
schimbării 
educaţionale” 

Top 
management 

2 14 28 

Conştientizarea nevoii de 
schimbare educaţională a UMF-
Iaşi şi percepţia caracterului 
procesual al acesteia. 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

10.000 2-3 

5 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Autonomie 
universitară: 
actualitate şi 
tendinţe” 

Top 
management 

2 14 28 

Asumarea responsabilităţii în 
gestionarea autonomiei 
universitare şi a provocărilor 
sistemului educaţional naţional 
şi comunitar 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

28.000 3*3 

6 

Curs organizat în 
afără UMF Iaşi 
„Management 
Strategic şi 
dezvoltare 
organizaţională” 

Top 
management 

2 14 28 

Conştientizarea nevoii de 
fundamentare strategică a 
dezvoltării organizaţionale în 
UMF-Iaşi. 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

15.000 4 

Total 96.000  

Personal non-managerial   

Didactic   

1 

Curs organizat în 
UMF Iaşi: 
„Tehnologii 
informaţionale şi 

Asistenţi 
universitari, 
lectori/şefi 
lucrări, 

3 14 42 
Valorificarea infrastructurii de 
comunicare organizaţională 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

11.000 2-3 
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comunicaţionale: 
platforma E-
learning şi Admin” 

conferenţiari, 
profesori, 
cercetători 
ştiinţifici gradul 
I, II şi III 

2 
Team-building 
indoor „Reuşim 
împreună” 

3 14 42 

Creşterea gradului de coeziune 
între membrii corpului didactic 
şi unificarea eforturilor 
comune. 

Chestionar de 
apreciere a 
programului de 
team-building. 

20.000 3 

3 

Curs organizat în 
afără UMF Iaşi 
„Cooperare 
didactică şi 
eliminarea 
suprapunerilor în 
cadrul 
disciplinelor” 

5 10 50 

Armonizarea curriculei şi 
eliminarea suprapunerilor cu 
caracter neproductiv asupra 
procesului instructiv-educativ. 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

20.000 4-5 

4 

Team-building 
indoor UMF Iaşi 
„Autoperfecţionar
e şi 
autoorganizare” 

5 10 50 

Creşterea gradului de coeziune 
între membrii corpului didactic 
privind dezvoltarea personală şi 
organizarea activităţii 
didactice. 

Chestionar de 
apreciere a 
programului de 
team-building. 

25.000 3 

Total  76.000  

Cercetare   

1 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Management de 
proiect de 
cercetare în 
medicină” 

Asistenţi 
universitari, 
lectori/şefi 
lucrări, 
conferenţiari, 
profesori, 
cercetători 
ştiinţifici gradul 
I, II şi III 

10 10 100 
Creşterea capacităţii de 
elaborare a proiectelor de 
cercetare în domeniu medical 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

25.000 4 

2 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Interdisciplinarit
ate în cercetare” 

10 10 100 
Creşterea gradului de coeziune 
între membrii echipelor de 
cercetare 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

36.000 3 

Total 61.000  

Administrativ   

1 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Principiile 
eficienţei 
administrative” 

Personal 
administrativ 

3 14 42 

Dezvoltarea unor bune practici 
administrative care să 
promoveze cooperarea 
organizaţională 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

12.000 3 

2 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Orientare către 
client” 

3 14 42 
Dezvoltarea unor bune practici 
administrative de eliminare a 
barierelor birocratice 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

15.000 3 
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3 

Curs organizat în 
afără UMF-Iaşi 
„Managementul 
securităţii 
informaţionale” 

3 14 42 

Conştientizarea de către 
personalul administrativ a 
necesităţii unui management al 
documentelor în conformitate 
cu standardele de securitate a 
informaţiilor. 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

8.500 2 

4 
Team-building 
indoor „Reuşim 
împreună” 

3 14 42 

Creşterea gradului de coeziune 
între membrii corpului 
administrativ şi unificarea 
eforturilor comune. 

Chestionar de 
apreciere a 
programului de 
team-building. 

17.000 3 

5 

Team-building 
indoor UMF-Iaşi 
„Autoperfecţionar
e şi 
autoorganizare” 

3 14 42 

Creşterea gradului de coeziune 
între membrii corpului 
administrativ privind 
dezvoltarea personală şi 
organizarea activităţii 
didactice. 

Chestionar de 
apreciere a 
programului de 
team-building. 

17.000 3 

 Total 69.500  

 Total general 302.500  

 
În anul 2015, dezvoltarea profesionala a personalului, atât didactic cât şi administrativ, a fost realizatâ în conformitate cu proiectul sistemic 
POSDRU/174/1.3/S/149155 « Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar şi universitar de stat – promotor al Învăţării pe tot parcursul vieţii». 
Responsabilităţile şi termenele de realizare a activităţilor au fost stabilite conform metodologiei de implementare a proiectului. Documentele elaborate, 
verificate şi evaluate la nivelul Universităţii au fost transmise  la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 
 
Planul de perfecţionare a fost realizat în procent de peste 99%. 
 
Bugetul alocat pentru perfecţionarea personalului în anul 2016 a fost de 159.000 lei, utilizându-se efectiv o sumă de 4408 lei, economiile astfel realizate urmând 
să fie utilizate în anul următor. 
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Analiză buget investiţii perioada 2012-2020 
Implementarea planului de investiţii va susţine dezvoltarea infrastructurii materiale, didactice şi 
academice a UMF Iaşi şi va asigura alinierea la cerinţele învăţământului european. Din estimările 
realizate la nivel de costuri investiţionale pentru cele 18 obiective prioritare s-a previzionat o valoare 
de 66.220.000 euro până la finele anului 2020.  
În tabelul 95 este prezentată centralizarea resurselor necesare susţinerii dezvoltării UMF pe toate cele 
4 direcţii strategice pentru perioada 2012-2020. După cum se poate vedea şi din tabel pentru perioada 
estimată sunt necesare resurse financiare, pentru sprijinirea şi implementarea celor patru strategii, în 
valoare de 69.082.500 euro. 
 
Tabel nr. 95 Set activităţi operaţionalizare obiectiv strategic: Formarea profesională a resurselor 
umane din cadrul UMF-Iaşi 

Obiectiv strategic 
Estimare buget EUR 

implementare 

1: Reorganizarea formaţiunilor de studiu în cadrul UMF Iaşi 1.250.000 

2: Configurarea cadrului conceptual şi organizatoric pentru 
realizarea şi aplicarea cercetărilor medicale interdisciplinare şi 
a creşterii nivelului de pregătire al studenţilor 

68.280.000 

3: Materializarea parteneriatului UMF Iaşi şi comunitatea 
ieşeană prin arondarea liceului sanitar 

500.000 

4: Formarea profesională a resurselor umane din cadrul UMF 
Iaşi 

302.500 

Total general operaţionalizare obiective strategice 69.082.500 

 
Având în vedere ponderea investiţiilor în dezvoltarea patrimonială şi implicit academică de 66.220.000 
EUR a fost realizată o eşalonare a investiţiilor estimate pentru perioada 2012-2020. 
 
În tabelul următor este prezentat planul anual de investiţii cu sumele aferente. 
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Tabel nr. 96 Plan investiţii 2016-2022 

Nr. 
Crt 

Obiectiv investiţii 
Valoare 
investiţie 
EUR 

Perioadă 
realizare 
în luni 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 PIAŢA NAŢIUNII 4.800.000 12  
  

2.400.000 2.400.000 
  

 

2 
CENTRUL DE ABILITĂŢI FUNDAMENTALE 
“GRIGORE T. POPA” 

5.000.000 36  115.000 2.442.500 2.442.500 
 

   

3 
CENTRUL DE STUDII APROFUNDATE 
“GRIGORE T. POPA” 

2.370.000 12  
 

  
   

2.370.000 

4 
EXTINDEREA BIBLIOTECII “GRIGORE T. 
POPA”. SPAŢII DE STUDIU ÎN AER LIBER 

3.100.000 36  
    

1.680.000 450.000 970.000 

5 
CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI 
EDUCAŢIE FIZICĂ “1 DECEMBRIE 1918” 

5.000.000 36  
 

1.700.000 1.700.000 1.600.000 
 

  

6 
CENTRUL RECREAŢIONAL “GRIGORE T. 
POPA” 

200.000 3  
      

200.000 

7 
EXTINDEREA AULEI ŞI CORPULUI 
FACULTATEA DE FARMACIE 

11.900.000 48  
   

2.975.000 2.975.000 2.975.000 2.975.000 

8 U.M.F. – CORP “MIHAIL KOGĂLNICEANU” 3.350.000 9  3.350.000 
   

 
  

9 
SPITALUL STOMATOLOGIC “GRIGORE T. 
POPA” 

9.600.000 48  400.000 4.465.000 4.465.000 270.000    

10 
SPAŢII ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA 
UNIVERSITĂŢII “GRIGORE T. POPA” 

4.000.000 48  
  

 450.000 2.230.000 375.000  
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11 
EXTINDEREA RESTAURANTULUI 
STUDENŢESC 

810.000 12  
   

810.000 
  

945.000 

12 
FUNDAŢIA ALUMNI “VLADIMIR 
BUŢUREANU” 

810.000 12  
    

810.000   

13 
CAMPUSUL UNIVERSITAR “GRIGORE T. 
POPA” 

16.500.000 36  
    

6.500.000 3.500.000 
 

14 
CENTRUL DE CONFERINŢE “GRIGORE T. 
POPA” 

10.500.000 24  
 

  5.250.000 5.250.000 
  

15 
CENTRU DE EVALUARE ŞI 
TESTARE(ASCLEPIOS) 

6.500.000 24  1.710.000 4.790.000 
  

 
  

16 CAMIN 1 MAI A 5.400.000 36  
 

1.500.000 1.500.000 2.400.000 
   

17 CAMIN E1 3.000.000 36  
   

1.000.000 1.000.000 1.000.000 
 

18 CAMIN C9 2.100.000 36    
 

260.000 880.000 960.000 
 

19 CAMIN C10 3.340.000 24       1.450.000  

20 CAMIN 1 DECEMBRIE PAV.9 3.340.000 24       1.670.000  

21 
CAMIN 1 DECEMBRIE 
PAV.10 

2.900.000 24       1.450.000 1.890.000 

22 INSTITUTUL DE ANATOMIE 450.000 12      450.000  1.670.000 

23 Valoarea totală proiecte de investiţii 
113.770.00

0 
 

3.020.00
0 

10.184.00
0 

16.068.50
0 

12.507.50
0 

17.415.00
0 

21.775.00
0 

13.830.00
0 

1.450.000 

24            

25           
18.970.00

0 
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Pentru realizarea portofoliului de investiţii a fost estimat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru a 
analiza sustenabilitatea şi fezabilitatea propunerilor. Astfel, este prezentat bugetul de venituri şi 
cheltuieli având ca bază de referinţă perioada 2006-2011.  
Veniturile care au stat la baza proiecţiilor sunt formate din: 
- Venituri primite anual de către universitate de la MEN estimate la o medie de 2.000.000 euro; 
- Venituri generate de activitatea curentă estimate în 2012 la 25.000.000 euro cu o creştere 

medie/an de 5% până în 2020; 
- Veniturile generate de noile infrastructuri au fost preluate din tabele prezentate şi sunt 

evidenţiate începând cu anul 2014; 
- Atragerea de resurse externe prin contractarea unui credit de investiţii de 30.000.000 euro pe o 

perioadă de 15 ani; 
- Pentru perioada 2016-2020 a fost previzionat atragerea de fonduri nerambursabile de natura 

fondurilor structurale în sumă de 10.000.000 în special pentru asigurarea dotărilor necesare 
infrastructurilor realizate având în vedere experienţa acumulată de universitate în atragerea de 
fonduri; 

- Utilizarea excedentului bugetar de 17.000.000 euro al perioadei 2006-2011 pentru susţinerea 
strategiei de dezvoltare în perioada 2012-2020. 

Din punct de vedere al cheltuielilor structura acestora este formată din: 
- Cheltuieli generate de activitatea curentă în care, începând cu anul 2014, au fost introduse şi 

cheltuielile generate de noile proiecte precum şi cheltuielile pentru formarea personalului 
didactic, cercetare şi administrativ; 

- Cheltuieli de investiţie aferente celor 18 obiective. Pentru cele două obiective: Centru integrat de 
cercetare şi producţie de izotopi radioactivi şi Centru de testare clinică de fază 1 nu au fost 
include în valoarea totală de investiţii deoarece sunt proiecte în parteneriat şi nu implică aportul 
financiar din partea UMF-Iaşi; 

- Cheltuieli de finanţare - sunt prezentate costurile de atragere a resurselor financiare unde au fost 
calculate dobânda şi rata anuală aferentă creditului contractat; a fost estimată o valoarea a 
dobânzii de 5% / an, un an perioadă de graţie şi 15 ani perioada de acordare. 

Pentru perioada 2015-2016 se obţin valori negative ale fluxului de numerar curent. Acest lucru nu va 
afecta activitatea universităţii datorită excedentului de numerar cu care aceasta începe planul de 
dezvoltare strategică de 17.000.000 euro. Se poate vedea că la finele anului 2020 excedentul de 
numerar este de 33.511.165 euro mult peste valoarea din 2012, datorită impactului financiar al noilor 
infrastructuri asupra activităţii UMF Iaşi. 
De asemenea a fost făcută o simulare a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2012-2028 
aferentă creditului bancar pentru a vedea capacitatea UMF Iaşi de a susţine o finanţare externă fără a 
avea presiune pe fluxul de numerar necesar activităţii curente. Din anul 2021 sumele estimate pentru 
venituri şi cheltuieli nu suportă creşteri ci s-au considerat ca bază valorile anului 2020.  
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Tabel nr. 97 Bugetul de venituri şi cheltuieli 2012-2020 (MILIOANE LEI)  

Nr. 
Crt 

Structura bugetară 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Venituri estimate 27 37,25 39,82 46,621 40,306 42,664 44,029 45,808 46,9 

2 Venituri MEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 Venituri generate de activitatea curenta 25 26,25 28,35 31,185 32,744 33,399 34,067 34,748 35,443 

 Venituri generate de noile infrastructuri 0 0 0,47 1,436 3,562 5,264 5,962 7,059 7,456 

 Credite bancare 0 9 9 12 0 0 0 0 0 

 
Fonduri structurale 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

3 Cheltuieli generate de activitatea curentă 21,6 22,6 24,656 27,697 30,645 32,531 33,623 35,046 35,920 

4 Cheltuieli de investitie 1,475 14,045 13,425 16,475 8,4 4,9 2,5 2,5 2,5 

5 
Cheltuieli de finanțare (rata +dobanda 
bancară 2013-2020) 

0 0 1,727 3,908 3,801 3,694 3,587 3,48 3,149 

6 Excedent anual (rd. 1-rd.2-rd.3-rd.4) 3,925 0,605 0,011 -1,459 -2,54 1,538 4,318 4,781 5,330 

7 Excedent 2006-2011 17 
        

8 Excedent cumulat 20,925 21,53 21,541 20,082 17,542 19,080 23,399 28,18 33,511 
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Tabel nr. 98 Bugetul de venituri şi cheltuieli 2012-2028 (MILIOANE LEI) 

Nr. 
Crt 

Structura 
bugetară 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 Venituri estimate 27 37,25 39,82 46,621 40,306 42,664 44,029 45,808 46,9 45 45 45 45 45 45 45 45 

2 Venituri MEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Venituri generate 
de activitatea 
curentă 

25 26,25 28,35 31,185 32,744 33,399 34,067 34,748 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443 35,443 

 
Venituri generate 
de noile 
infrastructuri 

0 0 0,47 1,436 3,562 5,264 5,962 7,059 7,456 7,556 7,556 7,556 7,556 7,556 7,556 7,556 7,556 

 Credite bancare 0 9 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fonduri 
structurale 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Cheltuieli 
generate de 
activitatea 
curentă 

21,6 22,6 24,656 27,697 30,645 32,531 33,623 35,046 35,92 36 36 36 36 36 36 36 36 

4 
Cheltuieli de 
investiţie 

1,475 14,045 13,425 16,475 8,4 4,9 2,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Cheltuieli de 
finanţare (rată 
+dobândă bancară 
2013-2020) 

0 0 1,727 3,908 3,801 3,694 3,587 3,48 3,149 3,051 2,944 2,837 2,73 2,622 2,515 2,408 2,301 

6 

Excedent anual 
(rd. 1-rd.2-rd.3-
rd.4) 

3,925 0,605 0,011 -1,459 -2,54 1,538 4,318 4,781 5,33 5,948 6,055 6,162 6,269 6,377 6,484 6,591 6,698 

7 
Excedent 2006-
2011 

17                                 

8 Excedent cumulat 20,925 21,53 21,541 20,082 17,542 19,08 23,399 28,18 33,511 39,459 45,515 51,677 57,947 64,324 70,809 0,077 84 
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În tabelul nr. 99 este prezentată sinteza planului de investiţii cu prezentarea tabloului de finanţare al 
portofoliului de proiecte pentru perioada 2012-2020. 
 
Tabel nr. 99 Sursele de finanţare 2012-2020 

Nr. 
crt  

Tablou investitii 2012-2020 Total 

1 Valoare estimată cheltuieli investitionale 66.220.000 

2 Venituri estimate din care 387.400.521 

  Venituri MEN 18.000.000 

  Venituri generate de activitatea curentă 281.187.392 

  Venituri generate de noile infrastructuri 31.213.129 

  Credite bancare 30.000.000 

  Fonduri structurale 10.000.000 

  Excedent 2006-2011 17.000.000 

3 Cheltuieli generate de activitatea curentă 264.320.417 

4 Cheltuieli de finanţare (rata +dobânda bancară 2013-2020) 23.348.939 

5 Excedent final perioadă (rd.2-rd.1-rd.3-rd.4) 33.511.165 

6 Excedent mediu anual (rd.5/9) 3.723.463 

 
În tabelul nr. 100 sinteza planului de investiţii pentru perioada 2012-2028 aferentă perioadei de 
rambursare a creditului de investiţii estimat spre contractare. 
 
Tabel nr. 100 Sursele de finanţare 2012-2028 

Nr 
crt. 

Tablou investitii 2012-2028 Total 

1 Valoare estimata cheltuieli investiţionale 66.220.000 

2 Venituri estimate din care 747.401.071 

  Venituri MEN 34.000.000 

  Venituri generate de activitatea curentă 564.734.826 

  Venituri generate de noile infrastructuri 91.666.245 

  Credite bancare 30.000.000 

  Fonduri structurale 10.000.000 

  Excedent 2006-2011 17.000.000 

3 
Cheltuieli generate de activitatea curentă(inclusiv cheltuieli generate de noua 
investiţie) 552.320.857 

4 Cheltuieli de finanţare (rata +dobânda bancară 2013-2020) 44.761.437 

5 Excedent (rd.2-rd.1-rd.3-rd.4) 84.098.777 

6 Excedent mediu anual (rd.5/17) 4.946.987 

 
Din analiza sustenabilităţii financiare se poate concluziona că investiţiile propuse prin cele 18 obiective 
sunt sustenabile din punct de vedere financiar şi nu afectează activitatea curentă a universităţii.  
Pentru a demonstra sustenabilitatea portofoliului de investiţii s-au calculat Valoarea Actualizată Netă 
(VAN), Rata Internă de Rentabilitate şi durata de recuperare folosind următoarele ipoteze: 
- Rata de actualizare a excedentului de numerar s-a considerat 7% cu 2 procente peste dobânda de 5% 

atrasă. 
- S-a luat în calcul perioada 2014-2028 ca şi excedent net anual. 
Indicatorii calculaţi în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite: 
- Valoarea actualizată netă (VAN) trebuie să fie > 0; 
- Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie > rata de actualizare (7%); 
- Excedentul de numerar cumulat trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referinţă;  
- Raportul cost/beneficii ≤ 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de 

referinţă, iar beneficiile se referă la veniturile obţinute din exploatarea investiţiei. 
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Calculul Valorii Actualizate Nete a excedentului de numerar net este de 4.187.337 euro > 0 ceea ce 
demonstrează că proiectul va genera suficient flux de numerar pentru a acoperi valoarea investiţiei şi va 
genera excedent pentru activitatea curentă. 
Rata Internă de Rentabilitate este un indicator utilizat în analizele efectuate asupra eficienţei proiectelor 
de investiţii prin utilizarea tehnicii actualizării. Acest indicator exprimă acel nivel al ratei dobânzii care 
egalizează veniturile actualizate cu cheltuielile actualizate şi care face ca valoarea venitului net actualizat 
să fie egală cu zero. Acest indicator se utilizează în analiza eficienţei proiectelor de investiţii după 
metodologia BIRD. Criteriul de alegere a unui proiect îl reprezintă valoarea RIR care trebuie sa fie mai 
mare sau cel puţin egala cu rata medie a dobânzii pe piaţa. Cu cât rata internă de rentabilitate este mai 
mare cu atât investiţia este justificată. În varianta realizării celor 18 obiective se obţine o valoare a Ratei 
Interne de Rentabilitate financiară de 8,18%, obţinându-se o rentabilitate mai mare decât rata medie a 
dobânzii pe piaţă de 5% (estimată pentru euro) şi a ratei de actualizare de 7%, ceea ce demonstrează 
sustenabilitatea şi fezabilitatea financiară a investiţiei.  
Excedentul de numerar cumulat este pozitiv în fiecare an al perioadei analizate ceea ce demonstrează 
capacitatea universităţii de a susţine, atât din resursele proprii cât şi din cele atrase, strategia de 
dezvoltare pe termen mediu şi lung. 
Raportul cost/beneficiu este <0,89 ceea ce demonstrează că toate costurile generate de activitatea 
curentă pe perioada analizată sunt mai mici decât beneficiile obţinute. 
Durata de recuperare a investiţiei este de 8 ani în varianta folosirii excedentului de numerar net/anual 
neactualizat şi 12,8 ani în varianta actualizării excedentului de numerar cu coeficienţii de actualizare 
aferenţi ratei de actualizare de 7%. 
În tabelul 101 sunt prezentate valorile indicatorilor de rentabilitate pentru orice tip de investiţie. 
 
Tabel nr. 101 Indicatorii de rentabilitate financiară 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Valoare 

1 VAN 4.187.337,39  

2 RIR 8,18% 

3 Raport cost/beneficiu 0,89 

4 Durata de recuperare  8,5 ani  

 
Prin implementarea strategiei de dezvoltarea a UMF pe termen mediu şi lung se va dezvolta baza 
materială, didactică şi academică ce va sprijini alinierea universităţii la standardele internaţionale, va 
atrage un număr mai mare de studenţi străini, masteranzi, doctoranzi şi cercetători şi va creşte nivelul de 
pregătire continuă a acestora. De asemenea va creşte calitatea actului medical şi a încrederii populaţiei în 
profesionalismul cadrelor medicale.  
Din punct de vedere al sustenabilităţii proiectelor de investiţii, UMF are capacitatea instituţională şi 
financiară să gestioneze portofoliu de proiecte prezentat fără a afecta activitatea curentă a instituţiei. 
Pentru ca strategia de dezvoltare a UMF pentru perioada 2012-2020 să fie realizabilă este nevoie ca toţi 
factorii decidenţi să fie implicaţi şi să susţină implementarea cu succes a strategiei. 
 
1.1.1.1. Monitorizare şi evaluare implementare plan strategic 
Pentru evidenţa operativă a planului de implementare a operaţionalizării obiectivelor strategice se va 
acţiona astfel: 
- Stabili în cadrul consiliului Universităţii o Comisie de monitorizare a implementării planului strategic; 
- Comisia se va întruni lunar pentru a analiza modul în care se implementează strategia şi dacă există 

situaţii ce necesită o implicare suplimentară; 
- Se va întocmi un raport trimestrial cu grad de realizare a strategiei, probleme apărute, soluţii şi măsuri 

stabilite; 
- Se va valida raportul trimestrial în cadrul şedinţei de consiliu. 
- Se va oferi un feedback pentru raportul trimestrial. 
- La finalul perioadei de implementare comisia de monitorizare va realiza un raport final privind 

implementarea strategiei UMF Iaşi pentru perioada 2012-2020. 
 
1.1.1.2. Indicatori de realizare a obiectivelor strategice 
Pe baza planului descris la monitorizarea implementării se vor stabili indicatori de realizare a obiectivelor 
strategice. 
Aceste obiective vor fi stabilite în strictă conformitate cu capacitatea instituţională a UMF Iaşi. 
 
1.1.2. Concluzii finale 
Strategiile propuse spre a fi implementate au rolul de a asigura cele şase principii ale schimbării în 
educaţie: 
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 Fundamentarea axiologică a schimbării; 

 Racordarea schimbării la mediul social; 

 Proiectarea schimbării; 

 Stimularea motivaţiei pentru schimbare; 

 Schimbare prin acţiune; 

 Eficienţa schimbării. 
 
Dacă procesul de schimbare în UMF Iaşi va avea loc în strictă conformitate cu aceste principii putem fi 
siguri că misiunea şi viziunea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi sunt 
îndeplinite. 
Schimbările propuse prin cele patru obiective strategice vor facilita o dezvoltare a UMF Iaşi în mod raţional 
şi vor asigura o poziţie competitivă a universităţii la nivelul UE-27. 
Prin strategiile propuse se va asigura o performanţă organizaţională pe cele nouă domenii: 

- Profitabilitate – creşterea valoare serviciu de formare per student; 
- Cotă de piaţă – extinderea pe noi pieţe de studenţi; 
- Productivitate – un management educaţional eficient; 
- Resurse umane – personal motivat de statutul profesional UMF Iaşi; 
- Resurse financiare – creşterea numărului de studenţi străini; 
- Resurse materiale – capacitatea de a atrage prin parteneriate strategice – investitori instituţionali; 
- Resurse informaţionale – bază de date de cercetare; 
- Performanţă managerială – rezultate clasificare naţională universităţi; 
- Responsabilitatea publică – misiunea socială şi acţiunile locale ale UMF Iaşi. 

Toate aceste domenii sunt importante pentru dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a UMF Iaşi şi se regăsesc 
în planul de implementare a operaţionalizării obiectivelor strategice. 
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ANEXA 1 – CONDUCĂTORI DE DOCTORAT 
 
 

DOMENIUL MEDICINĂ 

Nr. 
crt. 

Specialitatea Conducător de doctorat 

1.  Biochimie Prof. univ. dr. Liliana Foia 

2.  Biologie celulară şi moleculară Prof. univ. dr. Carmen Elena Cotrutz 

3.  Cardiologie Prof. univ. dr. Marina-Cătălina Arsenescu 

4.  Chirurgie 
Prof. univ. dr. Eugen Târcoveanu 
Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu 
Prof. univ. dr. Cristian-Dumitru Lupașcu 

5.  
Chirurgie plastică şi 
reconstructivă 

Prof. univ. dr. Teodor Stamate 
Prof. univ. dr. Dragoş Pieptu 

6.  Chirurgie cardiacă Prof. univ. dr. Grigore Tinică 

7.  Diabet şi boli de nutriţie Prof. univ. dr. Mariana Graur 

8.  Endocrinologie 
Prof. univ. dr. Carmen Vulpoi 
Prof. univ. dr. Dumitru Brănişteanu 

9.  Epidemiologie Prof. univ. dr. Doina Azoicăi 

10.  Farmacologie 
Prof. univ. dr. Ostin Costel Mungiu 
Prof. univ. dr. Mihai Nechifor 
Prof. univ. dr. Cătălina Elena Lupuşoru 

11.  Fiziologie normală şi patologică 

Prof. univ. dr. Magda Mariana Bădescu 
Prof. univ. dr. Marcel Costuleanu 
Prof. univ. dr. Veronica Mocanu 
Prof. univ. dr. Ionela-Lăcrămioara Șerban 
Prof. univ. dr. Manuela Ciocoiu  
Prof. univ. dr. Walther Bild  

12.  Gastroenterologie 
Prof. univ. dr. Gheorghe Bălan 
Prof. univ. dr. Cristina Prelipcean 
Prof. univ. dr. Anca Victoriţa Trifan 

13.  Genetică Prof. univ. dr. Crisitna Rusu 

14.  Histologie Prof. univ. dr. Carmen Lăcrămioara Zamfir 

15.  Imunologie - Imunopatologie Prof. univ. dr. Petru Cianga 

16.  Medicină de urgență Prof. univ. dr. Carmen Diana Cimpoeșu 

17.  Medicină internă 
Prof. univ. dr. Florin Mitu 
Prof. univ. dr. Laurențiu Șorodoc 

18.  Medicină legală 
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae 
Prof. unv. Dr. Diana Bulgaru Iliescu 

19.  Microbiologie Prof. univ. dr. Luminiţa-Smaranda Iancu 

20.  Morfopatologie 
Prof. univ. dr. Irina-Draga Căruntu 
Prof. univ. dr. Cornelia Amălinei  

21.  Nefrologie Prof. univ. dr. Adrian Constantin Covic 

22.  Neurochirurgie Prof. univ. dr. Ion Poeată 
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23.  Neurologie 
Prof. univ. dr. Cristian Dinu Popescu 
Prof. univ. dr. Liviu Pendefunda 

24.  O.R.L. 
Prof. univ. dr. Dan Mârţu 
Prof. univ. dr. Mihail Dan Cobzeanu  

25.  Obstetrică-ginecologie 
Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu 
Conf. univ. dr. Socolov Demetra Gabriela 
Șef lucr. dr. Anton Emil 

26.  Oftalmologie 
Prof. univ. dr. Dorin Chiseliţă 
Prof. univ. dr. Dănuţ Costin 

27.  Ortopedie-traumatologie 
Prof. univ. dr. Paul Botez 
Prof. univ. dr. Ovidiu Alexa  

28.  Pediatrie 
Prof. univ. dr. Evelina Moraru 
Prof. univ. dr. Marin Burlea 

29.  Pediatrie - neonatologie Prof. univ. dr. Maria Stamatin 

30.  Pneumologie 
Prof. univ. dr. Traian Mihăescu 
Prof. univ. dr. Bogdan Dragoş Grigoriu 

31.  Psihiatrie 
Prof. univ. dr. Roxana Chiriţă 
Prof. univ. dr. Cristinel Ștefănescu  

32.  Radiologie Prof. univ. dr. Danisia Haba 

 
 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

Nr. 
crt. 

Specialitatea Conducător de doctorat 

1.  Chirurgie O.M.F. Prof. univ. dr. Eugenia Popescu 

2.  Odontologie - parodontologie 
Prof. univ. dr. Silvia Mârţu 
Prof. univ. dr. Sorin Andrian 

3.  Stomatologie generală Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 

4.  Stomatologie infantilă Prof. univ. dr. Adam Maxim 

 
 
 

DOMENIUL FARMACIE 

Nr. 
crt. 

Specialitatea Conducător de doctorat 

1.  Chimie analitică Prof. univ. dr. Rodica Cuciureanu 

2.  Chimie farmaceutică Prof. univ. dr. Lenuţa Profire 

3.  Farmacognozie 
Prof. univ. dr. Anca Miron 
Prof. univ. dr. Monica Hăncianu 

4.  Toxicologie Prof. univ. dr. Elena Butnaru 
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ANEXA 2  - REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT 2016 
 

 
 

DOMENIUL MEDICINĂ 

Nr. 
crt. 

Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1.  Prof. univ. dr. Alexa Ovidiu 
Filip Alexandru 
Abordarea modernă în tratamentul fracturilor de fragilitate 

2.  
Prof. univ. dr. Amălinei 
Cornelia 

Aignătoaei Anda-Maria 
Semnificația evolutivă și prognostică a patternului melf 
asociat markerilor tranziţiei epitelio-mezenchimale în 
carcinogeneza endometrială 

Ambrosie Lucian 
Semnificaţia clinicopatologică a limfoganglionului santinelă în 
patologia tumorală gastro-intestinală 

3.  Șef lucr. dr. Anton Emil 

Simionescu Gabriela 
Cercetări privind aspectele obstetricale și perinatale la 
sarcinile concepute prin FIV vs ICSI/IMSI cu transferul unui 
singur embrion de ziua 5, selectat după criterii morfokinetice 
prin time lapse 

Ursachi (căs. Bolotă) Maria 
Cercetări privind reducerea prematurității prin ruptura 
prematură de membrane 

Diaconu Iulia-Elena 
Influența administrării de oxitocină în timpul nașterii asupra 
dezvoltări neuromotorii a copilului 0-5 ani 

4.  
Prof. univ. dr. Arsenescu 
Georgescu Marina-Cătălina 

Fărîmă (căs. Bostan) Maria-Mădălina 
Criterii prognostice de remodelare ventriculară post infarct 
miocardic acut la pacienții cu angioplastie primară 

Şimon Ionuţ-Valentin 
Boala coronariană ischemică la vârstnici 

5.  Prof. univ. dr. Azoicăi Doina 

Chiriac Anca 
Cercetări privind cunoașterea profilului epidemiologic al 
dermatozelor profesionale din România, în concordanță cu 
contextul european, în vederea optimizării managementului 
clinic și fundamentarea strategiilor de sănătate publică 

6.  Prof. univ. dr. Bild Walther 

Oprescu Andrei-Cătălin  
Deficitele cognitive și sidromul metabolic – corelații clinico-
experimentale 

Mârza Aurelia 
Studiul unor substanțe modulatoare ale canalelor de sodiu în 
durere 

7.  Prof. univ. dr. Botez Paul 

Grigorescu Victor 
Planningul preoperator în artroplastia genunchiului și 
rezultatele postoperatorii 

Zlate Teodor 
Managementul și particularitățile durerii în artroplastia 
protetică totală de genunchi 

8.  
Prof. univ. dr. Bulgaru-
Iliescu Diana 

Diac Mădălina-Maria 
Identificarea medico-legală – actualități și perspective 

9.  
Prof. univ. dr. Chiseliță 
Dorin 

Carcea (căs. Ciuntu) Roxana-Elena 
Contribuții la stadiul manifestărilor oculare în apneea de 
somn 

10.  
Prof. univ. dr. Cijevschi 
Prelipcean Cristina 

Ungureanu Oana-Irina 
Diabetul zaharat în ciroza hepatică virală C 

Jigaranu Anca-Olivia 
Rolul vitaminei D în hepatopatiile cronice 
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11.  
Prof. univ. dr. Cimpoeșu 
Carmen Diana 

Borcea (căs. Trifescu) Irina Simona 
Valoarea biomarkerilor și a explorărilor imagistice în urgență 
în diagnosticul, terapia și evoluția pancreatitelor acute 

Partenie (căs. Kantor) Cristina 
Stresul post-traumatic în medicina de urgență 

Costeschi (căs. Nica) Silvia 
Managementul riscurilor în Departamentul de urgență – 
provocări și perspective 

12.  
Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Gîlcă Georgiana-Emmanuela 
Elemente epigenetice cu rol în modularea evoluției bolilor 
inflamatorii intestinale 

Merticariu Amalia-Andrea 
Noi factori de prognostic în leucemia acută limfoblastică B la 
adult 

13.  
Prof. univ. dr. Cobzeanu 
Mihail Dan 

Ciuhodaru Octavia 
Aportul explorărilor imagistice moderne în diagnosticul și 
tratamentul leziunilor traumatice și tumorale faringiene 

14.  Prof. univ. dr. Costin Dănuț 
Mihailovici Ruxandra 
Tratamentul neovascularizației retiniene. Noi nanosisteme 
utilizate în transportul și eliberarea medicamentelor 

15.  
Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena  

Grecu Vasile-Bogdan 
Rejetul alogrefei cardiace 

Condurache Oana-Mihaela 
Particularități celulare și moleculare ale adenocarcinomului 
esocardiotuberozitar 

16.  
Prof. univ. dr. Covic Adrian 
Constantin 

Mârza Andreea 
Markeri de progresie și prognostic în boala cronică de rinichi 

Nastasă Andra 
Algoritm de management al pacientului geriatric cu boală 
cronică de rinichi avansată (eGRF<ml/min) 

17.  
Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta- Liliana 

Vlad Cristiana-Elena 
Mutațiile genei PCSK 9 și riscul de afectare cardiovasculară în 
hipercolesterolemia familială 

Dima Cosmin-Mircea 
Reacții tisulare la diferite materiale/ tehnici în medicina 
dentară 

Salamastrakis Iordanis 
Aplicați clinice ale implantelor în edentația parțială întinsă. 
Analiza calitativă și cantitativă a modificărilor histo-
patologice în patologia implantară 

18.  Prof. univ. dr. Haba Danisia 

Mocrei Ariadna 
Utilizarea tehnicilor imagistice moderne în depistarea, 
evaluarea și monitorizarea malformațiilor urechii 

Antohi Cristina 
Abordarea interdisciplinară a statusului dento-parodontal la 
pacientul oncologic 

19.  
Prof. univ. dr. Iancu 
Luminița-Smaranda 

Lungu (căs. Buzilă) Elena-Roxana 
Rezistența la antibiotice pentru unii bacili gram negativi 
nefermentativi – de la diagnostic la prevenție 

Cârlan Andrei-Florin 
Clostridium difficile – de la clasic la modern, în contextul 
actual 

20.  
Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian Dumitru 

Zabara Mihai-Lucian 
Transplantul hepatic pentru ciroza hepatică cu virus C. 
Indicații și rezultate 

Savin Marius-Lucian 
Volumetria pancreatică – corelații clinico-biologice: sunt 



 

Pag. 173 din 226 
 

posibile scoruri imagistice de stratificare a riscului de 
complicații post-pancreatectomie? 

21.  
Prof. univ. dr. Lupușoru 
Cătălina Elena 

Bucă Beatrice-Rozalina 
Studii experimentale privind efectele farmacodinamice ale 
unor donori de oxid nitric 

Grosu Ionela-Alina 
Cercetări privind markerii predictivi pentru răspunsul la 
tratamentul antituberculos 

22.  
Prof. univ. dr. Mihăescu 
Traian 

Alexoaie Ştefana-Cristina 
Originile timpurii ale bolilor obstructive cronice pulmonare - 
Aspecte clinico-evolutive ale copiilor cu bronho-displazie 
pulmonară 

Costache (căs. Turcu) Diana-Veronica 
Știința îmbunătățirii sistemului de sănătate în pneumologie – 
Cercetări privind erorile apărute în diagnosticarea 
tuberculozei 

23.  Prof. univ. dr. Mitu Florin 

Chiorescu Ioana-Mădălina 
Aprecierea rigidității arteriale și rolul recuperării 
cardiovasculare la pacienții cu sindrom de apnee în somn 

Balan Măriuca 
Rolul anemiei la pacienții cu insuficiență cardiacă și relația cu 
recuperarea cardiovasculară 

24.  
Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Murgoci (căs. Druică) Andrada 
Răspunsul cardiovascular la stresul de laborator în obezitate 

Gentimir (căs. Amititeloaie) Carmen 
Interrelații de funcționalitate între prolimfocitele B și 
fibroblaste gingivale 

Gotcă Ioan 
Factorii psihologici și neuroendocrini care influențează 
comportamentul alimentar indus de stres 

25.  
Prof. univ. dr. Onofriescu 
Mircea 

Tănase Adina-Elena 
Managementul pacientelor Poor Responder în protocoalele de 
fertilizare in vitro 

26.  
Prof. univ. dr. Pendefunda 
Liviu 

Moldoveanu (căs. Butnaru-Moldoveanu) Anca-Sînziana 
Biomecanica neuromusculară în procesul de îmbătrânire 

27.  Prof. univ. dr. Poeata Ion 

Corneagă (căs. Straticiuc) Nina 
Metode moderne de monitorizare și neuroterapie intensivă în 
prevenția leziunilor cerebrale secundare la pacienții cu 
traumatisme cranio-cerebrale grave 

28.  Prof. univ. dr. Rusu Cristina 

Resmeriţă Irina 
Tulburările de auz de cauză genetică 

Subotnicu Mirabela-Smaranda 
Genetica în leucemia acută la copil – factor de prognostic și 
orientare terapeutică 

29.  
Prof. univ. dr. Scripcariu 
Viorel 

Bejan Valentin 
Modalități de apreciere a evoluției pacienților diagnosticați cu 
neoplasm colo-rectal și carcinomatoză peritoneală  

Moraru Dan-Cristian 
Algoritmi decizionali personalizați în reconstrucția defectelor 
pelvi-perineale consecutive tratamentului curativ al 
neoplaziilor pelvi-perineale 

30.  
Conf. univ. dr. Socolov 
Demetra 

Rebenciuc (căs. Pristavu) Anda-Ioana  
Istmocelul, defectul cicatricei post cezariană: diagnostic, 
conduită, complicații 
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31.  
Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Atănăsoae Ionuţ-Vivi 
Potenţarea regenerării nervoase periferice utilizând factori 
de creştere locali 

Corduneanu Andreea-Mioara 
Replantarea degetelor lungi ale mâinii – particularităţi 
tehnice și ameliorarea glisării tendoanelor prin utilizarea de 
lubrefianți biologici 

Luchian Ştefan 
Orientări moderne în replantarea și reconstrucția policelui   

Ghidoarcă (căs. Bujor) Paula-Claudia 
Leziuni vasculare asociate cu traumatisme ale  plexului  
brahial – o nouă strategie terapeutică 

32.  
Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara  

Bîlha Andrei 
Agenții anti VEGF în patologia coroidiană. Indicații și 
rezultate 

33.  
Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurențiu 

Ceasovschih Alexandr 
Factorii determinanți ai evoluției la pacienții cu arteriopatie 
obliterantă a membrelor inferioare 

34.  
Prof. univ. dr. Ștefănescu 
Cristinel 

Sandu Ioana-Alexandra 
Variabilitatea QT la pacienții vârstnici cu schizofrenie – 
marker al disautonomiei cardiace 

Malaia (căs. Herea) Speranța Giulia 
Prevenție și postvenție a suicidului pe termen mediu și lung 
într-o abordare psihiatrică cu suport spiritual 

35.  
Prof. univ. dr. Vulpoi 
Carmen 

Bursuc Anamaria 
Implicațiile betatrofinei în tulburările funcționale asociate 
tiroiei autoimune 

36.  
Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen Lăcrămioara  

Grosu Oxana-Mădălina 
Considerații clinice și histologice privind substratul 
morfofiziopatologic al inflamației neurogene la nivelul 
țesutului cicatricial hipertrofic 

 . 
 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

Nr. 
crt. 

Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1.  Prof. univ. dr. Andrian Sorin 

Tărăboanță Ionuț 
Evaluarea factorilor clinico-tehnologici care pot afecta starea 
de suprafață a materialelor estetice bioadezive 

Negraia Dan 
Studii privind efectul unor sisteme de remineralizare asupra 
țesuturilor dure dentare 

2.  Prof. univ. dr. Mârtu Silvia  

Sioustis Ioana-Andreea 
Studii clinico-biologice privind necesitatea tratamentului 
parodontal în terapia ortodontică 

Zaharescu Anamaria 
Studiul interrelației în etiopatogenia și modificările 
morfoclinice din Sindromul endo-parodontal 

Manole Liviu 
Studii privind caracteristicile terenului parodontopat în 
reabilitarea implanto-protetică complexă 

3.  
Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Bârlean Magda-Călina 
Studiu privind infecțiile nosocomiale asociate intervențiilor 
de chirurgie orală și maxilo-facială 

Doscaș Andrada-Raluca 
Managementul afecțiunilor orale și maxilo-faciale la pacienții 
hemodializați și la cei cu transplant renal 
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DOMENIUL FARMACIE 

Nr. 
crt. 

Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1.  
Prof. univ. dr. Hăncianu 
Monica 

Humulescu Ioana-Alexandra 
Contribuții la studiul farmacognostic al unor specii de 
Sideritis endemice în România 

2.  Prof. univ. dr. Miron Anca 

Macovei (căs. Coman) Irina  
Sisteme de nanoîncapsulare a unor principii active de origine 
vegetală cu utilizare în tratamentul cancerului de piele non-
melanomic 

3.  Prof. univ. dr. Profire Lenuța 
Focșa Alin-Viorel 
Cercetări privind noi derivați de heterociclici cu potențială 
utilizare în tratamentul afecțiunilor inflamatorii 
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ANEXA 3 - TEZE SUSŢINUTE PUBLIC 
 

01 octombrie 2015  - 30 septembrie 2016 
 

DOMENIUL MEDICINĂ 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susținerii 

publice 
Calificativ 

obținut 

1 
COSTIN (căs. MORARU) 

ANDREEA – DANA 

NOI METODE TERAPEUTICE ALE 
NEOVASCULARIZAŢIEI 

CORIORETINIENE 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Lenuţa Profire 
Conducători științifici: 
1. Prof. Univ. Dr. Dorin Chiseliţă - U.M.F.”Grigore T. 
Popa” – Iaşi 
2. Prof. Univ. Dr. Ing. Dr. H.C. Marcel Popa - 
Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Liliana – Mary Voinea - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Cătălina Corbu – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Ion Cijevschi – U.M.F.”Grigore T. Popa” 
– Iaşi 

01.10.2015 F. BINE 

2 MIHĂILĂ MARILENA-ROXANA 

ROLUL KINETOPROFILAXIEI ÎN 
TULBURĂRILE DE STATICĂ ŞI 
DINAMICĂ VERTEBRALĂ PRIN 
OPTIMIZAREA CONTROLULUI 

NEUROMOTOR 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuța Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Corneliu Neamțu 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Paula Drosescu – Univ. „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași 
Prof. univ. dr. Marcel Costuleanu – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru Hagiu – Univ. 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

27.10.2015 F. BINE 

3 LUCA ALEXANDRU 

ABORDAREA MODERNĂ, 
INDIVIDUALIZATĂ A PACIENTEI 

INFERTILE ÎN CADRUL 
PROTOCOALELOR DE REPRODUCERE 

UMANĂ ASISTATĂ 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu 
Referenți: 
Conf. Univ. Dr. Monica Cîrstoiu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Liana Pleş – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Ştefan Buţureanu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» – Iaşi 

29.10.2015 F. BINE 
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4 
CIORNEI (căs. DALAS) 

ECATERINA 

APORTUL ULTRASONOGRAFIEI 
TRANSPERINEALE ÎN DIAGNOSTICUL 

INCONTINENŢEI URINARE DE EFORT ŞI 
ÎN EVALUAREA REZULTATAELOR 

TERAPEUTICE 

Președinte : Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu 
Referenți: 
Conf. Univ. Dr. Monica Cîrstoiu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Liana Pleş – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Ştefan Buţureanu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» – Iaşi 

29.10.2015 F. BINE 

5 
ARTEMIE (căs. GRIGORIU) 

RALUCA – VALENTINA 

INDIVIDUALIZAREA TRATAMENTULUI 
INFERTILITĂŢII ÎN CADRUL 
SINDROMULUI OVARELOR 

POLICHISTICE 

Președinte : Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu 
Referenți: 
Conf. Univ. Dr. Monica Cîrstoiu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Liana Pleş – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Ştefan Buţureanu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» – Iaşi 

29.10.2015 F. BINE 

6 
STOICA (căs. VASILIU) 

IOANA 
IMPLICAŢIILE SELENIULUI ÎN 

PATOGENEZA TIROIDITEI AUTOIMUNE 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Magda Bădescu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr. Carmen Vulpoi 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Ionela Lăcrămioara Şerban - U.M.F. 
«Grigore T. Popa» - Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Ionela Paşcanu – U.M.F. Tg. Mureş 
Prof. Univ. Dr. Corin Badiu – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 

29.10.2015 F. BINE 

7 MAZILU GEORGIANA 
MODIFICĂRI TERMOGRAFICE ŞI 

ELECTROFIZIOLOGICE ÎN 
POLINEUROPATIA DIABETICĂ 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Lenuţa Profire 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Cristian Dinu 
Popescu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Mariana Graur - U.M.F.”Grigore T. 
Popa” – Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Cristina Tiu – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Ioan Buraga – U.M.F. «Carol 
Davila»Bucureşti   
 

30.10.2015 F. BINE 

8 
BUŞILĂ – PLENOVICI IRINA – 

FLORENTINA 
EVALUAREA DISFUNCŢIEI 

ENDOTELIALE LA PACIENŢII CU BOALĂ 
Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Adrian Constantin 

20.11.2015 F. BINE 
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CRONICĂ DE RINICHI Covic 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Ioana Dana Alexa - U.M.F.”Grigore T. 
Popa» – Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Eugen Moţa – U.M.F. Craiova 
Conf. Univ. Dr. Ionel Alexandru Checheriţă – U.M.F. 
«Carol Davila»Bucureşti 

9 VARIU MIRCEA 
PARTICULARITĂŢI ALE CHIRURGIEI 

CANCERULUI COLORECTAL LA 
PACIENŢII DE PESTE 65 DE ANI 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr. Eugen Târcoveanu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Valentin Grigorean - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Cristian Lupaşcu – U.M.F. « Grigore T. 
Popa» – Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Victor Eugen Strâmbu – U.M.F. « Carol 
Davila» Bucureşti 

25.11.2015 F. BINE 

10 
MANCAŞ (căs. SAVIN) 

LILIANA 

PARTICULARITĂŢILE CLINICE ŞI 
IMAGISTICE ALE ARTROPLASTIEI 
PROTETICE ÎN DIFORMITĂŢILE 

GENUNCHIULUI 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr Paul Botez 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Dan Anuşca - U.M.F. Craiova 
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Croitor – U.S.M.F. “«Nicolae 
Testemiţanu» Chişinău 
Conf. Univ. Dr. Paul Dan Sîrbu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» – Iaşi  

11.12.2015 F. BINE 

11 MIHĂILESCU DAN 
ARTROPLASTIA DE REVIZIE A 

ŞOLDULUI 

Președinte : Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr Paul Botez 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Ing. Constanţa Ibănescu – Universitatea 
«Gh. Asachi» Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Dan Anuşca - U.M.F. Craiova 
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Croitor – U.S.M.F. “«Nicolae 
Testemiţanu» Chişinău 
Conf. Univ. Dr. Paul Dan Sîrbu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» – Iaşi    

11.12.2015 F. BINE 

12 
NEDELCIUC (căs. 

GAVRILESCU) OTILIA 
CALITATEA VIEŢII LA PACIENŢII CU 
BOLI INFLAMATORII INTESTINALE 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Luminiţa Smaranda Iancu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Cristina Prelipcean 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Anca Victoriţa Trifan - U.M.F. «Grigore 
T. Popa»– Iaşi 

11.12.2015 F. BINE 
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Prof. Univ. Dr. Mircea Diculescu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Silviu Constantinoiu – U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 

13 
PALAGHIA MARIA – 

MĂDĂLINA 
CANCERUL COLORECTAL METASTAZAT 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Luminiţa Smaranda Iancu 
Conducători științifici:  
Prof. Univ. Dr. Cristina Prelipcean - U.M.F.”Grigore T. 
Popa” – Iaşi  
Prof. Univ. Dr. Eugen Târcoveanu - U.M.F.”Grigore T. 
Popa” – Iaşi  
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Anca Victoriţa Trifan - U.M.F. «Grigore 
T. Popa»– Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Mircea Diculescu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Silviu Constantinoiu – U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 

11.12.2015 F. BINE 

14 GARDIKIOTIS IOANNIS 

IMPACTUL MEDICAL ŞI ASUPRA 
CALITĂŢII VIEŢII A PROCEDURILOR DE 

CHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ LA 
PACIENTELE CU CANCER DE SÂN 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific : Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Dana Galieta Mincă - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Georgeta Zanoschi - U.M.F. «Grigore T. 
Popa» Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Radu Costea – U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti  

14.12.2015 F. BINE 

15 BOGDĂNICI ŞTEFAN-TUDOR AMBLIOPIA ŞI CALITATEA VIEŢII 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuța Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Dănuț Costin 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Cătălina Corbu – U.M.F. „Carol Davila” 
București 
Prof. univ. dr. Cristina Vlăduțiu – U.M.F. „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca  
Prof. univ. dr. Dorin Chiseliță – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 

17.12.2015 F. BINE 

16 BAMBOI ANA 

APORTUL IMAGISTICII 
TRIDIMENSIONALE ÎN DIAGNOSTICUL 
ȘI MANAGEMENTUL DESPICĂTURILOR 

LABIO-MAXILO-PALATINE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Danisia Hab  
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Anca Sava – U.M.F. „Grigore T. Popa”- 

18.12.2015 F. BINE 
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Iaşi  
Prof. univ. dr. Constantin Zaharia – U.M.F. „Carol 
Davila” București Prof. univ. dr. Silviu Brad – U.M.F. 
„Victor Babeș” Timișoara 

17 DOBROVĂŢ BOGDAN-IONUŢ 

STRATEGII PRIVIND REDUCEREA DOZEI 
DE RADIAŢIE ÎN EXAMINAREA 
COMPUTER TOMOGRAFICĂ A 

TRAUMATISMELOR CRANIO-FACIALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Danisia Haba  
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Cipriana Ștefănescu – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi  
Prof. univ. dr. Constantin Zaharia – U.M.F. „Carol 
Davila” București  
Conf. univ. dr. Cătălin Borcea – Univ. „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași 

18.12.2015 F. BINE 

18 TUDOR RĂZVAN COSMIN 
IMPLICAŢII ALE FORMULĂRILOR CU 

ELIBERARE PRELUNGITĂ ÎN 
REDUCEREA EFECTELOR ADVERSE 

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Lenuţa Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Carmen 
Lăcrămioara Zamfir 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Cătălina Elena Lupuşoru - U.M.F. 
”Grigore T. Popa” – Iaş 
Prof. Univ. Dr. Anca Sin - U.M.F. Tg. Mureş 
Prof. Univ. Dr. Carmen Elena Cotrutz - U.M.F. «Grigore 
T. Popa» - Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Mogoanţă – U.M.F. Craiova 

15.01.2016 F. BINE 

19 
COTELEA (PRISACARIU) 

CRISTINA 

SINDROMUL CORONARIAN ACUT – 
STEMI. PARTICULARITĂŢI LA 

POPULAŢIA FEMININĂ 

Preşedinte : Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Cătălina 
Arsenescu Georgescu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Daniela Bartoş - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Daniel Lighezan - U.M.F. «Victor Babeş» 
Timişoara 
Prof. Univ. Dr. Florin Mitu – U.M.F. «Grigore T. Popa» 
Iaşi 

18.01.2016 F. BINE 

20 
APREUTESEI (ANTON) 

NICOLETA 

INFLUENŢA GLAUCOMULUI ASUPRA 
ALTERĂRILOR OCULARE DATE DE 

DIABET 

Preşedinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Dorin Chiseliţă 
Referenți:  
Conf. Univ. Dr. Alina Popa Cherecheanu - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Cristina Stan - U.M.F. «Iuliu Haţieganu» 

22.01.2016 F. BINE 
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Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Dănuţ Costin – U.M.F. «Grigore T. 
Popa»- Iaşi 

21 
CONSTANTIN (HANGANU) 

ELENA 

CORELAŢII CLINICO- EVOLUTIVE ÎN 
MANAGEMENTUL CHIRURGICAL AL 

ENTEROCOLITEI ULCERONECROTICE 
LA NOU-NĂSCUTUL PREMATUR 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Doina Azoicăi 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin 
Referenți: 
Conf. Univ. Dr. Manuela Cucerea - U.M.F. Tg. Mureş 
Prof. Univ. Dr. Sebastian Ionescu - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti  
Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu– U.M.F. «Grigore T. 
Popa»- Iaşi 

22.01.2016 EXCELENT 

22 RĂDUCANU OANA-CRISTINA 

UTILIZAREA CELULELOR STEM 
PLURIPOTENTE INDUSE (IPSC) DIN 

FIBROBLASTE/ STEM MEZENCHIMALE 
ÎN PATOLOGIA OFTALMOLOGICĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuța Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Marcel Costuleanu 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Magda Bădescu – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi  
Prof. univ. dr. Paul-Corneliu Boişteanu – U.S.A.M.V. 
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi 
Prof. univ. dr. Leon Zăgrean – U.M.F. „Carol Davila” 
Bucureşti 

10.02.2016 F. BINE 

23 MOTAŞ OCTAVIAN – IOAN 
STUDIU CLINIC PRIVIND INFLUENŢA 
DIABETULUI ZAHARAT ÎN EVOLUŢIA 

BOLII GLAUCOMATOASE 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Luminiţa Smaranda Iancu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Dorin Chiseliţă 
Referenți:  
Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula - U.M.F. “Iuliu 
Haţieganu” Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Dănuţ Costin - U.M.F. “Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Vasile Potop – U.M.F. “Carol Davila” 
Bucureşti  

19.02.2016 F. BINE 

24 DIMA NICOLETA 
VALOAREA PROGNOSTICĂ A 

CLASIFICĂRII BAVENO IV ÎN CIROZA 
HEPATICĂ 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Magda Mariana Bădescu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Anca Trifan 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Cristina Cijevschi Prelipcean - U.M.F. 
«Grigore T. Popa» Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Mircea Diculescu - U.M.F. «Carol Davila» 
Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Ioan Sporea – U.M.F. «Victor Babeş» 
Timiş 

10.03.2016 F. BINE 

25 COTRUŢĂ (BIVOLEANU) CALITATEA VIEŢII LA NOU – Președinte: Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu 08.04.2016 F. BINE 
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ANCA – ROXANA NĂSCUTUL PREMATUR Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Silvia - Maria Stoicescu - U.M.F. «Carol 
Davila» Bucureşti 
Conf. Univ. Dr. Manuela Cucerea - U.M.F. Tîrgu Mureş 
Prof. Univ. Dr. Mircea Onofriescu – U.M.F. «Grigore T. 
Popa» - Iaşi 

26 
SZTANKOVSZKY LÁSZLÓ – 

ZOLTÁN 
ETICA PROMOVĂRII, PRESCRIERII ŞI 

ELIBERĂRII MEDICAMENTELOR 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Magda Bădescu 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Vasile Astărăstoae 
Referenți:  
Prof. Univ. Dr. Carmen Cozma – Universitatea «Al. I. 
Cuza» Iaşi 
Conf. Univ. Dr. Cristina Gavrilovici - U.M.F. «Grigore T. 
Popa»- Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Mircea Gelu Buta – Universitatea «Babeş 
Bolyai» Cluj Napoca 

11.04.2016 F. BINE 

27 POPA (TĂTĂRANU) ELENA 
CONSECINŢELE ATOPIEI FAMILIALE ŞI 

A FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA 
NOU – NĂSCUTULUI ŞI SUGARULUI MIC 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Lenuţa Profire 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Maria Stamatin 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Evelina Moraru - U.M.F. «Grigore T. 
Popa»- Iaşi 
Prof. Univ. Dr. Manuela Cucerea  - U.M.F. Tg. Mureş 
Prof. Univ. Dr. Constantin Ilie – U.M.F. «Victor Babeş» 
Timişoara 

20.04.2016 F. BINE 

28 DRĂGAN ELIZA 

APORTUL IMAGISTICII SECȚIONALE ȘI 
A AGENȚILOR FARMACOLOGICI ÎN 
INTERVENȚIILE DE AUGUMENTARE 

SINUSALĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Danisia Haba 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Eugenia Popescu – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Prof. univ. dr. Constantin Zaharia – U.M.F. „Carol 
Davila” București  
Conf. univ. dr. Mihaela Carmen Hedeșiu – U.M.F. „Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca 

22.04.2016 F. BINE 

29 DEÇOLLI YLLKA 

EVALUAREA IMAGISTICĂ PRIN CBCT A 
TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL 
DESPICĂTURILOR LABIO-MAXILO-

PALATINE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Danisia Haba 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Constantin Zaharia – U.M.F. „Carol 
Davila” București  
Conf. univ. dr. Mihaela Carmen Hedeșiu – U.M.F. „Iuliu 

22.04.2016 F. BINE 
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Hațieganu” Cluj-Napoca 
Conf. univ. dr. Anca Sava – U.M.F. „Grigore T. Popa”- 
Iaşi 

30 LUCA ANDREI 
MODULATORI MITOCONDRIALI ÎN 

DURERE. ASPECTE ŞI CARACTERISTICI 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Ionela Lăcrămioara Şerban 
Conducător științific: Prof. Univ. Dr. Magda Mariana 
Bădescu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Danina Mirela Muntean - U.M.F. “Victor 
Babeş” Timişoara 
Prof. Univ. Dr. Alina Elena Pârvu - U.M.F. “Iuliu 
Haţieganu” Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Manuela Ciocoiu – U.M.F.“Grigore T. 
Popa” Iaşi 

23.09.2016 E 

31 
ALEXA (ALEXA – 

STRATULAT) TEODORA 

MODULATORI AI NEUROPATIEI 
CHIMIOTERAPIC – INDUSE. ASPECTE ŞI 

CARACTERISTICI 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Ionela Lăcrămioara Şerban 
Conducător științific: Prof. univ. dr. Magda Mariana 
Bădescu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Danina Mirela Muntean - U.M.F. “Victor 
Babeş” Timişoara 
Prof. Univ. Dr. Alina Elena Pârvu - U.M.F. “Iuliu 
Haţieganu” Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Manuela Ciocoiu – U.M.F.“Grigore T. 
Popa” Iaş 

23.09.2016 E 

32 
ANDRESE (PORUMB – 

ANDRESE) ELENA 

POSIBILITĂŢI ŞI LIMITE ALE TEHNICII 
REAL TIME PCR ÎN NEOPLAZIA 

CUTANATĂ 

Președinte: Prof. Univ. Dr. Cristina Rusu 
Conducător științific: Prof. univ. dr. Luminiţa Smaranda 
Iancu 
Referenți: 
Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila  - U.M.F. “Carol 
Davila” Bucureşti 
Prof. Univ. Dr. Maria Crişan - U.M.F. “Iuliu Haţieganu” 
Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Laura Gheucă Solovăstru – 
U.M.F.“Grigore T. Popa” Iaşi 

26.09.2016 F. BINE 

33 RUSU GABRIELA 

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND 
INFLUENȚA SISTEMULUI IMIDAZOLINIC 

ASUPRA COMPORTAMENTULUI ȘI 
MEMORIEI 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu   
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Mihai Nechifor – 
U.M.F. „Grigore T. Popa”- Iaşi 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Roxana Chiriță – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 

26.09.2016 F. BINE 
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Prof. univ. dr. Andrei-Adrian Tică – U.M.F. Craiova 
Prof. univ. dr. Corneliu-Cristian Georgescu – U.M.F. 
Craiova 

 
 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susținerii 

publice 
Calificativ 

obținut 

1.  
GAVRILĂ (căs. 

VASÎLCA-GAVRILĂ) 
LAURA-MARIA 

STUDIUL CARIOACTIVITĂŢII ÎN 
PERIOADA DENTIŢIEI MIXTE LA 

NIVEL ZONAL BACĂU 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Adam Maxim 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu Mureș  
Prof. univ. dr. Monica Tatarciuc – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi  
Conf. univ. dr. Marian Cuculescu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 

17.12.2015 F. BINE 

2.  MIHALAŞ EUGENIU 
CONTRIBUŢII LA STUDIUL 
DISTROFIILOR DENTARE ÎN 

DENTIŢIA MIXTĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Adam Maxim 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu Mureș  
Prof. univ. dr. Monica Tatarciuc – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi  
Conf. univ. dr. Marian Cuculescu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 

17.12.2015 F. BINE 

3.  NICOLAU ANDREI 
LIMFOAME CU LOCALIZARE ÎN 

TERITORIUL ORO-MAXILO-FACIAL 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Eugenia Popescu 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Irina-Draga Căruntu – U.M.F. „Grigore 
T. Popa”- Iaşi  
Prof. univ. dr. Alexandru Bucur – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Conf. univ. dr. Emilia Ianeș – U.M.F. „Victor Babeș” 
din Timișoara 

21.01.2016 F. BINE 

4.  
GIUROIU CRISTIAN-

LEVENTE 

STUDII CLINICE ȘI DE LABORATOR 
PRIVIND FACTORII IMPLICAȚI ÎN 
TERAPIA AFECȚIUNILOR PULPO-

PERIAPICALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna  
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Sorin Andrian  
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Mihaela-Jana Țuculină – U.M.F. 
Craiova  

30.09.2016 F. BINE 
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Prof. univ. dr. Carmen Stela Hanganu – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 
Prof. univ. dr. Bogdan Alexandru Dimitriu – U.M.F. 
„Carol Davila” București 

5.  
MUNTEANU BOGDAN-

ŞTEFĂNIŢĂ 

EVALUAREA CLINICĂ ȘI 
PARACLINICĂ A UNOR TEHNICI 

MODERNE DE RESTAURARE 
CORONARĂ MORFO-FUNCȚIONALĂ 

CU MATERIALE BIO-ADEZIVE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna  
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Sorin Andrian  
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Mihaela-Jana Țuculină – U.M.F. 
Craiova  
Prof. univ. dr. Carmen Stela Hanganu – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 
Prof. univ. dr. Constantin Marian Vârlan – U.M.F. 
„Carol Davila” București 

30.09.2016 F. BINE 

 
 
 

DOMENIUL FARMACIE 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susținerii 

publice 
Calificativ 

obținut 

1.  HORTOLOMEI MANUELA 

STUDII PRIVIND DEZVOLTAREA 
UNOR PREPARATE 

DERMATOCOSMETICE UTILIZATE ÎN 
TRATAMENTUL ACNEEI 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Monica Hăncianu 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Iuliana Popovici 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Victoria Hîrjău – U.M.F. „Carol Davila” 
București 
Prof. univ. dr. Dumitru Lupuleasa – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. em. dr. ing. Dr. H. C. Marcel Popa – Univ. 
Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași 

16.10.2015 F. BINE 

2.  
IOAN (căs. OPREA) 

ELISABETA 
 

CONTRIBUȚII LA EVALUAREA 
CALITĂȚII UNOR PRODUSE 

VEGETALE DE INTERES 
FARMACEUTIC 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuța Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Monica Hăncianu 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean – U.M.F. Tîrgu 
Mureș  
CS I dr. Elvira Gille – INCDSB București-CCB 
„Stejarul”-Piatra Neamț  
Conf. univ. dr. Ana Clara Aprotosoaie – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

15.12.2015 F. BINE 
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3.  
TEODOR (căs. BÎRSAN) 

MAGDALENA 
FORME FARMACEUTICE BIOADEZIVE 
BUCALE CU CEDARE MODIFICATĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Monica Hăncianu 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Iuliana Popovici 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Adriana Daniela Ciurba – U.M.F. Tîrgu 
Mureș  
Prof. univ. dr. Ileana Cojocaru – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi Prof. univ. dr. Dumitru Lupuleasa – U.M.F. 
„Carol Davila” București 

15.12.2015 F. BINE 

4.  
AXINTE (căs. ZAVASTIN) 

DANIELA-ELENA 

MACROMICETE COMESTIBILE DIN 
ECOSISTEME NATURALE: STUDII 
FIZICO-CHIMICE ȘI BIOLOGICE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuța Profire 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Anca Miron 
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Cerasela Elena Gîrd – U.M.F. „Carol 
Davila” București  
Conf. univ. dr. Iuliana Gabriela Breabăn – 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  
Conf. univ. dr. Nela Bibire – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 

21.04.2016 F. BINE 
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ANEXA 4 – PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016 
 
 
PARTICIPĂRI CONGRESE, CONFERINŢE, BURSE FĂRĂ FINANŢARE 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Conf. dr. Trofor Antigona 25.09-2.10.2015 Amsterdam, Olanda 
European Respiratory Society  Congress, participant, 
fără lucrare 

2.  Conf. dr. Socolov Razvan 6-12.10.2015 Budapesta, Ungaria 

Congresul Anual al European society for ginecologyc 
endoscopy, prezentare „Video imaginin in 
hysteroscopy training: factors influencing the 
interobserver variability” 

3.  Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 5-10.10.2015 Angers, Franța 

Al 32-lea Congres de Endocrinologie, coautor lucrare 
„L`hepatite chronique C, le diabete sucre type 2 et 
la steatose hepatique ont des effets differentes sur 
les profils metaboliques” 

4.  Șef lucr. dr. Mihai Cătălina 12-18.11.2015 San, Francisco The liver meeting, participant, fără lucrare 

5.  Prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina 12-18.11.2015 San, Francisco The liver meeting, participant, fără lucrare 

6.  Prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina 14-17.10.2015 Freiburg, Germania Falk Symposium Hightlighs from Hepatology, postere 

7.  Prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina 26-28.10.2015 Barcelona, Spania 

United European Gastroenterology Week, 
prezentare poster ”Fecal calprotectin severity of 
liver cirrhosis and hepatic encephalophaty – a 
prospective single center Romanian study” 

8.  Prof. dr. Azoicăi Doina 29.09-5.10.2015 Sfax, Tunisia Ansamble Generale CIDMEF 

9.  Prof. dr. Rusu Cristina 7-9.10.2015 Lisabona, Portugalia 
Second Conference in Euroopean Reference 
Networks, participant, fără lucrare 

10.  Șef lucr. dr. Nemescu Dragoș 8-15.10.2015 Montreal, Canada 

25th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology, prezentare „Accuracy of fetal gender 
assessment at 11-14 weeks gestation in low risk 
population” 
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11.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 28.09-2.10.2015 Koln, Germania 
Curs leadership multiprofesional Academia 
Europeană de Îngrijiri paleative 

12.  Conf. dr. Gavrilovici Cristina 28.09-2.10.2015 Bruxelles, Belgia 
Evaluare etică a cercetării în H2020, European 
Research Council 

13.  Conf. dr. Țăranu Tatiana 7-11.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, participant, fără lucrare 

14.  Șef lucr. dr. Toader Mihaela 7-11.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, participant, fără lucrare 

15.  Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina 6-11.10.2015 Angers, Franța 
32 eme Congres de la Societe Francaise 
d‟Endocrinologie 

16.  Prof. dr. Gheucă Solovăstru Laura 7-9.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, participant, fără lucrare 

17.  Asist. dr. Stătescu Laura 6-9.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, participant, fără lucrare 

18.  Asist. dr. Stoleriu Gabriela 7-12.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, participant, fără lucrare 

19.  Prof. dr. Vulpoi Carmen 15-16.10.2015 Antalia, Turcia Endobridge, participant, fără lucrare 

20.  Șef lucr. dr. Leuștean Letiția 15-16.10.2015 Antalia, Turcia Endobridge, participant, fără lucrare 

21.  
Șef lucr. dr. Ungureanu Maria 
Christina 

1-2.10.2015 Barcelona, Spania 
ESPE Congres European de Endocrinologie 
Pediatrică, participant, fără lucrare 

22.  Șef lucr. dr. Preda Cristina 1-2.10.2015 Barcelona, Spania 
ESPE Congres European de Endocrinologie 
Pediatrică, participant, fără lucrare 

23.  Prof. dr. Găleșanu Corina 24-27.10.2015 Nice, Franţa 
19th International Meeting of the European Society 
of Gynecological Oncology, participant, fără lucrare 

24.  Conf. dr. Ioan Beatrice 12-14.10.2015 Paris, Franţa Ședința Biroului Executiv al Comitetului de Bioetică 

25.  Asist.univ. dr. Trifan Adriana 13-18.10.2015 Plovdiv, Bulgaria 
The 2nd International Conference on Natural 
Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf 

26.  Conf. dr. Vițalariu Anca 12-16.10.2015 Ulm, Germania 24th International Forum of Material Testing 

27.  Prof. dr. Norina Forna 15-16. 10.2015 Berlin, Germania 
International Congress of Oral Implantologists, 
membru Chair 

28.  Conf. dr. Socolov Demetra Gabriela 5-9.10.2015 Paris, Franţa Curs de Ecografie Fetală 
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29.  Șef lucr. dr. Ștefănescu Gabriela 23-28.10.2015 Barcelona, Spania 
Congresul anual de Gastroenterologie UEDW 2015, 
participant fără lucrare 

30.  Șef lucr. dr. Ștefănescu Gabriela 13-18.11.2015 San Francisco, SUA AASLD, participant fără lucrare 

31.  Conf. dr. Dinu Claudia Elena 6-9.10.2015 Angers, Franța 
Conferința Le plurilinguisme, le pluriculturalisme et 
l‟anglais dans la mondialisation,autor lucrare 

32.  Șef lucr. dr. Antoniu Sabina Antonela 15-16.10.2015 Varșovia, Polonia 
2nd Central and Eastern European Alpha – 1 Network 
Conference, participant fără lucrare 

33.  Șef lucr. dr. Arhire Lidia-Iuliana 19-23.10.2015 Berlin, Germania 
12th European Nutrition Conference FENS 2015, 
autor prezentare orală „Food and nutrient intake, 
dietary patterns,dietary guidelines 

34.  Conf. dr. Brănișteanu Daciana Elena 8-9.10.2015 Copenhaga, Danemarca 24th EADV Congress, coautor poster 

35.  Prof. Dr. Profire Lenuța 12-14.10.2015 Parma, Italia Actiune COST 

36.  Prof. dr. Forna Norina 22-23.10.2015 Salonic, Grecia 43rd BaSS Council Meeting 

37.  Prof. dr. Bălan Gheorghe 26-28.10.2015 Barcelona, Spania 

The 23rd United European Gastroenterology Annual 
Meeting, prezentare Assessing patients concern 
about endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography related infections – a tool 
in preventing medical litigation? 

38.  Șef lucr. dr. Anton Carmen Rodica 26-29.10.2015 Barcelona, Spania,  
The 23rd United European Gastroenterology Annual 
Meeting 

39.  Conf. dr. Toader Elena 19-22.10.2015 Napoli, Italia 
11th World Conference on Bioethics medical ethics 
and health law, prezentare Ethical requirements for 
medical competence in global health 

40.  Șef lucr. dr. Ivănescu Bianca 13-16.10.2015 Plovdiv, Bulgaria 
2nd International Conference on Natural Product 
utilisation, prezentare Screening of Romanian 
Artemisia species for biologically active compounds 

41.  Șef lucr. dr. Anton Carmen Rodica 26-29.10.2015 Barcelona, Spania 
The 23rd United European Gastroenterology Annual 
Meeting, participant 
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42.  Conf. dr. Toader Elena 19-22.10.2015 Napoli, Italia 
11th World Conference on Bioethics medical ethics 
and health law, prezentare Ethical requirements for 
medical competence in global health 

43.  Șef lucr. dr. Ivănescu Bianca 13-16.10.2015 Plovdiv, Bulgaria 
2nd International Conference on Natural Product 
utilisation, prezentare Screening of Romanian 
Artemisia species for biologically active compounds 

44.  Asist. dr. Dragomir Raluca Alina 20-25.10.2015 Tel-Aviv, Israel 
Advanced Implantology Course Using Bio Tech 
System 

45.  Asist. dr. Jelihovschi Igor 20-24.10.2015 Heidelberg, Germania EMBL Advanced Course: Digital PCR 

46.  Conf. dr. Pleșa Alina 23-29.10.2015  Barcelona, Spania UEG Week Barcelona 2015, perfecționare 

47.  Șef lucr. dr. Timofte Daniel Vasile 9-11.11.2015 Tel Aviv, Israel Curs New Updates in Bariatric Surgery 

48.  Conf. dr. Ciobanu Laura 24-26.11.2015 Horn, Olanda 
Euregional Course: Integrated Management of 
Interstitial Lung Disease 

49.  Conf. dr. Luca Mihaela Cătălina 13-15.11.2015 Thesaloniki, Grecia 
6th SEEC, autor rezumat „Clostridium Difficile 
Infection Therapy- Actual Problems” 

50.  Conf. dr. Bălan Adriana 24-27.11.2015 Belgrad, Serbia 
1st International Conference on Allergenicity Risk 
Assessment of New and Modified Proteins in Food 

51.  Asist. dr. Mârțu Maria Alexandra 29-30.10.2015 Milano, Italia 
The first Intersociety Meeting - 46th SIDO 
International Congress 

52.  Prof. dr. Mârțu Silvia 29-30.10.2015 Milano, Italia 
The first Intersociety Meeting - 46th SIDO 
International Congress 

53.  Prof. dr. Costea Ioan 2-9.11.2015 Lisabona, Portugalia Participare congres  

54.  Prof. dr. Hanganu Stela Carmen 11-13.11.2015 Bratislava, Slovacia  Workshop Epidemiology 2 

55.  Șef lucr. dr. Gologan Elena 24-27.11.2015 Belgrad, Serbia COST Meeting – COST Action FA1402 

56.  Prof. dr. Zetu Irina 6-9.11.2015 Paris, Franţa Membru Societe Francais d'Orthopedie Dentofaciale 

57.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 4-7.11.2015 Brescia, Italia 
Vizită de lucru la Hospice „Domus Salutis” din 
Brescia, un model de practica la nivel european în 
domeniul îngrijirii paliative 

58.  Conf. dr. Ioan Beatrice Gabriela 2-4.12.2015 Strasbourg, Franța 
A 8 – a Adunare a Comitetului de Bioetică a 
Consiliului Europei 

59.  Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina-Mihaela 24-26.11.2015 Neuss, Germania DuET 2015 Clinical Research and Trials in Diabetes 
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60.  Prof. dr. Cimpoeșu Carmen Diana 2-4.12.2015 Antalya, Turcia 
Membru Comisia de examinare Examenul de 
Diploma Europeană 

61.  Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 30.11-04.12.2015 Vancouver, Canada 
International Diabetes Federation, World Diabetes 
Congress 2015 

62.  Conf. dr. Grigoriu Carmen  9.11-7.12.2015 Paris, Franța 
Curs de Dermatopatologie la Universitatea Paris-Est 
Creteil  

63.  Șef lucr. dr. Lupu Vasile  4-12.12.2015 Istanbul, Turcia 

EURYPA 2015, autor poster „Particularities of the 
Gastroesophageal Pathology in Children”, „Neisseria 
Meningitidis Serogroup C causing primary arthritis in 
a child”  

64.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 31.01-07.02.2016 Londra, Marea Britanie 
Curs de Leadership multiprofesional organizat în 
cadrul Academiei Europene de Îngrijiri Paliative 
(EAPC) 

65.  Conf. dr. Gavrilovici Cristina 15-20.02.2016 Bruxelles, Belgia Program de evaluare – Etica Cercetării 

66.  Conf. dr. Rezuș Elena 18-20.02.2016 Lisabona, Portugalia 

4th Systemic Sclerosis World Congress, autor 
prezentare poster „Are antinucleosome antibodies 
biomarkers of microangiopathy in systemic sclerosis 
patients?”, „Occupational exposure to organic 
solvents, epoxy resins and silica dust in systemic 
sclerosis patients: data from two Romanian 
centers”. 

67.  Prof. dr. Haba Danisia 1-15.02.2016 
Chu de Pointe a Pitre, 
Guadalupe 

Stagiu de cercetare interdisciplinară 

68.  Conf. dr. Stratulat Ioan Sorin 30.01.-06.02.2016 Houston, SUA 
Vizită în calitate de International Observer la 
Centrul Medical TIRR, Houston, SUA 

69.  Conf. dr. Trofor Antigona 15-18.02.2016 Varșovia, Polonia Investigator Meeting pentru studiul clinic TRIMARAW 

70.  Conf. dr. Trofor Antigona 19-23.02.2016 Bruxelles, Belgia 
ENSP-EPACTT and TOB G Meeting – projects 
development 

71.  Prof. dr. Hanganu Stela Carmen 1-5.02.2016 Dubai, EAU 
AEEDC Dubai UAE 2016 – International Dental 
Conference 

72.  Șef lucr. dr. Cuciureanu Magdalena 23.01- 6.02.2016 Mumbai, India 
Participare Curs „Clinical training in advanced 
homeopathy” 

73.  Prof. dr. Trifan Anca 11-12.01.2016 Paris, Franţa 
The 9th Paris Hepatitis Conference, participant fără 
lucrare 
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74.  Șef lucr. dr. Andrei Vasile Nastuta 15.02-6.03.2016 Greifswald, Germania 
Stagiu de cercetare și participare conferință la 
Leibniz Institute for Plasma Science and Technology 
(INP) 

75.  Prof. dr. Profire Lenuța 17-21.02.2016 Lisabona, Portugalia 
Cea de a treia întâlnire a Comitetului de 
Management și a Grupurilor de lucru din cadrul 
acțiunii COST MP1404 

76.  Prof. dr. Corina Găleșanu 17-19.03.2016 Viena, Austria 
3rd International Conference on Nutrition and 
Growth 

77.  Prof. dr. Corina Găleșanu 9-11.03.2016 Barcelona, Spania 
13th Annual ENETS Conference the Diagnosis and 
Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease 

78.  Conf. dr. Ancuța Codrina 18-20.02.2016 Lisabona, Portugalia 

4th Systemic Sclerosis World Congress, autor 
rezumat „The relevance of modern imaging for the 
diagnosis of orofacial pathology in systemic 
sclerosis: A case report of mandibular condylar 
resorption”, ”abnormal lipid profile as a risk factor 
for atherosclerosis in systemic sclerosis from a 
multicentric Eustar Cohort”, „Bone mineral density 
and fracture risk in an Eustar Cohort of patients 
with systemic sclerosis” 

79.  Șef lucr. dr. Antoniu Sabina Antonela 17-19.02.2016 Londra, Marea Britanie IRIDIUM Investigator Meeting 

80.  Prof. dr. Doina Azoicai 16-20.02.2016 Chisinău, Republica Moldova 
Curs Formation en Pedagogie Medicale (CIDMEF + 
SIFEM) 

81.  Șef lucr. dr. Victor-Vlad Costan 25-26.02.2016 Madrid, Spania 
International Symposium on Maxillofacial Surgery: 
Surgery of the lower third of the face and the neck 

82.  Conf. dr. Ghiciuc Cristina 22-26.02.2016 Roma, Italia 

Visiting lecturer în cadrul legăturii de cooperare cu 
Departamentul de Fiziologie și Farmacologie, 
Facultatea de Medicină și Psihologie, Sapienza 
University of Rome 

83.  Conf. dr. Ghiciuc Cristina 26.02-5.03.2016 Roma, Italia Mobilitate Erasmus la Sapienza University of Rome 

84.  Conf. dr. Ioan Beatrice Gabriela 29.02.-2.03.2016 Berlin, Germania EUREC Meeting 

85.  Asist. dr. Stoleriu Gabriela 2-11.03.2016 Washington, SUA 74th Annual Meeting AAD 

86.  Șef lucr. dr. Nemescu Dragoș 14-17.03.2016 Bergen, Norvegia 

Building Intrapartum Research through Health – an 
interdisciplinary whole system approach to 
understanding and contextualising physiological 
labour and birth  - COST Action IS1405 
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87.  Conf. dr. Drug Vasile 11-18.03.2016 
Heidelberg, Germania și 
Paris, Franța, 

COST Action BM 1106 Genieu Training School și 
Journees Francophones d`Hepato-Gastroenterologie 
et d`Oncologie Digestive 

88.  Asist. dr. Caba Lavinia 10-14.03.2016 Heidelberg, Germania  COST Action BM 1106 Genieu Training School 

89.  Conf. dr. Bălan Adriana 7-11.03.2016 Barcelona, Spania COST Action FA1402 – Working Group Meeting 

90.  Prof. dr. Dimitriu Gabriel 6-11.03.2016 Helsinki, Finlanda 

The Mathematics ofLife Conference, prezentare 
poster „Impulsive controls for a two-patch SI model 
of integrated pest management with dispersal 
between patches” 

91.  Asist. dr. Mitrică Dana-Elena 7-11.03.2016 Barcelona, Spania COST Action FA1402 – The third WG Meeting 

92.  Conf. dr. Rezuș Ciprian 18-20.03.2016 Barcelona, Spania 
The 15th International Pulmonary Hypertension 
Forum 

93.  Conf. dr. Rezuș Elena 10-12.03.2016 Praga, Cehia 7th Immunology Summit 

94.  Conf. dr. Brănișteanu Daciana Elena 2-11.03.2016 Washington, SUA Congresul Academiei Americane  de Dermatologie 

95.  Prof. dr. Miron Ingrith Crenguta 9-14.03.2016 Boston, SUA Hematology Research Study Update 

96.  Prof. dr. Profire Lenuța 10-12.03.2016 Koln, Germania 
11st ORPHEUS Conference „Lost in translation? From 
medical studis to clinical research” 

97.  Conf. dr. Cuciureanu Iulian Dan 09-17.05.2016 Philadelphia, SUA 

9th World Congress for Neurorehabilitation, poster 
„`Mild cognitive disorder related to asymptomatic 
lacunars stroke – is possible to recover?”, „The 
management and rehabilitation of patients with 
acute ischemic stroke” 

98.  Asist. dr. Jelihovschi Igor 11-13.03.2016 Heidelberg, Germania 
COST ACTION 1106 GENIEUR Training School – Curs 
„Molecular Methods in IBS Research: genetics, 
epigenetics and microbiota research” 

99.  Șef lucr. dr. Bădescu Aida Corina 11-13.03.2016 Heidelberg, Germania 
COST ACTION 1106 GENIEUR Training School – Curs 
„Molecular Methods in IBS Research: genetics, 
epigenetics and microbiota research” 

100.  Conf. dr. Postolache Paraschiva 15-17.04.2016 Shanghai, China 

CHEST World Congress, prezentare poster 
„Comorbities and pulmonary rehabilitation in 
patients with chronic obstructive pulmonary 
disease” 
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101.  Prof. dr. Vulpoi Carmen 30.03-6.04.2016 Boston, SUA 
Congresul ENDO 2016, prezentare poster „Effect of 
Dietary Inorganic Selenium in Adult Istar Rats with 
Iodine-Induced Autoimmune Thyroiditis” 

102.  Prof. dr. Dana Baran 16-17.04.2016 Paris, Franta 
Conferința Les Missions Medicales Francaises En 
Roumanie Pendant La Grande Guerre et 
Immediatement Apres 

103.  Conf. dr. Pleșa Alina 12-15.04.2016 Barcelona, Spania EASL – International Liver Congress 

104.  Șef lucr. dr. Cojocaru Cristian 10-11.03.2016 Estoril, Portugalia Lung Science Conference 

105.  Conf. dr. Trofor Antigona 31.03-07.04.2016 Bruxelles, Belgia 
European Network for Smoking and Tobacco 
Prevention-Treating Tobacco Dependence 
Programme 

106.  Prof. dr. Covic Adrian 09-11.03.2016 Londra, Anglia Grup de lucru ERBP 

107.  Asist. dr. Nistor Ionuț 09-11.03.2016 Londra, Anglia Grup de lucru ERBP 

108.  Conf. dr. Ștefanache Alina 4-8.04.2016 Glasgow, Marea Britanie 

The 10th World Meeting on Pharmaceutics, 
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 
prezentare poster „In vitro realease assessment of 
magnolol from mesoporous silica nanoparticles” 

109.  Conf. dr. Zegan Georgeta 7-8.04.2016 Reykjavik, Islanda 
COST Action IS 1406 Meeting Management 
Committee 

110.  Șef lucr. dr. Gavrilescu Cristina-Maria 5-7.04.2016 Bruxelles, Belgia 
ENSP Conference on Tobacco Control: Research, 
Prevention and Treatment, Training Course on 
Treating Tobacco Dependance Programme 

111.  Șef lucr. dr. Floria Mariana 27-29.04.2016 Paris, Franta 

50th Annual Scientific Meeting of the European 
Society for Clinical Investigation, autor lucrare 
„Sympatho Vagal Imbalance in Patients with 
Gastroesophageal Reflux Disease and Paroxysmal 
Atrial Fibirllation” 

112.  Șef lucr. dr. Grigore Mihaela 31.03-04.04.2016 Oxford, Marea Britanie 
CGF Oxford 2016 – Advancing women`s Health 
through Evidence 

113.  Șef lucr.dr. Grigore Mihaela 21-25.05.2016 Strasbourg, Franța 
Minimally Invasive Gynecological Surgery Course – 
Advanced Techniques in Operative Gynecological 
Endoscopy 
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114.  Conf. dr. Ioan Beatrice Gabriela 4-6.04.2016 Paris, Franta 
Ședința Biroului Executiv al Comitetului de Bioetică 
al Consiliului Europei 

115.  Asist. dr. Codruța Iliescu Halitchi 17-22.03.2016 Annecy, Franța QUID 2016 

116.  Conf. dr. Ochiuz Lăcrămioara 4-8.04.2016 Glasgow, Marea Britanie 

The 10th World Meeting on Pharmaceutics, 
Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 
autor rezumat „Investigations on the invitro release 
mechanism of sodium alendronate from modified 
release particles based on mesoporous silica” 

117.  Prof. dr. Rusu Cristina 20-24.05.2016 Barcelona, Spania 
European Conference of Human Genetics, 
prezentare Diagnostic challenges due to mosaics 

118.  Conf. dr. Miftode Egidia 8-13.04.2016 Amsterdam, Olanda 
Congresul European de Microbiologie și Boli 
Infecțioase ECCMID 2016 

119.  Prof. dr. Gorduza Eusebiu Vlad 12-17.04.2016  Maastricht, Olanda 
Workshop „All about preconception, 
preimplantation and prenatal genetic testing” 

120.  
Șef lucr. dr. Anton Păduraru Dana-
Teodora 

  Budapesta, Ungaria 
Investigator Meeting pentru MK-0431/A/AXR 
Protocols 083,170,289 Recruitment/Retention 

121.  Prof. dr. Cimpoeșu Diana 25-26.04.2016 Viena, Austria 
European Resuscitation Council – Course Director 
Day 

122.  Prof. dr. Haba Danisia 3-8.04.2016 Davos, Elveția 
48th International Diagnostic Davos Course – 
„Diseases of the brain, head and neck, spine” 

123.  Prof. dr. Mârțu Silvia 25-29.04.2016 Cancun, Mexic BioHorizons Global Symposium  

124.  Asist. dr. Ghețu Nicolae 
15-30.04.2016 si 9-
24.05.2016 

Huston, Texas, SUA 
Stagiu de formare la Spitalul MD Anderson Cancer 
Center Huston și Dpt Chirurgie plastică 
Universitatea Virginia 

125.  Prof. dr. Covic Adrian 6-8.04.2016 Madrid, Spania Conferencia internacional Hipertension y Rinon  

126.  Șef lucr. dr. Stătescu Cristian 19-24.05.2016 Florenta, Italia 3rd Congress on Acute Hearth Failure  

127.  Asist. dr. Sascău Radu 19-24.05.2016 Florenta, Italia 3rd Congress on Acute Hearth Failure  

128.  Conf. dr. Brănișteanu Daciana 11-15.04.2016 Roma, Italia Italian College of Phlebology 

129.  Prof. dr. Gheucă Solovăstru Laura 14-15.04.2016 Roma, Italia Italian College of Phlebology 
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130.  Prof. dr. Pieptu Dragoș 29.05-13.06.2016 Charlottesville, Virginia, SUA Stagiu de perfecționare la Universitatea Virginia  

131.  Prof. dr. Găleșanu Corina 1-4.05.2016 Vancouver, Canada 

13th International Congress on Obesity, prezentare 
Risk of cardiovascular disease in adults with 
idiopathic gh-deficiency treated in childhood after 
stopping treatment  

132.  Șef lucr. dr. Popa Cristina 13-15.04.2016 Roma, Italia Italian College of Phlebology 

133.  Prof. dr. Hanganu Stela 25-29.04.2016 DUBAI, EUA Primary Health Care  

134.  Conf. dr. Popa Radu Florin 12-18.04.2016 Roma, Italia Union International de Phlelobolgie Chapter Meeting 

135.  Șef lucr. dr. Costan Victor-Vlad 05-07.05.2016 Viena, Austria 
AOCMF Symposium-Advances in Orthognathic 
Surgery  

136.  Șef lucr. dr. Popescu Raluca Maria 21-23.04.2016 Dubrovnik, Croația 
ADIT 2016 – 8th International Conference on 
Advances in Diabetes and Insulin Therapy 

137.  Conf. dr. Rădulescu Luminița 9-16.05.2016 Toronto, Canada 
14th International Conference on Cochlear Implants 
and Other Implantable Technologies 

138.  Prof. dr. Gabriel Dimofte 16-18.05.2016 Riga, Letonia 
G. Vanags Conference organizată de Latvian 
Institute of Organic Synthesis 

139.  Asist. dr. Mârțu Cristian 9-16.05.2016 Toronto, Canada 
14th International Conference on Cochlear Implants 
and Other Implantable Technologies 

140.  Conf. dr. Toma Vasilica 16-20.04.2016 Bruxelles, Belgia 1st Management Committee Cost action 

141.  Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina-Mihaela 11-13.05.2016 Thessaloniki, Grecia 8th Oxford-Thessaloniki Diabetes Forum 

142.  Prof. dr. Mitu Florin 28.05-06.06.2016 Maribor, Slovenia 37th International Symposium of Medicine 

143.  Conf. dr. Miftode Egidia 22-24.-05.2016 San Diego, California, SUA Digestive Disease Week 

144.  Prof. dr. Vulpoi Carmen 27-31.05.2016 Munchen, Germania ECE 2016 

145.  Conf. dr. Preda Cristina 27-31.05.2016 Munchen, Germania ECE 2016 

146.  Asist. dr. Mogoș Simona 15-20.05.2016 Gothenburg, Suedia Postgraduate Course 

147.  Asist. univ. dr. Ignat Ancuța 12-20.05.2016 Antalya, Turcia 
The 52nd National Congress of the Turkish Pediatric 
Association 
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148.  Șef lucr. dr. Ungureanu Maria Cristina 27-31.05.2016 Munich, Germania European Congress of Endocrinology 2016 

149.  Șef lucr. dr. Leuștean Letiția  27-31.05.2016 Munich, Germania European Congress of Endocrinology 2016 

150.  Prof. dr. Grigoraș Ioana 24-31.05.2016 Londra, Marea Britanie 
European Society of Anesthesiology, întâlnire de 
lucru în calitate de membru al European Board of 
Anesthesiology 

151.  Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu 12-20.05.2016 Antalya, Turcia 
The 52nd National Congress of the Turkish Pediatric 
Association 

152.  Conf. dr. Ancuța Codrina 8-11.06.2016 Londra, Marea Britanie EULAR 2016 

153.  Șef lucr. dr. Mihai Cătălina 20-26.05.2016 San Diego, SUA Digestive Disease Week 2016 

154.  Prof. dr. Ștefănescu Cristinel 20-26.05.2016 San Diego, SUA Digestive Disease Week 2016 

155.  Conf. dr. Blidaru Iolanda Elena 04-10.05.2016 Basel, Elveția 
14th Congress – 2nd Global Conference of the 
European Society of Contraception and 
Reproductive Health 

156.  Conf. dr. Ioan Beatrice Gabriela 30.05-3.06.2016 Strasbourg, Franța 
9th Meeting of the Committee on Bioethics – 
Consiliul Europei 

157.  Prof. dr. Prelipcean Cijevschi Cristina 20-26.05.2016 San Diego, SUA Digestive Disease Week 2016 

158.  Șef lucr. dr. Ștefănescu Gabriela 20-26.05.2016 San Diego, SUA Digestive Disease Week 2016 

159.  Prof. dr. Trifan Anca 20-26.05.2016 San Diego, SUA Digestive Disease Week 2016 

160.  Conf. dr. Toader Elena 19-23.05.2016 Washington, SUA 
International Conference on Clinical Ethics 
Consultation 

161.  Prof. dr. Cimpoeșu Carmen 29.06-01.-7.2016 Bruxelles, Belgia 
Adunarea Generală a Consiliului European de 
Resuscitare, în calitate de reprezentant al 
Romaniei; membru în ERC Board 

162.  Prof. dr. Cimpoeșu Carmen 27-29.05.2016 Atena, Grecia 
Sedința semestrială a Board-ului European UEMS, în 
calitate de președinte al Comisiei de Medicină de 
Urgență a CMR 
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163.  Conf. dr. Petriș Antoniu Octavian 28.05-4.06.2016 Maribor, Slovenia 
37th World Medical and Health Games, The 
International Sports Medicine Symposium 

164.  Prof. dr. Șorodoc Laurențiu 20-25.05.2016 Florența, Italia Congresul European de Insuficiență Cardiacă 

165.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 19-22.05.2016 Belek-Antalya, Turcia The 8th Dentis World Implant Symposium 

166.  
Asist. univ. dr. Ciubară Alexandru 
Bogdan 

23-27.05.2016 Beijing, China 

2016 International Symposium on Society, Education 
and Psychology, prezentare poster „Approach to 
normal and pathological bereavement from the 
perspective of palliative care” 

167.  Asist. univ. dr. Ciubară Anamaria 23-27.05.2016 Beijing, China 

2016 International Symposium on Society, Education 
and Psychology, prezentare poster „Approach to 
normal and pathological bereavement from the 
perspective of palliative care” 

168.  Conf. dr. Rezuș Ciprian 21-24.05.2016 Florența, Italia Congresul European de Insuficiență Cardiacă 

169.  Șef lucr. dr. Rotaru Tudor-Ștefan 17-27.06.2016 Belgrad, Serbia 
Curs în cadrul „Research Ethics Education in the 
Balkans and Black Sea Region Program” 

170.  Șef lucr. dr. Marinca Mihai Vasile 2-8.06.2016 Chicago, IL, SUA ASCO Annual Meeting 2016 

171.  Asist. univ.dr. Gaton Bogdan 2-8.06.2016 Chicago, IL, SUA ASCO Annual Meeting 2016 

172.  Prof .dr. Miron Lucian 2-8.06.2016 Chicago, IL, SUA ASCO Annual Meeting 2016 

173.  Conf. dr. Dima Cozma Lucia Corina 21-25.05.2016 Florența, Italia Congresul European de Insuficiență Cardiacă 

174.  Prof. dr. Șorodoc Laurențiu 20-25.05.2016 Innsbruck, Austria Congresul European de Ateroscleroză 

175.  Conf. dr. Brănișteanu Daciana Elena 19-20.05.2016 Atena, Grecia 
EADV Spring Symposium, autor rezumat „Drug-
induced Rowell syndrome – case report” 

176.  Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 29.06-01.07.2016 Berna, Elveția FID Congress 2016 

177.  Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 31.05-3.06.2016  Gothenburg, Suedia European Obesity Summit 

178.  Asist. univ. dr. Apetrii Mugurel 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 
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179.  Șef lucr. dr. Florea Laura 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

180.  Șef lucr. dr. Hogaș Simona 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

181.  Șef lucr. dr. Siriopol Dimitrie 21-24.05.2016 Viena, Austria 
ERA-EDTA Congress 2016, coautor poster „Predictive 
value for Galectin 3 and Ntprobnp in Hemodialysis 
patients” 

182.  Prof. dr. Adrian Covic 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

183.  Șef lucr. dr. Onofriescu Mihai 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

184.  Șef lucr. dr. Voroneanu Luminița 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

185.  Prof. dr. Cimpoesu Carmen Diana 01-03.06.2016 Maribor, Slovenia 
Sesiunea B de examinare EBEEM din cadrul EuSEM - 
Examinator 

186.  Prof. dr. Dimitriu Gabriel 28.05-03.06.2015 Hissarya, Bulgaria 
The Second International Conference on Numerical 
Methods for Scientific Computations and Advanced 
Applications (NMSCAA 2016) 

187.  Prof. dr. Găleșanu Corina 1-4.06.2016 Galway, Ireland 
ISCD 2016 Annual Meeting, autor rezumat 
„Bisphosonates Long-term Therapy and Atypical 
Femoral Fractures: Case Report” 

188.  Șef lucr. dr. Ursu Ramona Gabriela 14-19.06.2016 Manduria, Italia 

4th Workshop on Emerging Issues in Oncogenic Virus 
Reasearch, IARC, autor lucrare „The role of mucosal 
high-risk human papillomvirus types in 
oropharyngeal cancers in Romania” 

189.  Prof. dr. Miron Anca 5-10.06.2016 Lublin, Polonia 

10th International Symposium on Chromatography of 
Natural Products, prezentare Hyphenated 
techniques in proanthocyanidin analysis: a critical 
overview 

190.  Prof. dr. Miron Ingrith 8-12.06.2016 Copenhaga, Danemarca 
21st Congress of the European Hematology 
Association 

191.  Asist. dr. Vieriu Raluca 29.05-12.06.2016 Charlottesville, Virginia, SUA Stagiu de perfecționare la University of Virginia 

192.  Asist. dr. Macovei Luana 8-11.06.2016 Londra, Marea Britanie EULAR Annual European Congress of Rheumatology 

193.  
Asist. univ. dr. Constantin Sandra 
Mădălina 

27.06.-04.07.2016 Clermont-Ferrand, France 
9eme Colloque Franco-Roumain de Chimie 
Appliquee, autor rezumat „Syntheses et evaluations 
biologiques d`hydrazones-xanthine” 
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194.  
Șef lucr. dr. Butnariu Lăcrămioara 
Ionela 

5-10.06.2016 Nierstein, Germania 
15th International Post-Graduate Course on 
Lysosonial Storage Diseases 

195.  Asist. univ. dr. Pânzaru Monica Cristina 5-10.06.2016 Nierstein, Germania 
15th International Post-Graduate Course on 
Lysosonial Storage Diseases 

196.  Șef lucr. dr. Costan Victor-Vlad 9-11.06.2016 Tirana, Albania 
Curs „Reconstrutive Surgery of Bone and Soft Tissue 
in OMF Region” 

197.  Conf. dr. Mihai Bogdan-Mircea 9-15.06.2016 New Orleans, SUA 
76th Scientific Sessions of American Diabetes 
Association Congress 

198.  
Șef lucr. dr. Gavrilescu Simona-
Lăcrămioara 

15-19.06.2016 Milano, Italia EUPSA Annual Congress 2016 

199.  Conf. dr. Ștefanache Alina 4-8.07.2016 Albena, Bulgaria 

The 16th International Multidisciplinary Scientific 
Geoconferences & Expo SGEM 2016, autor rezumat 
si prezentare poster „A study on magnolol loaded in 
amino-functionalized mesoporous silica” 

200.  Șef lucr. dr. Macovei Liviu 10-14.06.2016 Barcelona, Spania  
PCS Global Conference of Cardiovascular Diseases, 
prezentare poster „Local Thrombolysis in High Risk 
Pulmonary Embolism” 

201.  Șef lucr. dr. Botnariu Eosefina Gina 09-15.06.2016 New Orleans, SUA 
76th Scientific Sessions, American Diabetes 
Association 

202.  Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina-Mihaela 29.06-02.07.2016 Berna, Elveția 
31st Congress of the Federation of International 
Danube Symposia on Diabetes Mellitus 

203.  Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina-Mihaela 25-27.06.2016 Amsterdam, Olanda Simpoziom Rising Excellence in Diabetes 

204.  Șef lucr. dr. Nemescu Dragoș 26.06 – 01.07.2016 Malaga, Spania 15th World Congress in Fetal Medicine 

205.  Prof. dr. Gorduza Eusebiu Vlad 20-25.06.2016 Nicosia, Cipru 
Curs Basics in Human Genetic Diagnostics – A course 
for CLGs in Education 

206.  Conf. dr. Danciu Mihai 07-09.07.2016 Maastricht, Olanda 
Conferință „Improving outcomes in patients with 
gastrointestinal malignancies – An international 
multidisciplinary approach” 

207.  Prof. dr. Trifan Anca 28-30.06.2016 Londra, Marea Britanie Conferinta 

208.  Prof. dr. Hanganu Stela Carmen 11.07-22.07.2016 Roubaix, Franța Vizită științifică la GEMTEX Laboratory, ENSAIT 
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209.  Prof. dr. Găleșanu Corina 16-20.07.2016 Seattle, WA, SUA 
AHNS 9th International Conference on Head and 
Neck Cancer, autor rezumat „How many of the 
thyroid nodules are cancer?” 

210.  Prof. dr. Găleșanu Corina 20-24.07.2016 Toronto,CA 
IPWSO 2016 Scientific Conference, autor rezumat 
„Hypogonadism in a Female with Prader Willi 
Syndrome 

211.  Conf. dr. Socolov Răzvan 02-06.07.2016 Helsinki, Finlanda 
Annual Meeting ESHRE, participare în calitate de 
membru al Comitetului pentru Reproductive Surgery 
Group al ESHRE 

212.  Șef lucr. dr. Popa Cristina 12-16.09.2016 Torino, Italia EAOM 13th Biennial Congress 

213.  Asist. dr. Filioreanu Ana Maria 14-18.09.2016 Torino, Italia EAOM 2016 

214.  Prof. dr. Galaction Anca 14-17.09.2016 Torino, Italia 
18th International Conference on Biotechnology, 
Bioengineering and Bioprocess Engineering 

215.  
Șef lucr. dr. Anton Păduraru Dana 
Teodora 

6-9.09.2016 Roma, Italia 
Society for the study of inborn errors of metabolism 
annual symposium  

216.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 10.10-14.10.2016 Liverpool, Marea Britanie 
European Pain Federation Liverpool Winter Cancer 
Pain School 2016, participare la curs 

217.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 03.10-07.10.2016 Gdansk, Polonia 
Participare la al 3-lea modul din cadrul cursului de 
leadership European Palliative Care Academy 

218.  
Șef lucr. dr. Ungureanu Maria 
Christina 

12-13.09.2016 Paris, Franța 
ESPE Paris 2016, coautor poster „Testicular adrenal 
rest tumors in two young patients with congenital 
adrenal hyperplasia” 

219.  Șef lucr. dr. Leuștean Letiția 09-13.09.2016 Paris, Franța 
ESPE Paris 2016, coautor poster „Giant 
macroprolactinoma in a female adolescent – case 
report” 

220.  Asist. univ. dr. Mogoș Simona 09-13.09.2016 Paris, Franța ESPE Paris 2016 
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221.  Conf. dr. Preda Cristina 12-13.09.2016 Paris, Franța 

ESPE Paris 2016, coautor poster „SHORT syndrome 
and rhGH treatment – is it useful?”, „First do no 
harm: growth hormone treatment in a case of 
recurrent craniopharyngioma” 

222.  Prof. dr. Carmen Vulpoi 09-13.09.2016 Paris, Franța 

ESPE Paris 2016, coautor poster  „Testicular adrenal 
rest tumors in two young patients with congenital 
adrenal hyperplasia”, „SHORT syndrome and rhGH 
treatment – is it useful?”, „First do no harm: growth 
hormone treatment in a case of recurrent 
craniopharyngioma” 

223.  
Asist. univ. dr. Luchian Alexandru 
Ionuț 

06-11.09.2016 Poznan, Polonia 
FDI Annual World Dental Congress 2016, autor e-
poster „Glass fibre-reinforced compsite bridges: 
experimental tests in biomechanical properties” 

224.  Prof. dr. Trifan Anca 17-18.10.2016 Viena, Austria UEG Meeting of Board Members 

225.  Prof. dr. Trifan Anca 12-13.09.2016 Warwick, Marea Britanie SCE Question Writing Group Meeting  

226.  Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 12-16.09.2016 Munchen, Germania 
European Association for Study of Diabetes 52nd 
Meeting 2016 

227.  Șef lucr. dr Manea Paloma 18-27.10.2016 Chicago, SUA Immunology Summit 2016 

228.  Șef lucr. dr Manea Paloma 31.10-07.11.2016 Zagreb, Croația 11th Congress of the Croatian Cardiac Society 

229.  Prof. dr. Baran Dana 05-11.09.2016 Buenos Aires, Argentina 

45th  ISHM Congress, autor lucrare „Beginnings of 
Neuroendocrinology: Romanian-Argentine links”, 
„Medicine, Art, Religion and Contemporary 
Cultural” 

230.  Prof. dr. Grigoras Ioana 28-30.09.2016 Amman, Iordania 
The 5th International Congress of the Jordanian 
Society of Anesthesia Care and Pain Management 

 
 
PARTICIPĂRI CONGRESE, CONFERINTE, BURSE CU FINANŢARE GRANTURI ŞI PROIECTE 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Conf. dr. Petriș Ovidiu Rusalim 18-19.12.2015 Antwerp, Belgia Întâlnire proiect MedLang 

2.  Şef lucr. dr. Poroch Vlad 16-19.12.2015 Antwerp, Belgia Întâlnire proiect MedLang 
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3.  Asist. dr. Bohotin Cătălina Roxana 17-20.03.2016 Lisabona, Portugalia 

10th World Congress on Controversies in Neurology, 
autor rezumat „The effects of intrathecal methylene 
blue and glyceryl trimitate administration on orofacial 
pain in mice” 

4.  Prof. dr. Vereștiuc Liliana 16-24.05.2016 Montreal, Canada  10th World Biomaterials Congress 

5.  
Șef lucr. Dr. Andrușeac Gabriela 
Gladiola 

4-8.05.2016 Riga, Letonia 

European Biotechnology Congress , prezentare orală „A 
novel Method of Teaching Information Technology 
Applied in Health Monitoring”, „Using hads-on robotic 
projects to engage undergraduate students in 
collaborative problem solving on biotechnology issues” 

6.  Doctorand Chelmuș Alina 1.04.2016-30.06.2016 Macclesfield, Marea Britanie 
Stagiu de training in evaluarea și cuantificarea 
biomarkerilor 

7.  Asist. dr. Popa Setalia 20-25.05.2016 Barcelona, Spania  
ESHG Conference 2016, prezentare poster „Unusual 
structural abnormalities of small acrocentric 
chromosomes- difficulties pf genetic counselling” 

8.  Prof. dr. Gorduza Eusebiu Vlad  17-24.05.2016 Barcelona, Spania  

European Conference of Human Genetics, prezentare 
poster The use of different types of chromosomal 
analyses in clarification of aetiology of a 
plurimalformative syndrome 

9.  Asist. dr. Pânzaru Monica Cristina 19-20.04.2016 Barcelona, Spania  ORPHANET RD-ACTION Joint Annual Training 

10.  
Conf. dr. Dimitriu Daniela 
Cristina 

28.06-1.07.2016 Barcelona, Spania  Challenges in Biological Bioorganic, Organic Chemistry  

11.  Asist. dr. Ghețu Nicolae 2-7.05.2016 Los Angeles, SUA 

Congresul Asociației Americane pentru Arsuri, 
prezentare „The effects of adipose-derived wstem 
cells differentiated adipocytes on skin burn wound 
healing in rats” 

12.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 14-17.06.2016 Madrid, Spania 

Întâlnire proiect „Massive open online courses with 
video for palliative clinical field and intercultural and 
multilingual medical communication” (Erasmus + 
Strategic Partnerships for higher education) 

13.  Șef lucr. dr. Negură Lucian 20-25.05.2016 Barcelona, Spania 
The European Human Genetics Conference, autor 
rezumat „Unclassified sequence variants: a challenge 
for molecular oncogenetic diagnostics” 

14.  Conf. dr. Petriș Ovidiu Rusalim 10-17.06.2016 Madrid, Spania 
Întâlnire parteneri internaționali și naționali Med&Lang 
Palliative Care (2014-1-RO01-KA203-002940) 
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15.  Asist. dr. Bohotin Cătălina 24.09-1.10.2016 Yokohama, Japonia 
IASP 16th World Congress, lucrare The effects of some 
mitochondrial modulatos on thermonociception 

16.  Șef lucr. dr. Grădinaru Irina 7-10.09.2016 Poznan, Polonia 

FDI Annual World Dental Congress, prezentare poster 
„New approach of dendrimers as additives to dental 
nanocomposite fibers” și „Mathematical modeling 
applied to a database nanofibres based dental 
systems” 

 
 
PARTICIPĂRI CONGRESE, CONFERINTE, CU FINANŢARE UMF CONFORM DECIZIEI 1132/2010 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Conf. dr. Drug Vasile 23-31.10.2015 Barcelona, Spania  
UEG Week 2015 „Is vegetarianism a protective factor for irritable 
bowel syndrome? A case control study” şi întâlnire proiect COST 

2.  Conf. dr. Postolache Paraschiva 23-28.10.2015 Montreal, Canada 
CHEST Annual Meeting, prezentare poster „Severe Chronic 
Pulmonary Graft versus Host diseases: case report” 

3.  Prof. dr. Nechifor Mihai 12-15.11.2015 Thessaloniki, Grecia 
16th Congress of the Mediterranean Society of Chemotherapy, 
prezentare poster „Factors involved in the occurerence of 
adverse reactions to antibacterial drugs” 

4.  Asist.dr. Stamatin Ovidiu 27-30.10.2015 Melbourne, Australia 
22 International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, 
prezentare orala „Treatment options in extended parotidectomy” 

5.  Prof. dr. Miron Anca 13-18.10.2015 Plovdiv, Bulgaria 
The 2nd International Conference on Natural Products Utilization: 
From Plants to Pharmacy Shelf, participant fără lucrare 

6.  Asist.univ. dr. Gherasim Andreea 19-23.10.2015 Berlin, Germania  
12th European Nutrition Conference FENS 2015, autor poster „A 
pilot study for implementing Dutch Eating Behaviour 
Questionnaire on the population of Romania” 

7.  Șef lucr. dr. Manea Paloma 17-22.10.2015 Istanbul, Turcia 

World Congress of Echocardiography and Cardiology – ISCU 2015, 
autor rezumat „Correlations between imagistics and laboratory 
methods for systolic dysfunction in chronic ischemic heart 
disease” 

8.  
Asist. dr. Florescu Alexandru 
Florin 

25-28.02.2016 Opatise, Croația 
Postgraduate TrainingCourse on Endocrinology, Diabetes and 
Metabolism 

9.  Conf. dr. Manciuc Doina-Carmen 22-26.03.2016 Tel Aviv, Israel Palliative Care in Different Cultures – the 3rd Congress 

10.  Asist. dr. Chiriac Andrei Ștefan 17-20.03.2016 Paris, Franta 
Journees Francophones d` Hepato-Gastroenterologie et d` 
Oncologie Digestive, autor rezumat „La prevalence de 
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l`insuffisance surrenale relative chez les cirrhotiques sand sepsis 
ou instabilite hemodinamique” 

11.  Asist. dr. Gîrleanu Irina 17-20.03.2016 Paris, Franta 

Journees Francophones d` Hepato-Gastroenterologie et d` 
Oncologie Digestive, autor rezumat „Lactulose et l`infection avec 
Clostridium difficile chez les patients cirrhotique avec 
encephalophatie” 

12.  Asist. dr. Stoica Oana Cristina 17-20.03.2016 Paris, Franta 
Journees Francophones d` Hepato-Gastroenterologie et d` 
Oncologie Digestive, autor rezumat „L`infection a Clostridium 
difficile chez le patients avec et sans maladie inflammatoire” 

13.  Asist. dr. Maxim Roxana 17-20.03.2016 Paris, Franta 

Journees Francophones d` Hepato-Gastroenterologie et d` 
Oncologie Digestive, poster „La maladie coeliaque et l`infection 
avec Helicobacter pylori chez les enfants presentant des 
symptomes de la dyspepsie de type dysmotilite” 

14.  Asist. dr. Olaru Claudia Adriana 27-29.04.2016 Paris, Franta 

50th Annual Scientific Meeting of the European Society for 
Clinical Investigation, prezentare poster „Parental influence in 
obesity development in children with functional constipation. 
Prospective cross-sectional study in a pediatric population from 
northeastern Romania” și „The prevalence of coeliac disease in 
patients with constipation. Prospective cohort study in a 
pediatric population” 

15.  
Șef lucr. Dr. Andronic Dan 
Constantin 

16-21.05.2016 Strasbourg, Franța 
Curs „Minimally Invasive Perianal and Transanal Surgery” și 
„Laparoscopic Colorectal Surgery” 

16.  Prof. dr. Cianga Petru 11-14.05.2016 Kos, Grecia 
3oth European Immunogenetics and Histocompatibility 
Conference, prezentare poster 

17.  Asist. dr. Popa Setalia 20-25.05.2016 Barcelona, Spania  
ESHG Conference 2016, prezentare poster „Unusual structural 
abnormalities of small acrocentric chromosomes- difficulties pf 
genetic counselling” 

18.  Prof. dr. Rusu Cristina 2-13.04.2016 Kyoto, Japonia 

The 13th International Congress of Human Genetics, prezentare 
poster Subtelomeric rearrangements detection and 
characterization by combined use of MLPA kits in intellectual 
disability patients 

19.  Prof. dr. Găleșanu Corina 14-17.05.2016 Roma, Italia 
ECTS 2016, prezentare poster „Atypical femoral fractures after 
long-term bisphosphonates theraphy: Case report” 

20.  Asist. univ. dr. Gimiga Nicoleta 12-14.05.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

6th International Medical Congress for Students and Young 
Doctors, autor rezumat „Gastrintestinal bleeding in children” 

21.  Șef lucr. dr. Zagnat Marin 25-29.05.2016  Plovdiv, Bulgaria 
9th Conference on Medical and Aromatic Plants of Southeast 
European Countries, prezentare poster „The dynamic of 
flavonoids accumulation in the Bidens Tripartitae Herba collected 
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in Romania” 

22.  Prof. dr. Ing. Ciobanu Octavian 22-29.05.2016 Nis, Serbia 
RAD 2016, autor lucrare „An application of kinect based 3D 
scanning in biomedical engineering” 

23.  Conf. dr. Bălan Adriana 1-5.06.2016 Belgrad, Serbia 
Al 13-lea Congres EAPD: „Sharing knowledge and caring for 
children”, autor rezumat „Study of oral cavity`s environment and 
dental indifference scale in mixed dentition” 

24.  Șef lucr. dr. Savin Carmen 1-5.06.2016 Belgrad, Serbia 
Al 13-lea Congres EAPD: „Sharing knowledge and caring for 
children”, autor rezumat „Study of oral cavity`s environment and 
dental indifference scale in mixed dentition” 

25.  Asist. univ. dr. Frăsinariu Otilia 31.05-03.06.2016 Gothenburg, Suedia 
European Obesity Summit, prezentare poster „Nonalcoholic fatty 
liver disease in children” 

26.  Conf. dr. Stratulat Ioan Sorin 29.05-02.06.2016 Kuala Lumpur, Malaysia 

10th World Congress of International Physical and Rehabilitation 
Medicine, prezentare poster „Neurosurgery Rehabilitation Schema 
after Subarachnoid Hemorrhage: Acute Post-Acute and Chronic – 
Case Presentation” 

27.  Șef lucr. dr. Arhire Lidia Iuliana 1-4.06.2016 Gothenburg, Suedia 
European Obesity Summit, prezentare poster „Helicobacter pylori 
infection in patients undergoing laparoscopic sleeve gastrectomy-
correlations with weight status and metabolic parameters” 

28.  Șef lucr. dr. Boldureanu Daniel 4-6.07.2016 Barcelona, Spania  
EDULEARN 16, autor rezumat „Perspectives on science, research 
and technological innovation in Romania and EU. A comparative 
analysis” 

29.  Asist. univ. dr. Nistor Ionuț 21-24.05.2016 Viena, Austria ERA-EDTA Congress 2016 

30.  
Șef lucr. dr. Ursu Ramona 
Gabriela 

6-11.06.2016 Lyon, Franta 
IARC50th Anniversary Conference, autor lucrare „Emerging 
Oncogenic in HNCs from Romanian patients” 

31.  Asist. dr. Ciubotariu Diana 2-6.07.2016 Copenhaga, Danemarca 
10th FENS Forum of Neuroscience, prezentare Magnesium 
influence on sertraline rewarding effect 

32.  Șef lucr. dr. Anistoroaei Daniela 10-17.06.2016 Stockholm, Suedia 
92nd Congress of the European Orthodontic Society, prezentare 
Prevalence of posterior crossbite among orthodontic patients 

33.  
Șef lucr. dr. Golovcencu 
Loredana 

10-17.06.2016 Stockholm, Suedia 
92nd Congress of the European Orthodontic Society, prezentare 
Prediction of upper third molar eruption or impaction using 
lateral cephalograms 

34.  Asist. dr. Vieriu Raluca 10-17.06.2016 Stockholm, Suedia 
92nd Congress of the European Orthodontic Society, prezentare 
Analysis of biomechanical behaviour of different types of 
orthodontic retainers using the finite element method 

35.  Prof. dr. Nechifor Mihai 23-26.06.2016 Roma, Italia 
XIV International Magnesium Congress, Chairman și prezentare 
orală „Magnesium in addictions” 
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36.  Șef lucr. dr. Florea Irina Daniela 6-8.05.2016 Varna, Bulgaria 
Curs - Școala Europeană de Patologie „Upgrade in thyroid 
pathology" 

37.  
Șef lucr. dr. Leon-Constantin 
Magdalena 

25.09-01.10.2016 Yokohama, Japonia 
IASP World Congress on Pain, autor rezumat „Improving topical 
lidocaine formulations for inflammatory pain in rats” 

38.  Șef lucr. dr. Grădinaru Irina 13-17.07.2016 Corfu, Greecia 
INASE Conference 2016 , autor prezentare orală „Education and 
Modern Educational Technologies” 

39.  
Șef lucr. dr. Antohe Magda-
Ecaterina 

13-17.07.2016 Corfu, Greecia 
INASE Conference 2016 , autor lucrare „The importance of 
observing the aesthetic requirements in partial edentulous 
rehabilitation” 

40.  Conf. dr. Ciobanu Laura 3-7.09.2016 Londra, Marea Britanie 
International Congress of European Respiratory Society 2016, 
autor rezumat „Is COPD a risk factor for electrocardiographic and 
cardiac arrythmias” 

41.  Șef lucr. dr. Iorga Magdalena 04-06.06.2016 Barcelona, Spania  

8th Annual International Conference on Education and New 
Learning Technologies, autor rezumat „Burnout Syndrome among 
residents in Obstetrics and Gynecology”, „The Influence of 
Medical Knowledge on Self-Medication among Nursing Students” 

42.  Prof. dr. Dimitriu Gabriel 18-25.06.2016 Blagoevgrad, Bulgaria 
International Conference on Mathematical Methods and Models in 
Biosciences, rezumat lucrare „An optimal control problem related 
to hybrid aquatic system” 

43.  
Șef lucr. dr. Iordache Marina-
Cristina 

14-17.07.2016 Corfu, Greecia 
Education and Modern Educational Techonolgies Conference, 
autor prezentare „Work-related hand pathology among dentists: 
A pilot study” 

44.  Prof. dr. Gabriel Dimofte 28.09-1.10.2016 Milano, Italia 
European Society of Coloproctology, autor poster „Surgical 
manipulation increses number of circulating tumor cells (CTCs) 
during TME and the first postoperative week 

45.  
Șef lucr. dr. Ciobanu Apostol 
Delia Gabriela 

25-29.09.2016 Cologne, Germania 
28th Annual Congress of European Society of Pathology, autor 
poster„Histopathological profile of papillary thyroid carcinoma in 
North East region of Romania (Moldavia)” 

46.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 23-30.09.2016 Yokohama, Japonia 
16th World Congress on Pain, autor poster „Pain Control to 
Rehospitalized Cancer Patientsfrom Palliative Care” 

47.  Asist. dr. Stamatin Ovidiu 19-30.09.2016 Los Angeles, SUA Plastic surgery meeting 2016 

48.  Asist. dr. Ioanid Nicoleta 7-10.09.2016 Poznan, Polonia 
International FDI Annual World Dental Congress, prezentare 
poster „The implant Surface Area. A finite stress analysis”  

49.  Prof. dr. Mârțu Silvia 6-11.09.2016 Poznan, Polonia 
International FDI Annual World Dental Congress, prezentare 
poster „The evaluation of atherosclerosis risk markers in patients 
with severe periodontitis”  

50.  
Asist. dr. Mârțu Ștefanache Maria 
Alexandra 

6-11.09.2016 Poznan, Polonia 
International FDI Annual World Dental Congress, prezentare 
poster „Periodontal therapy effects on glycemic control in 
diabetes mellitus patients”  
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51.  Asist. dr. Avasilcăi Liliana 21-26.08.2016 Belgrad, Serbia 

The Third world conference on world association of soil and 
water conservation, Determination of chemical composition 
parameters for four varieties of phaseolus coccineus l. Cultivated 
in protectedr areas in Romania 

52.  Asist. univ. dr. Pertea Mihaela 22-24.09.2016 Frankfurt, Germania 

57th Congress of the Deutsche Gesellschaft Fur Handchirurgie 
(DGH), autor prezentare „Reconstructionof the amputated thumb 
using isolated or associated homo and heterodigital flap 
techniques – functional and aesthetic results” 

53.  Prof. dr. Mocanu Veronica 05-08.10.2016 Montreal, Canada 
World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition, autor poster „Influence of school stress eating behavior 
in Romanian children aged 9-11 years” 

54.  
Asist. univ. dr. Feier Diana 
Ramona 

07-10.09.2016 Poznan, Polonia 
FDI Annual World Dental Congress 2016, autor e-poster „Current 
computerized axiography techniques” 

55.  
Asist. dr. Beldiman Maria-
Antonela 

07-10.09.2016 Poznan, Polonia 
FDI Annual World Dental Congress, autor poster „Relevant criteria 
of TMJ disorders diagnosis scale method” 

56.  
Șef lucr. dr. Bosinceanu Dana 
Gabriela 

07-10.09.2016 Poznan, Polonia 
FDI Annual World Dental Congress, autor poster „Prosthodentic 
Management of Complete Edentulous Patients with General 
Diseases” 

57.  
Șef lucr. dr. Bosinceanu Dan 
Nicolae 

07-10.09.2016 Poznan, Polonia 
FDI Annual World Dental Congress, autor poster „Oral health and 
its implications in the quality of elderly denture wearers life -  A 
clinical study” 

58.  Asist. dr. Horodnic Adrian Vasile 28-30.09.2016 Valencia, Spania International Seminar in Interdisciplinary Research 

59.  
Șef lucr. dr. Mititelu-Tarțău 
Liliana 

17-20.09.2016 Viena, Austria 
29th ECNP Congress, autor poster „Experimental investigation on 
the effects of fluoxetine and mianserin on the spontaneous motor 
activity in rats” 

60.  Asist. dr. Iliescu Bogdan Florin 03-08.09.2016 Atena, Grecia EANS 2016 Congress 

61.  Asist. dr. Costăchescu Bogdan 03-08.09.2016 Atena, Grecia EANS 2016 Congress 

62.  Șef lucr. dr. Grecu Florin 08-10.09.2016 Seoul, Coreea de Sud 
IASGO 2016 Congress, autor prezentare orală „Decreased 
morbidity following pancreaticoduodenectomy by using a 
combined protocol of surgey, anesthesia and reanimation” 

63.  Asist. dr. Iordache Alin C-tin 04-08.09.2016 Atena, Grecia 
EANS 2016 Congress, autor poster „Foramen magnum 
menigiomas” 

64.  Șef lucr. dr. Sîngeap Ana-Maria 10-18.09.2016 Boston, SUA AASLD/ILTS  Transplant Course 



 

Pag. 211 din 226 
 

65.  Prof. dr. Colibaba Cristina Anca 10.09.2016 Norwich, Marea Britanie 
International Medical English Conference, prezentare orală 
„Palliative care. Online language and communication courses for 
academic purposes” 

66.  Șef lucr. dr. Cioancă Oana 14-18.09.2016 Wroclaw, Polonia 
Conferința Plants in Pharmacy and Nutrition – International Young 
Scientists Symposium 

67.  Asist. dr. Dabija Marius Gabriel 04-08.09.2016 Atena, Grecia EANS 2016, invited speaker 

68.  Asist. dr. Niță Ionel 10-13.09.2016 Munchen, Germania 4th DZD Diabetes Research School 2016 

69.  Prof. dr. Poeată Ion 04-08.09.2016 Atena, Grecia EANS 2016, invited speaker 

70.  Prof. dr. Poeată Ion 02-05.09.2016 Berlin, Germania EANS 2016 Training Course 

71.  Conf. dr. Bălan Raluca Anca 19-26.09.2016 Paris, Franța Curs „Pathologie tumorale du col uterin” 

72.  
Șef lucr. dr. Hînganu Marius 
Valeriu 

19-26.09.2016 Gottingen, Germania 
111th Annual Meeting of Anatomische Gesselschaft, Germania, 
autor lucrare 

 
 
PARTICIPĂRI CONGRESE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, BURSE CU FINANŢARE FONDURI CURSURI POSTUNIVERSITARE, MASTERAT 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Prof. dr. Foia Liliana 22-30.10.2015 Hawaii, SUA Metahealth Conference 

2.  Prof. dr. Trifan Anca 23-28.10.2015 Barcelona, Spania 
UEGW 2015 (United European Gastroenterology Week), 
prezentare lucrare Terlipressin-induced hyponatremia in 
cirrhotic patients with variceal bleeding  

3.  Prof. dr. Trifan Anca 13-17.11.2015 San Francisco, SUA The Liver meeting, participant, fără lucrare  

4.  Șef lucr. dr. Gologan Elena 23-26.10.2015 Barcelona, Spania UEGW Postgraduate teaching programme 

5.  Prof. dr. Gabriela Marinescu 27.12.2015-1.01.2016 Dubai, UAE 
International Research Conference of Business, Economics 
and Social Sciences, lucrare "IT driven hospitals" 

6.  Asist. dr. Gavrilescu Otilia 13-18.10.2015 Freiburg, Germania Falk Gastro Conference Freiburg  

7.  Prof. dr. Norina Forna 24-28.11.2015 Paris, Franta Congres ADF 

8.  Prof. dr. Norina Forna 24-28.11.2015 Paris, Franta 
Congres ADF 2015, Adunarea Generală a Consiliului de 
Administrație CID-CDF 

9.  Conf. dr. Toader Elena 5-6.02.2016 Madrid, Spania 

8th World Conference on Educational Sciences, autor 
rezumat „Child Education Dilemmas Related to Assessing 
the Psychological Impact of Pediatric Dental Injuries”, 
”Educating Medical Practitioners towards Reporting 
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Detected Cases of Child Abuse and Neglect” 

10.  
Șef lucr. dr. Salloum Cojocariu 
Luiza Camelia 

17-22.03.2016 Paris, Franța 
Journees Francophones d`Hepato-gastroenterologie et 
d`Oncologie Digestive 2016 

11.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 25-27.03.2016 
Fojnica, 
Bosnia&Herzegovina 

IX International Symposium in General Dentistry, invited 
speaker 

12.  Șef lucr. dr. Dimache Mihaela 13-17.04.2016 Barcelona, Spania The International Liver Coongress EASL 2016 

13.  Prof. dr. Trifan Anca 12-17.04.2016 Barcelona, Spania The International Liver Coongress EASL 2016 

14.  Șef lucr. dr. Grigore Mihaela 18-22.05.2016 Torino, Italia 
EBCOG 2016- 24th Euopean Congress, prezentare rezumat 
„HPV and cervical cancer awareness among HPV 
vaccinated women” 

15.  Prof. dr. Hăncianu Monica 25-29.05.2016 Plovdiv, Bulgaria 9th CMAPSEEC 

16.  Șef lucr. dr. Oana Cioancă 25-29.05.2016 Plovdiv, Bulgaria 9th CMAPSEEC 

17.  Conf. dr. Cornelia Mircea 25-29.05.2016 Plovdiv, Bulgaria 9th CMAPSEEC 

18.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 11-15.05.2016 
Banjaluka, Bosnia și 
Herțegovina 

21st BASS Congress, prezentare „Robotized systems for 
practitioners training in contemporary dental care” 

19.  Asist. dr. Iancu Cristina 25-29.05.2016 Plovdiv, Bulgaria 9th CMAPSEEC 

20.  Prof. dr. Haba Danisia 14-20.06.2016 Cardiff, Marea Britanie 

15th European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology, 
autor rezumat „Three-dimensional assessment of the 
pharyngeal airway and maxillary sinus volumes in 
individuals with non-syndromic cleft lip and palate” 

21.  Conf. dr. Albu Adriana 22-24.06.2015 Orhei, Republica Moldova 
Conferința științifico-practică națională cu participare 
internațională „Promovarea Sănătății – o prioritate a 
Sănătății Publice” 

22.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 29.06-02.07.2016 Milano, Italia 
Annual Meeting of the International College of Dentists – 
European Section 

23.  Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 23-30.09.2016 Yokohama, Japonia 
16th World Congress on Pain, autor poster „Pain Control 
to Rehospitalized Cancer Patientsfrom Palliative Care” 

24.  
Șef lucr. dr. Anton Păduraru 
Dana Teodora 

13-15.10.2016 Munchen, Germania International conference “The power of programming” 

25.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 23-27.08.2016 Barcelona, Spania ADEE Annual Conference 

26.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 13-17.09.2016 Halle, Germania EPA Conference 2016 
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27.  Prof. dr. Forna Norina Consuela 06-10.09.2016 Poznan, Polonia FDI World Dental Congress, autor poster 

28.  Prof.univ.dr.Trifan Anca 22-25.09.2016 Paris, Franta Easl-Aasld Special Conference 

29.  
Prof.univ.dr.Prelipcean 
(Cijevschi) Cristina 

22-25.09.2016 Paris, Franta Easl-Aasld Special Conference 

30.  Asist.univ.dr.Otilia Gavrilescu 14.10-19.10.2016 Viena, Austria UEGW 2016 

31.  Șef lucr. dr. Dranga Mihaela 14.10-19.10.2016 Viena, Austria UEGW 2016 

32.  
Șef lucr. dr. Dobrin Petru 
Romeo 

17.09-21.09.2016 Viena, Austria ECNP 2016 

33.  Asist. univ. dr. Luca Andrei 17-21.09.2016 Viena Austria 29th ECNP Congress  

 
 

PARTICIPĂRI CONGRESE, CONFERINTE, BURSE CU FINANŢARE GRANTURI ŞI PROIECTE (POSDRU) 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Cercet. postdoc. Chirilă Ioan 24-29.10.2015 Barcelona, Spania UEG Week Barcelona 2015 

2.  
Șef. lucr. dr. Rotaru Tudor 
Ștefan 

9-13.11.2015 Odessa, Ucraina 
Curs „TOT Program in Primary and Community 
Medicine” 

3.  Conf. dr. Gavrilovici Cristina 9-13.11.2015 Odessa, Ucraina 
Curs „TOT Program in Primary and Community 
Medicine” 

4.  Asist. dr. Rugină Aniela- Luminița 9.11.-4.12.2015 Roma, Italia 
Stagiu extern de perfecționare Cardiologie 
Pediatrică 

5.  Asist. dr. Frăsinariu Otilia-Elena 9.11.-4.12.2015 Roma, Italia 
Stagiu extern de perfecționare Cardiologie 
Pediatrică 

6.  Asist. dr. Ștreangă Violeta 9.11.-4.12.2015 Roma, Italia 
Stagiu extern de perfecționare Cardiologie 
Pediatrică 

 
 
PUBLICARE CĂRŢI, ARTICOLE CU FINANŢARE DIN DECIZIA UMF NR. 1132/2010 

Nr. 
crt. 

NUME ŞI PRENUME FACULTATEA DENUMIRE CARTE 

1.  Şef lucr. dr. Francu Laurian Medicină Descriptive anatomy of the head and neck 

2.  Conf. dr. Boiculese Lucian Medicină 
Tehnici de predare a datelor în practica medicală / Methods for data processing in medical 
practice  

3.  Şef lucr.dr. Moscalu Mihaela Medicină 
Tehnici de predare a datelor în practica medicală / Methods for data processing in medical 
practice  
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4.  Şef lucr. dr. Lucaci Laurenţiu Medicină 499 întrebări despre valvulopatiile inimii stângi  

5.  Şef lucr. dr. Lupaşcu Corina Medicină CD Radiologie Imagerie medicale travaux pratiques 

6.  Prof dr. Georgescu Ştefan  Medicină Tehnici de bază în chirurgie  

7.  Şef lucr. dr. Vasilescu Alin  Medicină Tehnici de bază în chirurgie  

8.  Şef lucr. dr Hogaş Simona Medicină 
Publicare articol ISI „Potential novel biomarkers of cardiovascular dysfunction and disease: 
cardiatrophin, adipokiner and galectin" 

9.  Asist. dr. Burlea Ștefan Lucian MD 
Instrumente și accesorii metalice pentru echipamentele rotative în cabinetul de medicină 
dentară 

10.  Asist. dr. Hanganu Delia Medicină Tratat de patologie chirurgicală pentru studenți și rezidenți 

11.  Conf. dr. Dănilă Nicolae Medicină Tratat de patologie chirurgicală pentru studenți și rezidenți 

12.  Conf. dr. Stan Cristinel Ionel Medicină Anatomie umană - manual pentru studenţii Facultăţii de Farmacie 

13.  Asist. dr. Ciupilan Corina Medicină Anatomie umană - manual pentru studenţii Facultăţii de Farmacie 

14.  Asist. dr. Lozneanu Lili-Gabriela Medicină Tratat de patologie chirurgicală pentru studenţi şi rezidenţi 

15.  Prof. dr. Martu Silvia MD Clinical Periodontology 

16.  
Șef lucr. dr. Solomon Sorina 
Mihaela 

MD Clinical Periodontology 

17.  Șef lucr. dr. Murariu Alice Mirela MD Curs în limba franceză „Stomatologie Communautaire” 

18.  Asist. dr. Elena Hanganu Medicină Articol „Neisseria Meningitidis Serogroup C Causing Primary Arthritis in a Child - Case Report” 

19.  Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu Medicină Articol „Neisseria Meningitidis Serogroup C Causing Primary Arthritis in a Child - Case Report” 
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20.  Asist. dr. Palaghia Madalina Medicină Tratat de patologie chirurgicală pentru studenți și rezidenți 

21.  Asist. dr. Nuțu Vlad Medicină Tratat de patologie chirurgicală pentru studenți și rezidenți 

22.  Prof. dr. Dragoș Negru Medicină Repere în semiologia medicală și medicina internă pentru viitorul stomatolog 

23.  Șef lucr. dr. Irina Jari Medicină Repere în semiologia medicală și medicina internă pentru viitorul stomatolog 

24.  Asist. dr. Ursaru Mihaela Medicină Repere în semiologia medicală și medicina internă pentru viitorul stomatolog 

25.  
Șef lucr. dr. Scutariu Mihaela 
Monica 

Medicină Repere în semiologia medicală și medicina internă pentru viitorul stomatolog 

26.  Șef lucr. dr. Manea Paloma Medicină Repere în semiologia medicală și medicina internă pentru viitorul stomatology 

27.  Lect. Dr. Ilea Mihail-Ovidiu BIM Ecuații diferențiale integrabile prin cuadraturi cu aplicații în științele biomedicale 

28.  Asist. dr. Moisă Ștefana Maria Medicină Malformații cardiace congenitale  

29.  Asist. dr. Surdu-Amelia Elena MD Gerontostomatology 

30.  Șef lucr. dr. Hogaș Simona Medicină Potential novel biomarkers of cardiovascular dysfunction and disease 

31.  Șef lucr. dr. Boișteanu Otilia MD Anesthesiologie en dentisterie 

32.  Prof. dr. Popescu Eugenia MD Anesthesiologie en dentisterie 

33.  
Șef lucr. dr. Stelea Carmen 
Gabriela 

MD Anesthesiologie en dentisterie 

34.  Șef lucr. dr. Nistor Nicolai Medicină Aerodermatitis enteropathica- a case report 
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35.  Asist. dr. Ștreangă Nicoleta Medicină Aerodermatitis enteropathica- a case report 

36.  Conf. dr. Stan Cătălina Daniela Farmacie Evaluation of anti-inflammatory potential of some new ferulic acid derivatives 

37.  Șef lucr, dr, Petrecu-Dănilă Medicină Biochemistry - Laboratory guide for medical students 

38.  Prof. dr. Mihai Chiriță BIM Tratat de Biomolecule 

39.  Asist. dr. Murariu Alice Mirela MD Lucrare de curs „Stomatologie Communautaire” 

40.  Șef lucr. dr. Șpac Adrian Florin Farmacie Fizico chimia sistemelor disperse eterogene 

41.  Prof. dr. Miron Ingrith Medicină Carte de pediatrie pentru studenţi 

42.  Asist. dr. Mitu Ovidiu Medicină 
Articol „Association oh health-related quality of life with cardiovascular risk factors and 
subclinical atherosclerosis in non-diabetic asymptomatic adults” 

43.  Asist. dr. Lozneanu Ludmila M 
Articol „Computational and Immunohistochemical Analyses Highlight AXL as a Potential 
Prognostic Marker for Ovarian Cancer Patients” 

44.  Asist. dr. Iancu Cristina Elena F Articol „Pelargonium SP: Characterization of the Polyphenolis and their Biological Potential” 

45.  Asist. dr. Tanase Daniela Maria M 
Capitolul „Multimodality Echocardiographic Assessment of Patients Undergoing Fibrilation 
Ablation” în cartea „Echocardiography” 

46.  Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu M 
Articol „Correlation between the different pH-metry scores in gastroesophageal reflux disease 
in children” 

47.  Asist. dr. Dumea Raluca M 
Articol „Silymarin in Type 2 Diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials” 

48.  Asist. dr. Apetrii Mugurel M 
Articol „Silymarin in Type 2 Diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials” 

49.  Şef lucr. dr. Voroneanu Luminita M 
Articol „Silymarin in Type 2 Diabetes Mellitus: A systematic review and meta-analysis of 
randomized controlled trials” 

50.  Conf. dr. Cuciureanu Dan Iulian M 
Capitolul „Triggering early neuroplasticity mechanisms: new perspectives in ischemic stroke 
management” 

51.  Şef lucr. dr. Trandafir Laura Mihaela M Capitolul „Childhood obesity” în cartea „Obesity” 
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52.  Asist. dr. Cioloca Daniel MD 
Articol „Expressions of Pentraxin 3 and Thrombospondin 1 in Gingival Crevicular Fluid Woubd 
Healing after Gingivenctomy in Postorthodontic patients” 

 
 
CURSURI DE SPECIALIZARE CU FINANŢARE DIN DECIZIA UMF NR. 1132/2010 

Nr. 
Crt. 

NUME ŞI PRENUME FACULTATEA TIPUL MANIFESTĂRII 

1.  Şef lucr. dr. Florea Irina Medicină Curs de imunologie  

2.  Asist. dr. Grigoriu Ioana Cezara Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

3.  Asist. dr. Anca Monica Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 

4.  
Asist. dr. Pânzariu Andreea 
Teodora 

Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

5.  
Asist. dr. Gheață Geanina-
Florentina 

Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

6.  
Asist. dr. Constantin Sandra 
Mădălina 

Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

7.  Asist. dr. Teslariu Oana Medicină Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

8.  Asist. dr. Drochioi Ana-Simona Medicină Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

9.  
Asist. dr. Corlade-Condrei 
Mihaela 

Medicină Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 

10.  Asist. dr. Strugaru Monica Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1+ nivel 2 

11.  Asist. dr. Țepordei Răzvan-Tudor Medicină Curs AOTRAUMA - Basic Principles of Fracture Management 

12.  Asist. dr. Dumitrescu Gabriela Medicină Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 

13.  Asist. dr. Șlencu Bogdan Gabriel Farmacie Curs de psiho-pedagogie, nivel 1 + nivel 2 
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ANEXA 5 – BILANŢ BIBLIOTECA CENTRALĂ 
 
Biblioteca Universitară sprijină activitatea didactică și de cercetare, asigurând cadrul general de 
informare și documentare a comunității academice (cadre didactice, studenți, rezidenți, masteranzi, 
doctoranzi, cercetători, etc.) prin: organizarea serviciilor specializate de bibliotecă, editură și tipografie, 
precum și prin distribuirea de publicații din producția editorială proprie prin intermediul Librăriei. 
Biblioteca Universitară dezvoltă relații de schimb interbibliotecar intern și extern și efectuează împrumut 
interbibliotecar intern de publicații.  
Realizează statistici cu privire la fondul de carte deținut de bibliotecă, la gradul de acoperire cu material 
didactic pe discipline și informează membrii comunității academice privind accesul la publicațiile pe 
suport print, publicațiile electronice și bazele de date online. 
Încurajează producția editorială proprie (în special suporturi de curs și lucrări practice) prin serviciile de 
editare, tipărire, promovare în cadrul diferitelor expoziții, precum și prin asigurarea distribuției 
publicațiilor membrilor comunității academice prin intermediul Librăriei. 
Organizează activitatea muzeistică, dezvoltă, gestionează și promovează colecțiile de obiecte din cadrul 
Muzeului de istoria medicinei. 
 
Biblioteca U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași 
 
Biblioteca U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași, cu sediul în strada Vasile Alecsandri nr. 7, Iași, este o bibliotecă 
de tip universitar, a cărui grup țintă este format din: cititori specifici (cadre didactice, studenți, rezidenți, 
masteranzi, doctoranzi, cercetători ai Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași) și 
cititori nespecifici (medici din rețeaua sanitară, cadre didactice și cercetători de la alte universități, etc.) 
În efortul constant de a veni în întâmpinarea clienților săi, biblioteca achiziționează și pune la dispoziția 
acestora o bogată colecție de publicații medicale pe suport print sau electronic și importante baze de date 
cu acces on-line, pentru a asigura o bună informare în toate specialitățile medicale. 
În acord cu obiectivele strategice stabilite la nivel de universitate, biblioteca și-a stabilit propriile 
obiective și indicatori specifici pentru monitorizarea îndeplinirii acestora.  
Astfel, creșterea gradului de satisfacție al utilizatorilor bibliotecii se realizează prin:  
- diversificarea și creșterea permanentă a fondului de publicații (pe suport print sau electronic) puse la 

dispoziția cititorilor; 
- achiziționarea de baze de date cu specific medical cu acces on-line (reviste și cărți electronice); 
- modernizarea echipamentelor electronice ale bibliotecii; 
- creșterea gradului de confort în spațiile de lectură; 
- informatizarea serviciilor de bibliotecă; 
- continua formare a cititorilor în scopul utilizării ultimelor tehnici și tehnologii din domeniul informării 

și documentării medicale (utilizarea modulului OPAC al programului Liberty 5, a cataloagelor 
tradiționale de bibliotecă, a bazelor de date cu acces on-line, etc.). 

 
În ceea ce privește dotarea cu material bibliografic, în anul universitar 2015-2016 au intrat în fondul 
Bibliotecii U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași prin achiziție, donații și schimb interbibliotecar un număr de 7773 
volume publicații în valoare de 284796,41 lei, însumând aproximativ 1065 titluri, ajungându-se la sfârșitul 
anului universitar la un număr de 270.084 volume publicații (cărți, reviste, audio-vizuale, etc.). În această 
perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de 55 titluri de manuale de curs și lucrări practice, dintre 
care 41 de titluri cu ani de apariție 2014-2016. 
Cititorii au avut acces la următoarele baze de date cu acces on-line: EBSCO - ACADEMIC SEARCH 
COMPLETE, OXFORD JOURNALS, OVID MEDICAL - OVID High Impact Collection 30, PROQUEST, SCIENCE 
DIRECT (inclusiv Masson Titles Elsevier Science Direct Collection), SPRINGERLINK, THOMPSON ISI - WEB OF 
SCIENCE, WILEY JOURNALS. La acestea se adaugă accesul la peste 2483 cărți electronice cu acces online 
aparținând platformelor Elsevier/SCIENCE DIRECT, Springer și Wiley.  
În tabelele de mai jos se regăsesc date privind utilizarea bazelor de date la care universitatea a avut 
acces (incluzând accesul la baze de date achiziționate anterior și baze de date oferite spre consultare 
gratuit) în anul 2016: 
 
A. Acces prin ANELIS PLUS – Total achiziție baze de date an 2016 - 212411lei 
 

ACCES PE BAZĂ DE IP – an 2016 
  

Platforma / Baza de date Abonament Total Accesări 

Science Direct FC X 67,259 

Springerlink X 8,344 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/index
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&from=SL
http://apps.webofknowledge.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Thomson WoK accesari (sessions) X 6,229 

Thomson WoK cautari (searches) X 30,257 

SCOPUS cautari  X 1,303 

ProQuest X 2,659 

Oxford Journals X 3,042 

Wiley Journals X 6,293 

    125,386 

 
ACCES MOBIL 

  
Platforma / Baza de date Abonament Total Accesări 

Science Direct FC X 11,916 

Springerlink X 799 

Thomson WoK  X 4,931 

SCOPUS X 2,996 

ProQuest X 910 

Oxford Journals X 373 

Wiley Journals X 905 

Pagini vizualizate   22,830 

 

EBSCO - Database Name Year Sessions Searches Total Full Text Abstract 

Academic Search Complete 2016 1120 3349 2213 1792 

GreenFILE 2016 452 1664 0 11 

Library, Information Science & 
Technology Abstracts 2016 506 1992 0 16 

Grand Total   2078 7005 2213 1819 

 
 
B. Acces baze de date achiziționate individual de Universitate 

Platforma / Baza de date Abonament Total Accesări 

Masson Collection Elsevier da 2,634 

OVID Journals da 4,463 

Elsevier SD ebooks achizitionate in 2010 46,257 

Wiley obooks achizitionate in 2010 785 

    54,139 

 

Database Name Year Sessions Searches eBook Full Text Abstract 

eBook Collection (EBSCOhost) 2016 495 2148 17 18 

 
În perioada luată în considerare s-a continuat catalogarea și clasificarea publicațiilor în catalogul 
electronic al bibliotecii, atât a publicațiilor nou intrate în bibliotecă cât și retroactiv (~ 2334 titluri), 
ajungându-se la un număr de 54737 înregistrări catalogate în sistem automatizat (titluri publicatii). 
În vederea instruirii cititorilor privind utilizarea bazelor de date au fost organizate traininguri în 
colaborare cu furnizorii bazelor de date, bibliotecarii oferind în permanență asistență utilizatorilor în 
vederea utilizării acestor mijloace de informare. 
Continua colaborare a Bibliotecii U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași cu bibliotecile medicale din celelalte 
centre universitare din România și cu Biblioteca Centrală a Universității de Medicină și Farmacie “Nicolae 
Testemițanu” din Republica Moldova prin intermediul schimbului interbibliotecar, asigură accesul 
beneficiarilor la publicațiile de specialitate editate sub egida universităților respective (manuale de curs și 
lucrări practice). În această perioada au fost recepţionate și înregistrate în fondul bibliotecii 106 publicații 
primite în cadrul schimbului interbibliotecar și au fost expediate spre bibliotecile universitare medicale 
din ţară și din străinătate un număr de 150 publicații ale cadrelor didactice ale universității. 
În anul universitar 2015-2016, au fost înscriși la biblioteca universității un număr de 9024 utilizatori, dintre 
care 6262 utilizatori activi (vizați), numărul tranzacțiilor de împrumut individual (documente eliberate) 
fiind de ~ 162432 publicații. În perioada luată în considerație numărul de vizite la biblioteca a fost de 
62297, numărul de vizite virtuale la resursele din reţeaua bibliotecii fiind de 14592 (căutări în catalogul 
OPAC). 
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Dintre măsurile ce vor crește calitatea serviciilor oferite clienților enumerăm: înlocuirea calculatoarelor 
vechi și suplimentarea numărului acestora - la sala de Internet/e-mail, instalarea unor aparate de aer 
condiționat la sălile de lectură recent date în folosință, repararea/înlocuirea ușilor și ferestrelor de la 
sălile de lectură, achiziționarea unor imprimante performante pentru trecerea la împrumutul la domiciliu 
informatizat (soft Liberty 5).  
 
 
TIPOGRAFIA UMF “GR.T.POPA” IAȘI 
 
REALIZĂRI 

 
Tipărirea şi legarea a 252 de lucrări din care: 

 72 titluri de carte (monografii, cursuri, lucrări practice şi volume manifestări ştiinţifice) editate de către 
Editura „Gr. T. Popa”, UMF Iaşi în valoare totală de 271.987,08 lei; 

 180 lucrări diverse (teste grilă pentru sesiunile de examene cu studenţii, teste grilă pentru examenele 
de admitere şi rezidenţiat, lucrări comandate de către Rectorat, Decanate, Compartimentele 
Administrative ale Universităţii şi terţi) în valoare totală de 326.989,50 lei. 
 
SITUAȚIE CĂRȚI EDITATE ȘI TIPĂRITE 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Data 

terminării 
Tiraj 

Preţ/ 
exemplar 

Total 
valoare 

1.  
Modul integrativ pentru studiul plămânului. 
Patologia pulpară obstructivă cronică 

09/22/2016 60 44,96 2697,60 

2.  Actualități în patologia și diagnosticul infertilității 7/29/2016 47 18,86 886,42 

3.  
Managementul preventiv și interactiv al 
afecțiunilor stomatologice la copil și adult 

7/28/2016 60 37,00 2220,00 

4.  
Managementul preventiv și interactiv al 
afecțiunilor stomatologice la copil și adult 

7/28/2016 60 37,00 2220,00 

5.  Anesthesiologie en dentisterie 7/27/2016 92 61,00 5612,00 

6.  Revista Medico-Chirurgicală Vol 120, Nr. 2/2016 7/14/2016 900 16,98 15282,00 

7.  
Tehnici de bază în chirurgie(pentru studenți și 
rezidenți)  

7/13/2016 137 26,38 3614,06 

8.  Instrumentație medicală 7/13/2016 136 14,90 2026,40 

9.  Actualități în patologia și diagnosticul infertilității 7/7/2016 53 18,86 999,58 

10.  Esențialul în psihiatrie 6/28/2016 150 16,80 2520,00 

11.  Patologia de creceptor în endocrinologie 6/15/2016 270 16,20 4374,00 

12.  Gerontostomatologie 6/8/2016 115 9,23 1061,45 

13.  Gerontostomatology 6/8/2016 88 13,56 1193,28 

14.  Noi concepte în gastroenterologie - curs intensiv 6/8/2016 200 43,00 2600,00 

15.  Tratat de biomolecule. Ed. a II-a vol. 1 5/27/2016 35 45,11 1578,85 

16.  Ghid pentru alimentație sănătoasă 5/23/2016 20 30,00 600,00 

17.  
Methods for data processing n medical practice - 
guideline in ACCESS and EXCEL 

5/23/2016 90 33,57 3021,30 

18.  
Tehnici de prelucrare a datelor în practica 
medicală - îndrumar în ACCESS și EXCEL 

5/23/2016 23 32,79 754,17 

19.  Volume lucrări medicină și fenomenul migrației 5/25/2016 50 33,00 1650,00 

20.  
Malpraxis medical - Răspundere civilă și penală a 
personalului medical 

4/15/2016 125 13,00 1625,00 

21.  
Malpraxis medical: responsabilitate și răspundere 
profesională 

4/15/2016 125 11,00 1375,00 

22.  Prevenția afecțiunilor stomatologice 4/8/2016 100 18,00 1800,00 

23.  1500 de grile utile pentru rezidențiat 2016 3/8/2016 49 30,00 1470,00 

24.  
Volum rezumate Conferința Națională de 
Bioinginerie 

5/13/2016 178 6,74 1199,90 

25.  Ghid scoruri de risc în cardiologie 5/9/2016 100 19,00 1900,00 
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Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Data 

terminării 
Tiraj 

Preţ/ 
exemplar 

Total 
valoare 

26.  Ghid scoruri de risc în cardiologie 4/26/2016 20 50,00 1000,00 

27.  Revista Medico-Chirurgicală Vol 120, Nr. 1/2016 4/26/2016 900 13,82 12438,00 

28.  Malformații cardiace congenitale cianogene 4/22/2016 80 27,91 2232,80 

29.  Stomatologie communautaire 4/22/2016 78 25,76 2009,59 

30.  Fizicochimia sistemelor disperse eterogene 4/21/2016 100 50,00 5000,00 

31.  
Instrumente și accesorii metalice pentru 
echipamentele rotative în cabinetul de medicină 
12.04.2016 

4/12/2016 105 21,28 2234,40 

32.  Validarea procesului de producție farmaceutică 4/12/2016 100 32,00 3200,00 

33.  
S.M.N. Iași-1833 Prima Academie Europeană a 
spiritului național 

4/11/2016 25 30,00 750,00 

34.  Prevenția afecțiunilor stomatologice 4/8/2016 100 18,00 1800,00 

35.  Osteoporoza: o abordare multidisciplinară 3/30/2016 100 25,00 2500,00 

36.  Materiale ''Journees de la Francofonie 2016" 3/30/2016 107 3,00 321,00 

37.  Teste admitere 2016 3/30/2016 110 26,85 2953,94 

38.  Clinical periodontology 3/21/2016 108 18,60 2008,80 

39.  
Ecuaţii diferenţiale integrabile prin cuadraturi cu 
aplicaţii în ştiinţele biomedicale  

3/21/2016 125 16,31 2038,75 

40.  Teste de Fizică pentru admitere 2016 3/9/2016 200 30,77 6154,00 

41.  
Biologie vegetală Teste de admitere pentru 
concursul de admitere 20165 

3/9/2016 150 13,85 2077,50 

42.  1500 de grile utile pentru rezidențiat 2016 3/8/2016 173 49,00 8477,00 

43.  
Magiștri ai Școlii Ieșene de Medicină  în interviuri 
televizate 

3/4/2016 84 42904,00 1562,40 

44.  Chimical periodontology 3/4/2016 144 27820,00 4,006.080 

45.  
Basiscs in medical semiology and internal medicine 
for future dentists 

3/4/2016 35 57,31 2005,85 

46.  
Repere în semiologia medicală și medicina internă 
pentru viitorul stomatolog 

3/4/2016 135 57,31 7736,85 

47.  Matematică Culegere de teste petru admitere 2016 3/1/2016 50 10,00 500,00 

48.  
Chimie organică. Teste de admitere pentru 
concursul de admitere 2016 

3/11/2016 800 30,77 2461,60 

49.  Prevenția obezității la vârsta copilăriei 2/4/2016 10 12,00 120,00 

50.  
Manifestation orales dans les maladies digestives 
l'enfant; elements de gastroenterolog 

2/17/2016 30 15,40 462,00 

51.  
Pediatrie pentru studenții facultății de Medicină 
Dentară 

2/17/2016 68 23,05 1567,40 

52.  
Anatomia și fiziologia omului. Culegere de teste 
pentru admitere-2016 

2/25/2016 1300 38.46 49998,00 

53.  Ghidul rezidentului meu 1/27/2016 200 4,50 900,00 

54.  
Essential rheumatlogy for trainees medical 
students 

1/26/2016 4 452,83 1811,32 

55.  
Metode de determinare cantitativă aplicate în 
analiza substanțelor medicamentoase 

1/26/2016 124 26,84 3328,16 

56.  
Applications of instrumental methods used for 
analysis of pharmaceutical sustance 

1/25/2016 50 12,96 648,00 

57.  Revista Medico-Chirurgicală vol. 119, Nr. 4/2015 2/18/2016 780 15,18 11840,40 

58.  Descriptive anatomy of the head and neck 12/11/2015 50 39,93 1996,50 

59.  
Tehnici de prelucrare a datelor în practica 
medicală 

12/11/2015 61 32,79 2000,19 

60.  Puericulture:elements pratiques 12/11/2015 124 16,1 1996,40 
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Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Data 

terminării 
Tiraj 

Preţ/ 
exemplar 

Total 
valoare 

61.  Prevenţia obezităţii la vârsta copilăriei 12/09/2015 50 12 600,00 

62.  Noutăţi în tratamentul arsurilor 12.02.2015 250 44,80 11200,00 

63.  Materiaux dentaires 11/24/2015 128 15,62 1999,36 

64.  Biologie vegetală farmaceutică 11/24/2015 160 13,87 2219,20 

65.  Drugs analysis 11/20/2015 43 41,35 1778,05 

66.  499 întrebări despre valvulopatiile inimii stângi 11/11/2015 92 21,64 1990,88 

67.  Politici de sănătate orală 11/11/2015 65 27,17 1766,05 

68.  
Noţiuni fundamentale de fizică cu aplicaţii în 
domeniul medical, vol. II 

10/30/2015 100 26,40 2640,00 

69.  Anatomia trunchiului, vol. I şi II 10/07/2015 200 67,2 13440,00 

70.  Revista Medico-Chirurgicală vol. 119, Nr. 3/2015 10/07/2015 780 16,9 13182,00 

71.  Experimental physico/chemistry 10/07/2015 115 19,48 2240,20 

72.  Ghid de ecocardiografie vol II 10/23/2015 20 43,5 870,00 

TOTAL LEI 271.987,08 

 
 
SITUAȚIE LUCRĂRI DIVERSE 

Nr
. 

crt
. 

Denumire lucrare Data terminării Tiraj 

Preţ/ 
Total 

valoare exemplar 

73.  Buletine de vot 12/14/2016 850 0,07 59,50 

74.  Legat dosare 11/25/2016 100 8,25 825,00 

75.  Proceduri PS-01 11/25/2016 29 2,67 77,43 

76.  Formulare teză 11/25/2016 80 0,70 56,00 

77.  Caiete și grile rezidențiat 2016 11/22/2016 1530 1,45 2218,50 

78.  State de funcții  11/9/2016 3 41,57 124,71 

79.  Registre 11/7/2016 5 41,57 207,85 

80.  Legat dosare 11/7/2016 100 14,20 1420,00 

81.  Registre intrare-ieșire 11/3/2016 4 66,35 265,40 

82.  State de funcții  11/3/2016 3 50,77 152,31 

83.  Centralizatoare note M.G. 11/3/2016 5 64,22 321,10 

84.  Centralizatoare note M.D. 11/3/2016 5 64,22 321,10 

85.  Legat dosare 10/27/2016 100 8,25 825,00 

86.  Proceduri 10/7/2016 716 0,09 64,44 

87.  Ghidul studentului 10/5/2016 145 8,70 1261,50 

88.  Ghidul studentului 10/5/2016 110 16,46 1810,60 

89.  Ghidul studentului 10/5/2016 205 16,27 3335,35 

90.  Ghidul studentului 10/5/2016 650 10,69 6948,50 

91.  Ghid ERASMUS 9/28/2016 50 12,00 600,00 

92.  Broșuri 9/28/2016 20 16,84 336,80 

93.  
Teste grilă examen licență fac. 
Farm. 

9/20/2016 1270 0,21 266,70 

94.  Bonuri cazare 9/16/2016 2600 0,14 364,00 

95.  
Liste inventar bunuri folosite în 
cameră 

9/16/2016 1800 0,26 468,00 
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Nr
. 

crt
. 

Denumire lucrare Data terminării Tiraj Preţ/ Total 
valoare 

96.  
Liste inventar bunuri folosite 
individual 

9/16/2016 4000 18,00 720,00 

97.  
Teste grilă examen licență fac. 
M.D. 

9/15/2016 2700 0,17 459,00 

98.  
Teste grilă examen licență fac. 
M.G. 

9/15/2016 3645 0,17 619,65 

99.  Teste grilă examen fac. Farm. 9/15/2016 220 0,70 154,00 

100.  Teste grilă examen fac. M.D. 9/15/2016 6003 0,37 2221,11 

101.  Teste grilă examen fac. M.G. 9/15/2016 13098 0,31 4060,38 

102.  Pliant ERASMUS 9/15/2016 200 1,40 280,00 

103.  Ghid ERASMUS 9/15/2016 45 12,00 540,00 

104.  
Manuale, formulare înscriere, 
grile și broșuri, teste grilă 

7/27/2016 25100 0,29 7279,00 

105.  Foi grilă 7/15/2016 150 43,00 64,50 

106.  Teste grilă examen fac. Farm. 7/13/2016 992 0,35 347,20 

107.  Teste grilă examen fac. M.D. 7/13/2016 11356 0,28 3179,68 

108.  Teste grilă examen fac. M.G. 7/13/2016 18260 0,28 5112,80 

109.  Proceduri de lucru 7/13/2016 22 3,00 66,00 

110.  Copii documente 7/13/2016 17 3,21 54,57 

111.  Copii documente 7/13/2016 17 8,59 146,03 

112.  Teste grilă examen fac. M .D. 6/27/2016 32126 0,27 8674,02 

113.  Teste grilă examen fac. Farm. 6/27/2016 1379 0,28 366,12 

114.  Teste grilă examen fac. M .G. 6/27/2016 64851 0,28 18158,28 

115.  Raportul rectorului 6/8/2016 10 178,28 1782,80 

116.  Raport autoevaluare 6/6/2016 10 20,78 207,80 

117.  Plan dezvoltare  6/6/2016 10 54,23 542,30 

118.  Documente ARACIS fac. M.D. 6/6/2016 1100 0,10 110,00 

119.  Registre intrare-ieșire Achiziții 6/2/2016 10 63,53 635,30 

120.  Broșuri admitere limba engleză 6/2/2016 135 29,30 3955,50 

121.  Broșuri admitere limba franceză 6/2/2016 135 29,30 3955,50 

122.  Registru declarație avere 6/2/2016 2 13,05 26,10 

123.  
Proceduri depunere declarație de 
avere 

6/2/2016 6 2,62 15,72 

124.  Buletine vot 5/25/2016 860 0,09 77,40 

125.  Refacere cărți și lucrări practice 5/25/2016 450 12,12 5454,00 

126.  Legare dosare Achiziții 5/25/2016 53 15,00 795,00 

127.  Multiplicare documente 5/24/2016 45 204,49 9202,23 

128.  Formulare teză 5/24/2016 30 0,88 26,31 

129.  Raport autoevaluare 5/24/2016 1 35,41 35,41 

130.  Broşuri(ERASMUS) 5/24/2016 50 12,00 600,00 

131.  Carnete proces verbal și control 5/23/2016 100 11,00 1100,00 

132.  Foi teză 5/23/2016 1080 0,55 591,84 

133.  
Broșuri teste evaluare limba 
română 

5/23/2016 1080 0,43 462,24 

134.  Legat dosare cu documente  5/23/2016 38 15,00 570,00 

135.  Multiplicare dosare concurs 5/23/2016 2 183,41 366,82 

136.  Afișe Arena Medicală 4/26/2016 10 2,06 20,60 

137.  
Broșuri admitere - Arena 
Medicală 

4/26/2016 1000 26,52 26519,00 
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Nr
. 

crt
. 

Denumire lucrare Data terminării Tiraj Preţ/ Total 
valoare 

138.  Diplome - Arena Medicală 4/26/2016 150 1,00 150,00 

139.  
Buline autocolante - Arena 
Medicală 

4/26/2016 3000 0,20 600,00 

140.  Legare dosare cu documente  4/26/2016 8 15,00 120,00 

141.  Cărți program 4/15/2016 750 15,00 11250,00 

142.  Cărți abstracte 4/15/2016 750 9,80 7350,00 

143.  Ghid ERASMUS 4/12/2016 100 2,50 250,00 

144.  Înscrisuri dosare 4/12/2016 5542 0,12 665,04 

145.  Legat 50 dosare cu documente  4/12/2016 50 14,20 710,00 

146.  Registre înmatriculare 4/12/2016 3 86,00 258,00 

147.  Boniere 4/7/2016 50 8,50 425,00 

148.  
Materiale prezentare și publicații 
LIBREX 

3/22/2016 10500 0,32 3360,00 

149.  Teste grilă examen fac. Farm. 2/17/2016 1272 0,36 457,92 

150.  Teste grilă examen fac. M.D. 2/17/2016 23925 0,26 6100,88 

151.  Teste grilă examen fac. M.G. 2/17/2016 63420 0,26 16489,20 

152.  Buletine de vot 2/17/2016 11280 1,60 18048,00 

153.  Programe analitice fac. M.G. 1/27/2016 250 18,28 4570,00 

154.  Formulare teză 1/26/2016 100 0,32 32,00 

155.  Centralizatoare examen fac. M.D. 1/26/2016 10 82,46 824,60 

156.  Centralizatoare examen fac. M.G. 1/26/2016 15 82,46 1236,90 

157.  Teste simulare 1/26/2016 400 0,80 320,00 

158.  Proceduri 1/26/2016 23 1,88 43,24 

159.  Flyere, diplome, afișe, pliante 1/26/2016 1228 0,94 1154,32 

160.  Cărți expoziție Zilele U.M.F. 1/26/2016 86 44,68 3842,48 

161.  Programe analitice fac. Farm. 1/26/2016 233 5,72 1332,76 

162.  Programe 5/25/2016 95 2,50 237.5 

163.  Mape 5/25/2016 50 3,50 175,00 

164.  Diplome  5/25/2016 185 1,50 277,50 

165.  Afișe 5/25/2016 5 2,00 10,00 

166.  

Copii documente, Cărți B.C.U., 
Teste admitere. perioada: 
04.01.2016 - 19.12.2016 (vândute 
cu bon fiscal prin casa de marcat) 

      82438,96 

167.  Registre evenimente 12/18/2015 50 19,37 968,50 

168.  Programe analitice 12/11/2015 180 10,68 1922,40 

169.  Legare 30 dosare 12/11/2015 30 14,2 426 

170.  Recondiţionare cărţi 12/08/2015 408 19,38 7907,04 

171.  Diplome color A4 12/03/2015 90 1,03 92,70 

172.  Legat dosare 11/23/2015 100 14,20 1420,00 

173.  Broşuri examen licenţă 11/20/2015 815 3,37 2746,55 

174.  Broşuri examen licenţă 11/20/2015 220 2,72 598,40 

175.  Broşuri prezentare facultăţi 11/20/2015 360 11,85 4266,00 

176.  Condici prezenţă 11/20/2015 100 19,24 1924,00 

177.  Broşuri examen licenţă 11/20/2015 284 4,45 1263,80 

178.  Formulare rezidenţiat 11/20/2015 1480 3,57 5283,60 
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179.  Registre autoturisme 11/11/2015 20 19,36 387,20 

180.  Copii cărţi 10/22/2015   102,00 

TOTAL LEI 326.989,50 

 
 
Total venituri proprii încasate pe lucrările executate: 598.976,58 lei 
 
 

ÎN CURS DE DERULARE 

 
Procedura de achiziţie a unor echipamente digitale de tipar şi a unei maşini de broşat performante, în 
vederea creşterii calităţii lucrărilor de tipărire și legătorie executate în tipografie. 
 
 

EDITURA UMF “GR.T.POPA” IAȘI 

 
Participări la târguri şi expoziţii şi diplome obţinute (anul universitar 2015/2016): 
 
1. 14-18 octombrie 2015 – Arca lui Gutenberg ediția I 
- Diploma Arca lui Gutenberg – pentru participarea de înaltă ținută editorială și titlul de membru al 
Asociației Fondatoare a Târgului de Cărți și Arte Frumoase „ARCA LUI GUTENBERG” 
- Diploma EMIL RACOVIȚĂ – pentru cartea de Știință 
 
2. 09-13 martie 2016 – LIBREX 
- Diploma de participare de înaltă ținută la Târgul de Carte LIBREX 
 
3. 8-11 octombrie 2015– ZILELE RECOLTEI EDITORIALE 
- Diploma de participare la ZILELE RECOLTEI EDITORIALE, ediţia a III-a, 2016 

 


