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PREAMBUL 

 
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 2016-2017 cu scopul de a asigura 
transparenţă şi informarea corectă a comunităţii academice. În acest document 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 Ministerul Educaț iei Naț ionale), 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. 
 
Universitatea îsi asumă, sub patronajul prezentei echipe manageriale, obiectivele înscrise în Planul 
Strategic de Dezvoltare 2016-2020. Viziunea care stă la baza 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. 
 
Misiunea asumată de către Rectorul Universităț ii este „Excelenţă prin prosperitate” Obiectivul 
fundamental este acela de a se continua 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. 
Managementul academic modern este în primul rând deschis libertăţilor de gândire şi exprimare, pe 
un fond de responsabilitate profesională, morală şi socială generator de creativitate. Obiectivul 
principal al instituț iei rămâne acel de a își consolida şi spori resursele, de a identifica şi valorifica 
cele mai potrivite mijloace prin care prosperitatea să genereze performanţă, excelenţă, atât la 
nivel instituţional, cât şi la nivel individual, pentru fiecare dintre membrii comunităț ii academice.   
 
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 pe măsură ce 
acestea apar, rămânând fermă şi consecventă în direcţiile sale esenţiale. Universitatea oferă un 
mediu intelectual prin care își motivează personalul și stimulează dezvoltarea personală şi 
profesională a studenţilor. 
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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 reflectate în 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 a Universităț ii noastre este formarea de 
specialişti şi promovarea cercetării avansate. Exercitarea acesteia se realizează prin: 
- formarea de medici, medici dentişti, tehnicieni dentari și nutriț ioniști, farmacişti, asistenţi 

medicali şi bioingineri, cu o instruire de ansamblu, care le permite să îşi însuşească 
competenţele de ordin uman şi etic ale profesiei și, totodată, să fie capabili, prin cunoştinţele 
teoretice şi pregătirea practică obţinute 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, totodată, și 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, indexate BDI sau cotate ISI; 

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

- cultivarea şi promovarea în toate activităţile 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 
reţeaua Ministerului Sănătăț ii, 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 în 
domeniu; 

- 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; 
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- 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. 

 
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 Hotărârii de Guvern nr.376/18.V.2016 este 
prezentată în tabelul nr.1. 
 

Tabel 1 Structura U.M.F.”GrigoreT.Popa” din Iaşi 

Facultatea 
Domeniul 
de licenţă 

Specializarea 
 

Număr 
credite 

Acreditat / 
Autorizat să 
funcţioneze 
provizoriu 

Număr 
maxim de 
studenț i care 
pot fi 
școlarizaț i 

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 2016/2017 ţintele propuse. Obiectivele 
au fost stabilite având ca element de referinţă rezultatele evaluării instituţionale şi a facultăţilor 
efectuate de către Ministerul Educaţiei Naț ionale care au inclus Universitatea în ierarhia celor 12 
universităţi performante din România.  
 
În scopul îndeplinirii misiunii sale, U.M.F. „GrigoreT.Popa” din Iaşi şi-a propus şi a realizat în anul 
universitar 2016-2017:  

- 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 Ministerul Educaț iei Naț ionale la care s-a adăugat numărul de locuri cu taxă.  
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Numărul total de studenţi înscriși la cele 4 facultăţi, conform statisticii transmisă la Ministerul 
Educaț iei Naț ionale la data de 1 ianuarie 2017, este prezentat în tabelul nr. 2. 
 

Tabel 2 Numărul de studenț i înscriși la data de 01 ianuarie 2017 

Nr. 
crt. 

Facultatea Forma de finanţare Număr studenţi 

1. Medicină 

fără taxă 2152 

cu taxă 3156 

total 5308 

2. Medicină Dentară 

fără taxă 714 

cu taxă 1244 

total 1958 

3. Farmacie 

fără taxă 502 

cu taxă 449 

total 951 

4. Bioinginerie Medicală 

fără taxă 402 

cu taxă 98 

total 500 

 TOTAL 

fără taxă 3770 

cu taxă 4947 

total 8717 

 
În funcț ie de limba în care se desfășoară studiile, cei 8717 studenţi se împart astfel: 1084 studiu în 
limba engleză, 1148 studiu în limba franceză şi 6485 studiu în limba română. Din totalul de studenț i 
înscriși, 2593 sunt străini (din 52 de ț ări). 
Examenul de licenț ă s-a desfășurat conform reglementărilor legale în vigoare. Evaluarea 
cunoștinț elor fundamentale și de specialitate s-a realizat printr-o lucrare scrisă, tematica și 
bibliografia fiind aceeași cu cea pentru examenul de rezidenț iat, la specializările Medicină, 
Medicină Dentară și Farmacie. Nivelul ridicat al pregătirii absolvenț ilor promoț iei 2017 rezultă din 
numărul mare de absolvenț i (91,76%) care au obț inut note între 9,00 – 10 la examenul de licenț ă. 
Din totalul de 1481 absolvenț i care au promovat examenul de licenț ă în sesiunea septembrie 2017, 
un număr de 71 absolvenț i au promovat examenul cu nota 10 (28 - Medicină în limba română, 31 – 
Asistenț ă Medicală Generală, 4 – Nutriț ie și dietetică, 1 – Tehnică Dentară și 7 - Farmacie în limba 
română).  
 
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. 3 și figura nr.1).  
 

Tabel 3 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice conform statisticii de la 1 ianuarie 
2017 

Nr. total 
cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 

841 100 11,89% 104 12,37% 255 30,32% 382 45,42% 
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Figura 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 universitar 2016-2017 manifestările ştiinţifice de specialitate, la care cadrele didactice au 
fost organizatoare ori au participat în mod efectiv, au fost anunț ate pe pagina web a universităţii 
și a clinicii/direcț iei de studiu; 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: 
- analizarea periodică a activităţilor profesionale şi didactice prin fişe de autoevaluare;  
- îmbunătăţirea și detalierea grilei de autoevaluare a cadrelor didactice, prin care se apreciază: 
calitatea activităț ii didactice (teme selectate, calitatea bibliografiei, calitatea lucrărilor şi a 
stagiilor practice, opinia studenţilor privind calitatea şi nivelul ştiinţific al activităţii didactice), 
calitatea activităț ii de cercetare (valoarea proiectelor şi lucrărilor proprii, numărul şi valoarea 
publicaţiilor şi rezonanţa lor), contribuţia la activităț ile desfășurate în cadrul comunităț ii 
academice; 
- evaluarea activităț ii 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 sau a manifestărilor ştiinţifice; 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.  
Formele de organizare a procesului didactic asigură, prin optimizarea lor permanentă, menţinerea 
ritmului şi a contactului cu cele mai noi cerinţe din domeniu, asigurând un transfer corespunzător 
al cunoştinţelor de la cadrul didactic la student.  
În anul universitar 2016-2017 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 departamentul SCOP pentru a optimiza relaţia acestora cu mediul academic. 
 

 

 

Profesor 

11,89 % 

 

      Conferenţiar 

12,37% 

Şef lucrări 

30,32 % 

Asistent  

 45,42% 
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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 ale Universităț ii), conectarea lor în 
reţea precum şi asigurarea accesului la INTERNET și resurse bibliografice electronice.  
 
Îmbunătăţirea activităţii manageriale, asigurarea transparenţei decizionale şi a comunicării la toate 
nivelurile organizatorice au 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 2016/2017 s-au elaborat, 
publicat şi difuzat într-un tiraj adecvat noi broşuri de prezentare a facultăţilor în limbile română, 
engleză şi franceză.  
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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” Iaşi prevăzute în Planul Strategic de Dezvoltare şi a atins în anul universitar 
2016/2017 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.  
 
În anul universitar 2016-2017, în scopul îndeplinirii misiunii UMF „Grigore T Popa” Iaşi, studiile de 
masterat şi-au propus şi realizat dezvoltarea de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi. 

 cunoştinţe  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, 
Medicină, 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 2016-2017 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 precedent să acceadă la această formă de învăţământ. 
Notele la admitere au fost între 8 şi 10, demonstrând calitatea candidaţilor la această formă de 
învăţământ aprofundat. În anul universitar 2016-2017 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 2016-2017, în cadrul Facultăţii de Medicină, din cele 5 programe de masterat 
acreditate s-au desfaşurat trei (tabelul nr. 1): 
 

Tabel 1 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 

Conf.Dr. 
Georgeta 

4 semestre 120 Acreditat 40 
Anul I 30 
Anul II 36 
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sănătate în 
domeniul medico-
farmaceutic 

Zanoschi 

2.  
Nutriţie şi dietetică 
profilactică şi 
curativă 

Prof.Dr. 
Mariana 
Graur 

4 semestre 120 Acreditat 25 
Anul I 25 
Anul II 23 

3.  

Metode de 
substituţie a 
funcţiei 
renale.Îngrijirea 
pacienţilor dializaţi 

Prof.Dr. 
Adrian 
Covic 

3 semestre 90 Acreditat 30 
Anul I 10 
Anul II  5 

 
La masteratul „Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică” 
(coordonatori Prof.Dr.Irina Căruntu, Prof.Dr.Doina Azoicăi) și la masteratul „Cercetare în politici de 
sănătate” (coordonator Prof.Dr.Vasile Astărăstoae) nu au fost studenţi şcolarizaţi în anul universitar 
2016-2017. 
 
În cadrul Facultăţii de Medicină Dentară din cele 5 programe de masterat acreditate s-au desfăşurat 
două (tabelul nr. 2): 
 

Tabel 2 Masterate în Domeniul Medicină Dentară UMF „Grigore T Popa” Iaşi 

Nr. 
crt. 

Masterat Coordonator Structură Nr. credite 
Acreditat/
autorizat 

Nr.maxim 
de 
studenţi ce 
pot fi 
şcolarizaţi 

Nr. 
studenţi 
şcolariza
ţi 

1.  

Reabilitarea 
implanto-
protetică a 
edentaţiei  

Prof.Dr. 
Norina 
Consuela 
Forna 

4 semestre 120 Acreditat 25 

Anul I 
22 
Anul II 
23 

2.  

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 7 

 
La masteratele Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei limbile engleză şi franceză 
(coordonator Prof.Dr.Norina Consuela Forna) şi Managementul asistenţei de profilaxie în medicina 
dentară (coordonator Prof.Dr.Lucia Bârlean) nu au fost studenţi şcolarizaţi în anul universitar 2016-
2017.  
 
Facultatea de Farmacie nu a avut programe de masterat pentru anul universitar 2016-2017. 
 
În cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală. In anul universitar 2016-2017 au funcţionat 3 
programe de masterat (tabelele nr. 3,4). 
 

Tabel 3 Masterate în Domeniul Bioinginerie Medicală 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 30 
Anul II 28 
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Tabel 4 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 16 
Anul II 14 

2 

Biotehnologii 
medicale și 
biomateriale 
avansate 

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

4 semestre 120 Acreditat 45 
Anul I 17 
Anul II 16 

 
În anul universitar 2016-2017 au fost şcolarizaţi un total de 319 masteranzi în anii I şi II. 
 
Coform legislaţiei UMF „Grigore T Popa” Iaşi organizează şi desfăşoară examen de disertaţie la 
programele de Master 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 2017 au susţinut examenul de disertaţie un număr de 7 absolvenţi din promoţiile 
anterioare şi 5 din promoţia curentă, care au absolvit programul de masterat „Metode de 
substituţie a funcţiei renale. Îngrijirea pacienţilor dializaţi” de 1.5 ani. Nota minimă la examenul 
de disertaț ie a fost 7.80, iar nota maximă a fost 10. În luna iulie 2017 au susţinut examenul de 
disertaţie un număr de 119 absolvenţi din promoţia curentă şi 4 din promoţiile anterioare. Nota 
minimă la examenul de disertaț ie a fost 7, iar nota maximă a fost 10.  
 
Aceste rezultate demonstrează pregătirea temeinică a studenţilor masteranzi, înscriindu-se în 
obiectivele de excelenţă în educaţie. Anul unversitar 2016-2017 a fost un an fructuos pentru 
programul de masterate înscriindu-se în obiectivele strategice de ansamblu ale Universităţii. 
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CAPITOLUL III. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi funcţionează ca Instituţie 
Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (I.O.S.U.D.) din anul 2008, conform legislaţiei 
M.E.C.T.S., reconfirmată prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5262/2011. Pentru anul universitar 2016-2017, 
acreditarea existentă a fost prelungită conform OUG 96/2016, art. VIII, alin. 3.  
Şcoala Doctorală a I.O.S.U.D. – U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi organizează studii universitare de 
doctorat de tip exclusiv ştiinţific.  
Studiile universitare de doctorat sunt acreditate pentru 3 domenii (Medicină, Medicină Dentară şi 
Farmacie), la formele de învăț ământ bugetat cu frecvenţă (cu bursă), bugetat cu frecvenţă redusă 
(fără bursă) 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 Naț ional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.). Ulterior, diploma şi 
titlul de doctor în științ e în domeniile: Medicină, Medicină Dentară și Farmacie sunt conferite 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. 
Pentru îndeplinirea acestei misiuni, obiectivele majore definite sunt: 
- formarea de doctoranzi cu potenţial creativ în direcţia cercetare – dezvoltare – inovare, care 

pot accede în învăţământul superior medical sau pot urma o carieră în sistemul de sănătate sau 
în cercetare în corespondenț ă cu nivelul de competenţă obț inut prin studiile de doctorat; 

- producerea de rezultatele cu relevanţă pentru 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 naţional 
reprezentat de Codul studiilor universitare de doctorat (H.G. 681/2011). Reglementările legislative 
sunt transpuse în cadrul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de 
doctorat în I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi, implementat în practică din 2012. Versiunea actualizată a 
Regulamentului a fost aprobată în şedinţa Senatului din 28.07.2016, modificările operate fiind 
concordante cu legislaţia apărută pe parcursul anului universitar 2015-2016. 
În paralel, managementul calităţii programul de studii doctorale este asigurat prin respectarea 
procedurii de proces Organizarea și Desfășurarea Studiilor Universitare de Doctorat, care a fost 
revizuită în anul universitar 2016-2017 (ediț ia a 2-a, revizia 2) – conform prevederilor standardului 
SR EN ISO 9001:2008 şi cerinţelor Ord. 946/2005.  
De asemenea, în acord cu reglementările legislative, au fost realizate două proceduri de lucru noi: 
PL-104 Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului  de  doctor  în  ştiinţe, obţinute în străinătate 
(conform Ordinul nr. 5923/2016 pentru aprobarea metodologiei privind recunoașterea diplomei de 
doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate), PL-
105 Recunoaşterea automată a calităţii  de  conducător  de  doctorat obţinute în instituţii de 
învăţământ universitar acreditate din străinătate (conform Ordinul OMENCS nr. 5921/2016 pentru 
aprobarea metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituţiile de învăţământ 
superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a 
calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din 
străinătate). 

 
1.2. PROCESUL DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI 
Consiliul Şcolii Doctorale şi Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat pun în aplicare Deciziile 
Consiliului de Administraţie nr. 382/15.07.2016, nr. 642/24.11.2016 și nr. 735/22.12.2016, privind 
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei la nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore 
T. Popa” din Iaşi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005, aprobată cu completări şi 
modificări de către Legea nr. 87/2006, privind Calitatea Educaţiei, şi a Ordinului ministrului 
educaţiei nr. 3928/2005. Conform acestor decizii, Şcoala Doctorală a I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi este 
inclusă, ca entitate distinctă, în procesul de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei. Activitatea 
este analizată în baza Raportului CEAC privind Evaluarea internă a Şcolii Doctorale pentru anul 
universitar 2016 – 2017, elaborat în luna decembrie 2017. 
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Cu referire la evaluarea externă a calităţii educaţiei, menţionăm faptul că în octombrie 2016 
Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Metodologie privind acreditarea și 
evaluarea periodică a școlilor doctorale. În decembrie 2016, prin OUG 96/2016, art. VIII, alin. 3, 
acreditarea anterioară a şcolilor doctorale a fost prelungită până la finalul anului universitar 2016-
2017. Ulterior, a fost emis Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
6153/21.12.2016 pentru adoptarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea 
periodică a şcolilor doctorale, pe domenii. Dat fiind faptul că ARACIS nu a implementat cadrul 
organizatoric pentru evaluarea şcolilor doctorale, prin raportare la standarde specifice, în august 
2017 a fost aprobată OUG 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanț a de urgenț ă a 
Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile 
educaț iei, cercetării, formării profesionale și sănătăț ii, conform căreia şcolile doctorale acreditate 
îşi menţin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 1 
octombrie 2019. Toate aceste reglementări legislative au fost trecute în revistă pentru a explica 
absenţa unei evaluări externe a Şcolii Doctorale, prin intermediul ARACIS. Subliniem faptul că CSD a 
demarat, începând cu ianuarie 2016, pregătirea documentelor necesare acestei evaluări, conform 
Anexei la Metodologia privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, 
pe domenii. 
 
1.3. STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDII DOCTORALE 
Studiile doctorale includ parcurgerea a două tipuri de programe: 
- programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate – destinat studenţilor doctoranzi 

din anul I, urmăreşte formarea generală a studenţilor-doctoranzi pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică, prin acumularea de competenţe profesionale şi transversale care asigură: 
cunoaşterea metodologiilor şi a tehnicilor de cercetare; dezvoltarea capacităţii de a identifica 
şi propune idei originale, pornind de la cunoaşterea şi analiza critică a realizărilor altor 
cercetători; deprinderea exerciţiului comunicării/publicării adecvate a rezultatelor cercetării; 
cunoaşterea principalelor teorii și principii etice aplicate în etica cercetării; 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. 

 
1.3.1. 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. Planul de învăţământ pentru anul universitar 2016-2017 a suportat modificări 
minore care au vizat succesiunea modulelor şi numărul de ore alocat acestora – aceste modificări 
fiind operate ca urmare a feedback-ului recepţionat de la studenţii-doctoranzi, în procesul de 
evaluare a gradului de satisfacţie a acestora realizat în anul universitar anterior. Configuraţia 
Planului de învăţământ a fost următoarea: 

- Modul 1. Principii fundamentale în documentarea ştiinţifică specifică domeniului biomedical şi 
farmaceutic (total 24 ore: 8 ore curs, 16 ore aplicaţii) – coordonator prof. dr. Cipriana 
Ştefănescu, lectori: prof. dr. Cipriana Ştefănescu, prof. dr. Irina-Draga Căruntu, şef lucrări dr. 
Irena Răileanu; 

- Modul 2. Principii fundamentale în scrierea ştiinţifică specifică domeniului biomedical şi 
farmaceutic (total 26 ore: 8 ore curs, 18 ore aplicaţii) – coordonator prof. dr. Irina-Draga 
Căruntu, lectori: prof. dr. Irina-Draga Căruntu, prof. dr. Cipriana Ştefănescu, şef lucrări dr. 
Irena Răileanu; 

- Modul 3. Principii fundamentale în etica cercetării biomedicale și farmaceutice (total 24 ore: 8 
ore curs, 14 ore aplicaț ii) – coordonator conf. dr. Cristina Gavrilovici, lectori: conf. dr. Cristina 
Gavrilovici, conf. dr. Mihaela Cătălina Vicol;  

- Modul 4. Principii fundamentale în metodologia cercetării clinice/ Principii fundamentale în 
metodologia cercetării farmaceutice (total 28 ore: 10 ore curs, 18 ore aplicaţii) - modul 
Medicină, Medicină Dentară: coordonator: prof. dr. Doina Azoicăi, lectori: prof. dr. Doina 
Azoicăi, prof. dr. Carmen Vulpoi, conf. dr. Cristina Preda, șef lucrări dr. Costel Mugurel Apetrii, 
șef lucrări dr. Ionuț  Nistor; modul Farmacie: coordonator: prof. dr. Anca Miron, lectori: prof. 
dr. Monica Hăncianu, prof. dr. Anca Miron, prof. dr. Lenuţa Profire, prof. dr. Ileana Cojocaru; 

- Modul 5. Management și leadership în cercetare (total 12 ore: 6 ore curs, 6 ore aplicaţii) - 
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coordonator: prof. dr. Radu Iliescu, lector: prof. dr. Radu Iliescu; 

- Modul 6. Metode şi tehnici de cercetare în domeniul biomedical/Metode şi tehnici de cercetare 
în domeniul farmaceutic (total 28 ore: 10 ore curs, 18 ore aplicaţii) – modul Medicină, Medicină 
Dentară: coordonator: prof. dr. Petru Cianga, lectori: prof. dr. Petru Cianga, prof. dr. 
Luminiţa-Smaranda Iancu,  prof. dr. Irina-Draga Căruntu, prof. dr. Walther Bild, Prof. dr. 
Dragoș Negru, 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; 

- Modul 7. Statistică aplicată în cercetarea biomedicală şi farmaceutică (total 28 ore: 10 ore 
curs, 18 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; 

- Modul 8. Managementul proiectelor de cercetare (total 12 ore: 4 ore curs, 8 ore aplicaţii) - 
coordonator: prof. dr. Radu Iliescu, lectori: prof. dr. Radu Iliescu, prof. dr. Adrian Covic; 

- Modul 9. 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 Creț u; 

- Modul 10. Principii fundamentale în utilizarea tehnologiei informaţiei pentru cercetare (total 18 
ore: 8 ore curs, 10 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 în iulie 2017, prin prisma gradului de satisfacţie a studenț ilor 
doctoranzi. Astfel, în raport cu obiectivele 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% (definit prin 
formula (număr de chestionare cu calificativ “foarte util + util“ / număr total de chestionare de 
evaluare) x 100%)), a fost realizat în procent de 93%. Consecutiv comentariilor şi observaţiilor din 
chestionarele de evaluare completate de către studenț ii doctoranzi, C.S.D. a decis operarea unor 
modificări în Planul de învăţământ al Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate 
pentru anul universitar 2017-2018, în paralel cu actualizarea currriculei. Această manieră de lucru, 
implicând o implementare a rezultatelor analizei de evaluare, constituie fundamentul pentru 
creşterea calităţii programului de studii doctorale şi, implicit, pentru formarea studenţilor-
doctoranzi. 
 
1.3.2. Programul individual de cercetare 
Conducătorul de doctorat, împreună cu Comisia de îndrumare, coordonează Programul individual de 
cercetare al fiecărui student doctorand în parte. Acest program, stabilit în baza Proiectului de 
cercetare științ ifică prezentat la finalul anului I de studii doctorale, trebuie construit astfel încât 
să asigure o activitate de cercetare constantă, cu rezultat în producerea de noutate ştiinţifică. În 
iunie 2017, CSD a introdus un format standard al Planului individual de lucru, care permite 
monitorizarea şi verificarea activităţii de cercetare a studenţilor doctoranzi, 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. Planul individual de lucru documentează, prin verificări şi raportări periodice la 6 luni 
(în lunile aprilie şi octombrie a fiecărui an universitar), progresul înregistrat în cercetarea doctorală 
individuală. 
CSD are responsabilitatea de a asigura cadrul organizatoric de prezentare a rapoartelor ştiinţifice, 
aprobând susţinerea acestora şi validând conţinutul lor ştiinţific, după susţinere.  
Anexa 1 sumarizează temele de cercetare doctorală ale studenț ilor doctoranzi, la finalul anului 
universitar 2016-2017. 
Pentru finanţarea Programului individual de cercetare avansată (anii II-IV de studii doctorale) este 
alocat un procent de 35% - 8600 RON – din valoarea totală a grantului. Din noiembrie 2016, Şcoala 
Doctorală a început demersurile pentru procedura de achiziţie de reactivi şi consumabile de 
laborator necesare cercetării doctorale. În acest sens s-a solicitat din partea doctoranzilor şi 
conducătorilor de doctorat întocmirea de referate pentru achiziţia de reactivi şi consumabile de 
laborator. Datorită dificultăţilor survenite în procedurile de achiziţii, acest proces s-a prelungit în 
anul universitar 2017-2018. 
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Bunele practici în realizarea cercetării doctorale au fost promovate în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul Zilelor Universităț ii, în decembrie 2016, în cadrul workshop-ului coordonat de 
Școala Doctorală, intitulat De la teorie la practica in cercetarea doctorala. 
 
1.4.  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.  
Şcoala Doctorală acţionează pentru eliminarea practicilor neconforme cu etica cercetării 
(reproducerea fără permisiune a rezultatelor obţinute de alţi cercetători, plagiat), prin verificarea 
tezelor de doctorat înainte de etapa de depunere, prin programul anti-plagiat. În anul universitar 
2016-2017, U.M.F. Iaşi a achiziţionat programul propriu de verificare anti-plagiat, anterior verificarea 
fiind realizată prin utilizarea programului anti-plagiat disponibil pe platforma REI a MEN. 
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. Toate tezele de doctorat verificate 
prin programul anti-plagiat în anul universitar 2016-2017 au avut coeficientul de similitudine 1 < 10% 
(valoare prag acceptată) și coeficientul de similitudine 2 < 5% (valoare prag acceptată), ceea ce 
denotă că sistemul anti-plagiat nu a detectat coeficienţi de similitudini care să indice un plagiat. 

 
1.5. PROMOVAREA STANDARDELOR EUROPENE ÎN STUDIILE DOCTORALE - ORPHEUS 2017 
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 12-a Conferinţă ORPHEUS desfăşurată la 
Klaipeda, Lituania, în mai 2017, cu tema generică PhD Training in Health Sciences and Biomedicine 
from the Interdisciplinary Perspective. 
 
2. STUDENŢII-DOCTORANZI 

 
2.1. FINALIZAREA ANULUI I AL STUDIILOR DOCTORALE – PROMOŢIA 2016-2017 
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 21 – 30 
septembrie 2016. 
La finalul anului universitar 2016-2017, situaţia doctoranzilor admişi la doctorat în septembrie 2016 
a fost următoarea (Tabel 1): 

- din cei 64 studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină, 57 (89%) au 
promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut 
proiectul ştiinţific, 2 doctoranzi (3%) nu au fost înmatriculaț i deoarece nu au semnat 
contractul de studii doctorale, 1 doctorand (2%) a fost exmatriculat, și 4 doctoranzi (6%) s-
au retras, din motive personale; 

- toț i cei 7 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Medicină Dentară au 
promovat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut 
proiectul ştiinţific; 

- toț i cei 3 (100%) studenţi-doctoranzi admişi la doctorat în domeniul Farmacie au promovat 
Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi au susţinut proiectul 
ştiinţific.  
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Tabel 1 Situaţia studenţilor-doctoranzi din promoţia 2016-2017 la 01.10.2017 

Domeniul 
Doctoranzi 
admişi 
(număr) 

Doctoranzi 
care au 
finalizat anul 
I (număr) 

Doctoranzi 
retraşi 
(număr) 

Doctoranzi 
exmatriculaț i 
(număr) 

Candidaț i 
admiși 
neînmatriculaț i 
(număr) 

Doctoranzi 
care au 
întrerupt 
doctoratul 
(număr) 

Medicină 64 57 4* 1 2 - 

Medicină 
Dentară 

7 7 - - - - 

Farmacie 3 3 - - - - 

TOTAL 74 67 4 1 2 - 

* dintre care 2 s-au reînscris și au fost readmiși în anul univ.2017 /2018 
 
2.2. CONCURSUL DE ADMITERE – PROMOŢIA 2017-2018 
Pentru anul universitar 2017-2018, MEN a alocat Universităț ii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iaşi un număr de 59 de locuri (granturi de studii) în regim de finanț are de la bugetul de stat, 
dintre care 31 locuri cu frecvenţă (cu bursă) şi 28 locuri cu frecvenţă redusă (fără bursă). 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 35 locuri pentru doctorat în regim cu taxă (30 
locuri cu taxă în lei și 5 locuri pe cont propriu valutar). Concursul de admitere la doctorat a fost 
organizat în intervalul 04.09.2017-02.10.2017, 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 Ordinului M.E.N.C.S. nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 
organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenț ă, master și doctorat, pentru anul 
2017-2018 şi adresei M.E.N. nr. 12369/ 07.04.2017 privind alocarea granturilor doctorale în vederea 
admiterii la studii universitare de doctorat, a fost aprobată în Consiliul de Administraţie din 
07.03.2017 şi şedinţa Senatului din 13.03.2017. Ulterior, în luna iunie, Metodologia de admitere a 
fost completată conform prevederilor legislative referitoare la școlarizarea românilor de 
pretutindeni și a cetăț enilor străini. 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-
%202017/Metodologie_admitere_doctorat_2017_2018.pdf), şi transmisă conducătorilor de doctorat 
care puteau participa la competiţia pentru obț inerea de granturi doctorale, în domeniile Medicină, 
Medicină Dentară şi Farmacie.  
În urma concursului de admitere, au fost admişi un număr de 59 studenţi doctoranzi în regim de 
finanț are de la bugetul de stat, 31 cu frecvenţă/cu bursă şi 28 cu frecvenţă redusă/fără bursă, şi 7 
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. 

 
Tabel 2 Calendarul concursului de admitere la doctorat 

Activitatea Perioada de desfăşurare 

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

4-6 septembrie 2017 

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

7-11 septembrie 2017 

Aprobarea în Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, 
Consiliul de Administraţie 

12 septembrie 2017 

Susţinerea testului de informatică şi limbi moderne 13-18 septembrie 2017 

Înscrierea candidaţilor 13-18 septembrie 2017 

Verificarea dosarelor 19 septembrie 2017 

Interviul candidaţilor  20-22 septembrie 2017 

Anunţarea rezultatelor concursului 26 septembrie 2017 

Contestaţii – depunere 
Contestaț ii – rezolvare 

27 septembrie 2017 
28 septembrie 2017 

Validarea rezultatelor concursului 29 septembrie 2017 

Înmatricularea doctoranzilor 2 octombrie 2017 
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2.3. TEZE DE DOCTORAT FINALIZATE ŞI SUSŢINUTE 
În anul universitar 2016-2017 au fost finalizate şi susţinute 41 teze de doctorat, 27 coordonate de 
conducători de doctorat în domeniul Medicină, 8 coordonate de conducători de doctorat în 
domeniul Medicină Dentară şi 6 coordonate de conducători de doctorat în domeniul Farmacie 
(Anexa 3).  
Din cele 41 teze de doctorat susţinute public, un număr de 29 au fost supuse evaluării 
C.N.A.T.D.C.U. pe parcursul anului universitar 2016-2017, toate fiind validate prin O.M.E.N. nr. 
3148/30.01.2017, 3769/20.04.2017, 4097/20.06.2017, 4384/18.07.2017, 5298/05.10.2017 privind 
atribuirea titlului ştiinţific de doctor. Un număr de 11 teze de doctorat, au fost evaluate de către 
C.N.A.T.D.C.U. în anul universitar 2017-2018, fiind validate prin O.M.E.N. nr. 5561/04.12.2017 și 
5701/27.12.2017. O teză de doctorat este încă este în evaluarea C.N.A.T.D.C.U. 
 

2.4. DINAMICA STUDENŢILOR DOCTORANZI 
La data de 01.01.2017, I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi a raportat către Minister, pe platforma ANS a 
UEFISCD conform Statisticii trimise către Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, un număr de 341 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 3. 
 

Tabel 3 Sinopsis al studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la data de 01.01.2017 

Domeniul 

Doctoranzi în regim bugetat 
(număr/ an studii) 

Doctoranzi în regim cu taxă 
(număr/ an studii) 

Total cu frecvenț ă 
cu 
frecvenţă 
redusă 

cu frecvenţă 
cu 
frecvenţă 
redusă 

fără 
frecvenţă 

I II III IV I II III IV 
în 
prelungiri* 

I II 
în 
prelungiri* 

Medicină 21 31 63 53 30 33 4 5 33 11 2 3 289 

Medicină 
Dentară 

3 2 2 8 3 1 - 2 9 1 - - 31 

Farmacie 3 3 8 3 - 2 - 1 1 - - - 21 

TOTAL / 
an studii 

27 36 73 64 33 36 4 8 43 12 2 3 341 

TOTAL 269 72 341 

*conform Hotărârii Senatului Universitar 
 

La data de 02.10.2017, I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi a raportat, conform Statisticii trimise către 
Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, 363 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 4. 
 

Tabel 4 Sinopsis al studenţilor-doctoranzi înmatriculaţi la data de 02.10.2017 

Domeniul 

Doctoranzi în regim bugetat 
(număr/ an studii) 

Doctoranzi în regim cu taxă 
(număr/ an studii) 

Total cu frecvenț ă 
cu frecvenţă 

redusă 
cu frecvenţă 

cu 
frecvenţă 

redusă 

fără 
frecvenţă 

I II III IV I II III IV 
în 

prelungiri* 
I II III 

în 
prelungiri* 

Medicină 26 24 31 59 22 31 28 4 65 5 8 1 2 306 

Medicină 
Dentară 

3 3 2 3 4 3 1 - 11 2 1 - - 33 

Farmacie 2 3 5 6 2 1 1 4  - - - - 24 

TOTAL / 
an studii 

31 30 38 68 28 35 30 8 76 7 9 1 2 363 

TOTAL 260 103 363 

*conform Hotărârii Senatului Universitar 
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În anul universitar 2016-2017, 8 studenţi doctoranzi au fost exmatriculaţi, ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin Contractul de studii doctorale. 
 
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 4). Dinamica numărului conducătorilor de doctorat, pe parcursul anului universitar 2016-
2017, este prezentată sintetic în tabelul 5.  
Şcoala Doctorală a continuat politica de susţinere a cadrelor didactice în demersurile de obţinere a 
atestatului de abilitare, în condiţiile îndeplinirii standardelor minimale necesare și obligatorii 
pentru conferirea titlurilor didactice din învăț ământul superior stabilite la nivel naţional prin 
Ordinul MECTS 6560 / 2012.  
În anul universitar 2016-2017, Şcoala Doctorală a organizat 9 susţineri de teze de abilitare.  Pentru 
6 candidaţi la abilitare (Prof. dr. Mihail Gabriel Dimofte, Prof. dr. Beatrice Gabriela Ioan, Prof. dr. 
Egidia Gabriela Miftode, Conf. Dr. Răzvan Vladimir Socolov, Prof. dr. Laura Gheucă Solovăstru, 
Prof. dr. Cipriana Ștefănescu), documentele corespunzătoare abilitării au fost înaintate către 
C.N.A.T.D.C.U., validarea acestora finalizându-se prin acordarea atestatului de abilitare prin OM 
nr. 3705/13.04.2017, OM nr. 3706/13.04.2017, OM nr. 4164/21.06.2017, OM nr. 4165/21.06.2017, 
OM nr. 4166/21.06.2017, OM nr. 4167/21.06.2017. Conform prevederilor legale, activitatea de 
conducere de doctorat a acestor cadre didactice, în cadrul Şcolii doctorale a IOSUD - UMF Iaşi, a 
fost aprobată prin decizia Senatului din data de 20.07.2017, începând cu anul universitar 2016-
2017. Un număr de 3 candidaț i la abilitare (prof. dr. Cătălin Pricop, conf. dr. Antigona Trofor – 
domeniul Medicină, conf. dr. Lăcrămioara Ochiuz (domeniul Farmacie) au susț inut public teza de 
abilitare în lunile iulie, respectiv septembrie, și au obț inut atestatul de abilitare după începerea 
anului universitar 2017-2018. 
De asemenea, pe parcursul anului anului universitar 2016-2017, alte 4 cadre didactice – prof. dr. 
Cătălina Mihaela Luca, conf. dr. Olivia Simona Dorneanu, conf. dr. Paul Dan Sîrbu (domeniul 
Medicină), și prof. dr. Irina Nicoleta Zetu (domeniul Medicină Dentară), au depus dosarele pentru 
abilitare la Școala Doctorală. Condiț iile pentru abilitare fiind îndeplinite conform legislaț iei în 
vigoare, Școala Doctorală a demarat procedura de abilitare, prin înaintarea propunerii pentru 
comisiile de abilitare către comisia Medicină a C.N.A.T.D.C.U., abilitările fiind organizate în anul 
universitar 2017-2018. 
Procesul de abilitare a înregistrat o serie de modificări cu aplicabilitate de la 01.10. 2017, 
consecinţă a Ordinul ministrului educaț iei naț ionale și cercetării ştiinț ifice nr. 6.129/2016 privind 
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din 
învăț ământul superior. Consecutiv, Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea procesului de 
obţinere a atestatului de abilitare în IOSUD - UMF Iaşi a fost actualizată pentru a respecta 
prevederile acestui ordin de ministru, noua versiune fiind aprobată în ședinț a Senatului Universitar 
din 25.09.2017. 
 

Tabel 5 Sinopsis al conducătorilor de doctorat în anul universitar 2016-2017 

Domeniu 

Conducători de doctorat 
activi 
(număr) 

Conducători de  
doctorat cu statut de 
cadre didactice asociate 
(număr) 

Total 

01.10.2016 30.09.2017 01.10.2016 30.09.2017 01.10.2016 30.09.2017 

Medicină 46 48 11 11 57 59 

Medicină 
dentară 

4 4 1 1 5 5 

Farmacie 3 3 2 2 5 5 

Total 53 55 14 14 67 69 
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CAPITOLUL IV. STUDII POSTUNIVERSITARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 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.  
La rezidenţiatul din 19 noiembrie 2017, pentru specialităţile care vizează patologia pediatrică: 
cardiologie pediatrice, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pneumologie pediatrică 
și oncologie şi hematologie pediatrică nu s-au alocat locuri la nivel naț ional, specialităț i aprobate 
anul trecut. 
 
2. Organizare rezidenţiat 2017 
Concursul de admitere în rezidenţiat, organizat de către Ministerul Sănătăţii, a avut loc pe 19 
noiembrie 2017, în cele şase centre universitare: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Craiova, Târgu-Mureş 
şi Timişoara.  
 
Pentru cele 3.959 de poziţii (3.524 de locuri şi 435 de posturi), scoase la concurs la nivel naţional, 
s-au înscris 6817 de candidaţi, cu 726 candidaț i înscriși mai mult decât în noiembrie 2016. 
 
La Iaşi s-au înscris 1215 candidaţi – cel mai mare număr, după UMF Bucureşti: 820 la Medicină (pe 
508 locuri și posturi), 287 la Medicină Dentară (pe 49 de locuri) şi 108 la Farmacie (35 locuri şi 
posturi) (tabel 1). 
 

Tabel 1 Numărul candidaţilor înscrişi pe centre universitare 

Nr. 
crt. 

CENTRUL 
UNIVERSITAR 

MEDICINĂ 
MEDICINĂ 
DENTARĂ 

FARMACIE Total  

1 BUCURESTI 1888 484 166 2538 

2 CLUJ-NAPOCA 692 168 86 946 

3 CRAIOVA 493 86 51 630 

4 IAȘI 820 287 108 1215 

5 TG. MURES 435 108 38 581 

6 TIMIȘOARA 726 144 38 908 

Total 5054 1277 487 6818 

 
În sesiunea noiembrie 19 noiembrie 2017, 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 1, 2, 3: 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 19 noiembrie 2017, un număr de 592 locuri şi 
posturi pentru cele 3 domenii (tabel 2): 
 

Tabel 2 Numărul de locuri/posturi în Domeniului Medicină alocat Centrului Universitar Iaşi, în 
sesiunea 19 noiembrie 2017 

 
DOMENIUL 

LOCURI 
IAŞI 

POSTURI IAŞI TOTAL  ÎNSCRIŞI CONCURENŢĂ 

MEDICINĂ 406 102 508 820 1,61 

MEDICINĂ DENTARĂ 49 - 49 287 5,85 

FARMACIE 32 3 35 108 3 
 

   

 
Tabel 3 Candidaţii, absolvenț i ai UMF Iași care au obţinut punctaj de promovare (sesiunea 19 

noiembrie 2017) 

Domeniu  Medicină Medicină Dentară Farmacie 

Punctaj maxim 930 902 834 

Punctaj minim de promovare 567 557 535 

Număr candidaţi promovaţi  706 213 102 

Procentaj de promovare pentru 
candidaţii UMF Iaşi 

86.1% 74.2% 94.4% 

Domeniu  Medicină Medicină Dentară Farmacie 

Absolvenţi UMF Iaşi, promoţia 2017, 
înscrişi la concursul de rezidenţiat, 
noiembrie 2017 la Iaşi 
 

414 106 34 

 
În tabelul 4 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 4 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 

MAXIM 
 

MINIM 
 

ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE 
CLINICĂ 

734 714 - - 734 714 

ANATOMIE PATOLOGICĂ 907 748 - - 907 748 

36% 

17% 
13% 

10% 

12% 

12% 

MEDICINA 

BUCURESTI

IASI 37% 

21% 14% 
6% 

11% 
11% 

MEDICINA 
DENTARA 

BUCURESTI

33% 

22% 
17% 

12% 

6% 
10% 

FARMACIE 
BUCURESTI

IASI



Pag. 31 din 326 
 

A.T.I 917 695 877 710 917 695 

BOLI INFECŢIOASE 860 677 705 687 860 687 

CARDIOLOGIE 928 870 930 868 930 868 

CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ 720 704 - - 720 704 

CHIRURGIE GENERALĂ 872 604 680 602 872 602 

CHIRURGIE PEDIATRICĂ 741 769 - - 769 741 

CHIRURGIE PLASTICĂ, 
MICROCHIRURGIE 
RECONSTRUCTIVĂ 

872 706 821 - 872 706 

CHIRURGIE TORACICĂ 724 674 - - 724 674 

CHIRURGIE VASCULARĂ 673 629 679 - 673 629 

DERMATOVENEROLOGIE 840 810 795 794 840 794 

DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE ŞI 
BOLI METABOLICE 

766 722 880 774 880 722 

ENDOCRINOLOGIE 883 822 857 - 883 822 

EPIDEMIOLOGIE 690 667 718 632 718 632 

FARMACOLOGIE CLINICĂ 629 627 - - 629 627 

GASTROENTEROLOGIE 910 823 829 - 910 823 

GASTROENTEROLOGIE 
PEDIATRICĂ 

- - - - - - 

GENETICA MEDICALĂ 780 650 - - 780 650 

GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE 753 680 - - 753 680 

HEMATOLOGIE 830 745 859 - 859 745 

IGIENĂ 655 633 831 - 831 633 

MEDICINĂ DE FAMILIE 758 653 - - 758 653 

MEDICINĂ DE LABORATOR 820 663 689 638 820 638 

MEDICINĂ DE URGENŢĂ 780 615 760 607 780 607 

MEDICINĂ INTERNĂ 865 732 867 708 865 708 

MEDICINĂ LEGALĂ 816 - - - 816 - 

MEDICINĂ MUNCII 703 638 - - 703 638 

MEDICINĂ NUCLEARĂ 681 661 - - 681 661 

MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE 
REABILITARE 

883 778 833 827 883 778 

MICROBIOLOGIE CLINICĂ 671 621 - - 671 621 

NEFROLOGIE 886 767 630  886 630 

NEONATOLOGIE 733 672 780 622 733 622 

NEUROCHIRURGIE 771 745 - - - - 

NEUROLOGIE 899 852 859 797 899 797 

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE 900 796 795 714 900 714 

OFTALMOLOGIE 887 793 790 - 887 790 

ONCOLOGIE MEDICALĂ 843 795 686 - 843 686 

ONCOLOGIE ŞI HEMATOLOGIE - - - - - - 
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PEDIATRICĂ 

ORTOPEDIE PEDIATRICĂ 678 640 - - 678 640 

ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE 733 620 795 653 795 620 

OTORINOLARINGOLOGIE 823 717 824 681 823 681 

PEDIATRIE 827 747 876 720 876 720 

PNEUMOLOGIE 886 720 808 731 886 720 

PSIHIATRIE 902 763 804 730 902 730 

RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ 
MEDICALA 

887 852   796 911 796 

RADIOTERAPIE 767 720 - - 767 720 

REUMATOLOGIE 793 749 771 - 793 749 

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI 
MANAGEMENT 

732 678 633 - 732 633 

UROLOGIE 798 621 - - 767 621 

MEDICINĂ DENTARĂ 

CHIRURGIE DENTO-
ALVEOLARĂ 

881 842 - - 881 842 

CHIRURGIE OMF 898 789 - - 898 789 

ENDODONTIE 858 781 - - 858 781 

ORTODONTIE ȘI ORTOPEDIE 
DENTO-FACIALA 

886 852 - - 886 852 

PARADONTOLOGIE 840 786 - - 840 786 

PEDODONŢIE 850 779 - - 850 779 

PROTETICA DENTARĂ 821 777 - - 821 777 

FARMACIE 

FARMACIE CLINICĂ 817 795 755 749 817 749 

LABORATOR FARMACEUTIC 834 750 - - 834 750 

 
3. Medici rezidenţi UMF Iaşi 
În urma concursului de rezidenţiat din 19 noiembrie 2017, în anul 2018 au fost înscrişi la UMF Iaşi 
592 rezidenţi (tabel 5);  
 

Tabel 5 Numărul medicilor rezidenţi, pe ani de studiu, înscrişi la prima specialitate, 
la UMF „Grigore T. Popa” Iaşi în anul 2017 

Domeniul Medicină Medicină dentară Farmacie TOTAL 

An I 508 49 35 592 

An II 496 58 27 581 

An III 467 59 38 564 

An IV 441 5  446 

An V 155 6  161 

An VI 21   21 

Total  2088 177 100 2365 

 
În anul 2017 au fost organizate de către Ministerul Sănătăţii două sesiuni de înscriere, pentru a 
doua specialitate, cu taxă (tabel 6). 
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Tabel 6 Candidaţi înscrişi în anul 2017 

Sesiunea Mai 2017 25 înscrişi la UMF Iaşi 

Sesiunea Noiembrie 2017 25 înscrişi la UMF Iaşi 

TOTAL 50 înscrişi la UMF Iaşi 

 
 

Figura 4: Numărul de rezidenţi din ţări NON UE înscrişi la UMF Iaşi, în anul 2017 

 
 
 

Tabel 7 Transferurile înregistrate pentru medicii rezidenţi, în/din UMF Iaşi, în 2017 

 
IAŞI 

Martie – 2017 Iunie 2017 TOTAL IN TOTAL OUT 

IN OUT IN OUT   

1 11 2 4 3 15 

 
Ca în fiecare an, transferurile solicitate de către rezidenţi au fost motivate, de regulă,  de  
domiciliu, probleme familiare sau de cazare (tabel VII). 
 
Din totalul de 2365 de rezidenţi, 7% 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 8). 
 
 

Tabel 8 Întreruperi, ale perioadei de stagiu, solicitate de medicii rezidenţi, în 2017 

Număr total al rezidenţilor 2365 

Procent rezidenţi cu stagii în străinătate 7% 

 
În cadrul UMF Iaşi au fost propuşi ca şi coordonatori, pentru anul 2017, un număr de 104 cadre 
didactice, majoritatea, conferenţiari şi profesori (35, respectiv 58), excepţiile (șef lucrări -10 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. 5). 
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Figura 5: Procent grade didactice coordonatoare de rezidenț iat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În anul 2017, 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 72.4% dintre specialităţi, au fost completate de către rezidenţi 
chestionare  (214) 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. În anul 2017 au fost organizate două sesiuni de examen medic specialist 
(martie si octombrie). La examenul de medic specialist în cele două sesiuni s-au înscris 434 
candidaţi, 25% (146) dintre ei, obţinând medii peste 9.  
 
5. 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 periodică obligatorie a cunoştinţelor teoretice a rezidenţilor prin examene/ în cadrul 
specialităţii de bază; 
- completarea de către rezidenţi, la finalul 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 și 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; 
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- 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. 
 
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 educaț ie 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 Biochimiștilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din 
România, Ordinul Asistenț ilor Medicali Generaliști, Moașelor 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 diagnostică și intervenț ională coordonat de dl. Prof. Dr. Mircea Onofriescu 
4.Implantologie Coordonator: Prof. Univ. Dr. Norina Forna 
5.Endoscopie digestivă diagnostică, coordonat de d-na. Prof. Dr. Anca Trifan; 
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 educaț ie medicală continuă, pe 
specialităţi, ofertă ce cuprinde titlul cursului, nominalizarea coordonatorului şi a cadrelor didactice 
de predare, locul desfăşurării, durata şi taxa de înscriere.  
În anul universitar 2016 – 2017 au fost propuse 70 de cursuri postuniversitare, din care s-au efectuat 
46 (un curs s-a repetat de 5 ori și unul de 3 ori). S-au înscris 1655 cursanț i şi au absolvit 1587. 
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Tabel 9: Numărul de cursuri postuniversitare propuse şi efectuate în anul universitar 2016-
2017 

 Cursuri 
propuse 

Cursuri 
efectuate 

Procentaj 

Facultatea de Medicină Generală 42 29 69% 

Facultatea de Medicină Dentară 7 3 43% 

Facultatea de Farmacie 2 1 50% 

Facultatea de Bioinginerie Medicală 5 2 40% 

Cursuri pentru obţinerea atestatelor de studii 
complementare 

14 11 79% 

Studii Postuniversitare de Specializare - -  

TOTAL 70 46 66% 

 

 
Figura nr. 7: Numărul total de cursuri propuse şi efectuate 

 
Departamentul de Studii Postuniversitare şi-a propus îmbunătăţirea calităţii cursurilor: 

 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, astfel încât în anul universitar 2017-2018 au fost 
propuse 82 de cursuri; 

 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 postuniversitare. 
 

Tabel 10: Dinamica cursurilor propuse pe anii universitari 2016/2017 și 2017/2018 

 Cursuri propuse 
2016-2017 

Cursuri propuse 
2017-2018 

Facultatea de Medicina Generala 42 51 

Facultatea de Medicina Dentara 7 6 

Facultatea de Farmacie 2 4 

Facultatea de Bioinginerie Medicală 5 7 

Cursuri pentru obț inerea atestatelor de 
studii complementare 

14 14 

Studii Postuniversitare de Specializare - - 

TOTAL 70 82 

 
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 1587 de participanţi la cursuri au 
răspuns la chestionarul de evaluare 300 (respectiv 19%). 
 
 

100% 

66% 
Cursuri propuse

Cursuri efectuate
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Figura 8: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la itemul: „Materialul predat este de 

actualitate şi bine documentat” 
 
 

 
Figura 9: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la itemul: „Sugestii şi recomandări” 

 
 

 
Figura 10: Interpretarea frecvenţei răspunsurilor la itemul: „Evaluarea finală a întregului 

curs” 
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CAPITOLUL V. FACULTATEA DE MEDICINĂ 
 
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, să dovedească 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 organizare, eficienţă şi performanţă. 
În scopul îndeplinirii misiunii sale, Facultatea de Medicină şi-a propus şi a realizat în anul 
universitar 2016-2017:  
1. Menţinerea în parametri optimi ai 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 
În anul universitar 2016/2017 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 MEN 
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 de la specializările Asistenţă Medicală Generală și Nutriţie şi Dietetică, din 
următoarele motive: 
• absorbţia locurilor de la specializările la care s-a sistat activitatea spre cele eficiente cum ar fi 
Medicină pentru seriile în limba engleză şi franceză, Asistenţă Medicală Generală; Nutriţie şi 
Dietetică 
• criteriul dezvoltării teritoriale al 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 
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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:  

 înscrierea tardivă a studenţilor datorită obţinerii cu întârziere a vizei de studiu; 
• 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. 
În 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; în anul universitar 2016-2017 ponderea 
întrebărilor la prima vedere a fost de 50%, asigurându-se în acest fel o selecţie mai riguroasă a 
candidaţilor; 
• introducerea unor criterii de selecţie obiective a candidaţilor la programele în limba engleză şi 
franceză, precizări asupra acestor criterii de selecţie astfel încât notarea / selecţia să fie unitară. 
 
În anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Medicină au studiat la toate specializările, 
liniile de studiu şi filialele un număr de 5.301 de studenţi (Medicină de 360 credite: 4572 de 
studenţi – programele în limba română, engleză şi franceză; Asistenţă Medicală Generală 649 de 
studenţi; Nutriţie şi Dietetică 80 de studenţi). 
 

Tabel 1 Situaţia studenţilor înscrişi 

 

Licenţă în Medicină 
(360 credite) 

Asistenţă Medicală 
Generală 
(240 credite) 

Nutriţie şi 
Dietetică 
(180 credite) 

Limba 
română 

Limba 
engleză 

Limba 
franceză 

BUGET  
(2147 
studenț i) 

1900 - - 232 15 

TAXĂ 
(3154 
studenț i) 

1254 731 687 417 65 

TOTAL 
(5301 
studenţi) 

3154 731 687 649 80 

 
În 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 
2016-2017 s-au elaborat, publicat şi difuzat într-un tiraj adecvat noile broşuri de prezentare a 
Facultăţii de Medicină în limbile 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 2017) şi în cadrul acţiunii Caravana UMF de 
promovare a ofertei educaţionale în oraşele din Iaşi (Colegiul “C. Negruzzi”, Liceul Teoretic “Miron 
Costin”, Liceul “Dimitrie Cantemir”, Liceul ”Garabet Ibrăileanu”, Liceul “Vasile Alecsandri”, 
Colegiul “Emil Racoviţă”, Liceul de Informatică “Grigore Moisil”, Colegiul Naț ional “Mihai 
Eminescu”, Liceul Teoretic ”Al. I. Cuza”) şi din zona Moldovei (9 judeţe). Cu acest prilej au 
participat un număr de aproximativ 6500 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a, cărora li s-a prezentat 
oferta educaţională a universităţii. La Caravana UMF au participat 16 cadre didactice şi 18 studenţi 
din cadrul Facultăţii de Medicină. De asemenea, promovarea ofertei educaţionale şi sporirea 
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vizibilităț ii Universităț ii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași s-a realizat şi prin 
participarea la Târguri internaţionale (Berlin, Liverpool, Madrid etc); 
• optimizarea raportului dintre numărul studenţilor finanţaţi de la buget şi cu taxă; 
• îmbunătăţirea raportului dintre numărul de studenţi bursieri şi ne-bursieri precum şi dintre 
numărul de studenţi bursieri şi numărul total de studenţi; 
• menţinerea sistemului de re-alocare 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 
educaț ionale; syllabus-ul, bibliografia adecvată la nivelul studiilor, competenţele profesionale şi 
cele transversale. În anul universitar 2016-2017, Biroul Consiliu al Facultăţii de Medicină a 
actualizat planurile de învăţământ de la toate programele de studiu aflate în derulare în acord cu 
noile standarde ARACIS. De asemenea, au fost rediscutate atât în cadrul Departamentelor cât şi la 
nivelul Consiliului Facultăţii organizarea activităț ii de restructurare a curriculei de licenţă la toate 
specializările din cadrul facultăţii iar pentru învăț ământul în limba franceză, respectiv limba 
engleză s-a acordat o atenț ie specială pregătirii studenț ilor pentru a fi competitivi, după absolvire, 
la concursurile de intrare în rezidenț iat. 
În anul universitar 2016-2017 a fost re-evaluată activitatea educaţională pentru fiecare disciplină 
de studiu. Numărul total de credite alocat fiecărei direcț ii 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 2016-2017 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 Asistenț ă Medicală Generală de 240 credite și 3.300 ore pentru specializarea Nutriț ie 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 absolvenț i. În anul universitar 2016-2017 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 2016-2017 
au fost propuse de către disciplinele de studiu un număr de 52 cursuri opţionale la Programul de 
Licenţă în limba română (360 credite), 20 cursuri opţionale la Programul de Licenţă în limba 
engleză (360 credite), 16 cursuri opţionale la Programul de Licenţă în limba franceză (360 credite), 
136 cursuri opţionale la Programul de Licenţă Asistenţă Medicală Generală, 2 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 îmbunătăț ite pe baza 
opiniilor exprimate de studenţi. În anul universitar 2016-2017, mobilităţile de tip ERASMUS externe 
s-au concretizat printr-un număr de 58 de burse outgoing pentru studenţii facultăţii noastre (la 
universităț i din Franț a, Germania, Italia, Polonia și Spania) şi au fost primiţi ca studenţi incoming 
31 de studenţi din Italia, Spania, Polonia şi Belgia. În anul universitar 2016-2017 au beneficiat de 
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mobilităţi externe 4 studenț i străini (3 de la Programul de studiu în limba franceză şi unul de la 
programul de studiu în limba română). 

 Evaluarea studenţilor respectă principiile pedagogice moderne şi respectarea obiectivităţii. 
În anul universitar 2016-2017 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 performanț ele studenţilor este o strategie propusă pentru 
anul universitar 2017-2018 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. 
La programul de studiu în limba franceză 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 Facultăţii de Medicină. Numărul de studenţi la programul în limba engleză s-a menţinut 
constant, 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 94,44 % (anul I) la 96,92% (anul VI).  
Pentru seriile in limbi străine acesta a variat la limba engleză de la 90% (anul I) la 99,05% (anul VI), 
respectiv limba franceză de la 92,52% (anul I) la 93,44% (anul VI). Situaț ia la specializările de 240 
de credite şi respectiv 180 credite subliniază o promovabilitate de 95,86% (anul I AMG) până la 
97,83% (anul IV AMG) şi de 77,78% (anul I Nutriț ie şi Dietetica) la 86,21% (anul III- Nutriț ie şi 
Dietetică).  
În funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în anul universitar 2016-2017 şi în conformitate cu 
Regulamentele în vigoare, Facultatea de Medicină a acordat: 
 

CATEGORIA DE BURSE NUMĂR BURSE ACORDATE 

Bursă de Excelenţă “Ion Petrovanu” 1 

Bursă de performanţă 4 

Bursă de merit 19 + 10 burse studenţi CPV 

Bursă de studiu 497 

Bursă socială 170 

Bursă de ajutor social “Gr. T. Popa” 53 

Total burse acordate 754 

 
În 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 criteriile 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 s-a continuat 
întocmirea electronică, de către membrii departamentelor, a statului de funcţii şi identificarea, în 
funcţie de strategia structurilor, a posibilităț ilor de asigurare a unei piramide a posturilor corecte. 
Astfel, în anul universitar 2016-2017 s-au organizat două sesiuni de concursuri didactice la care au 
participat 114 candidaţi, ocupându-se 87 posturi didactice (4 profesori universitari, 9 de 
conferenţiari universitari, 21 de şefi de lucrări, 21 de asistent pe perioada nedeterminată şi 32 de 
asistent pe perioadă determinată). Din totalul de 716 cadre didactice ponderea cea mai mare a fost 
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reprezentată de asistenț ii universitari (54,1%) acesta repartiț ie fiind în acord cu strategia 
universităţii pentru promovarea cadrelor didactice tinere implicate în procesul didactic pentru 
deprinderea abilitaț ilor practice ale studenț ilor.  În anul universitar 2016-2017 ocuparea posturilor 
de profesor şi conferenţiar s-a realizat în conformitate cu standardele naţionale promovare 
specifice sistemului educaţional universitar. 
 
Tabel 2 Repartiț ia posturilor pe funcţii didactice din statul de funcț ii în anul universitar 2016-

2017 

Număr 
total de 
cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Șef de lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

Posturi 
ocupate 
(716) 

68 9,5% 80 11,17 % 185 25,83% 282 40% 101 14,1% 

Posturi 
vacante 
(391) 

4 3,5% 14 3,58% 93 23,78% 280 71% 0 0,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În anul universitar 2016-2017 raportul între numărul cadrelor didactice şi cel al studenţilor este de 
1/7,4, 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 impuse de Legea Educaț iei Naț ionale.  
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 2016-2017 
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, prin care se apreciază: calitatea 
activităț ii didactice (teme selectate, calitatea bibliografiei, calitatea lucrărilor şi a stagiilor 

ASISTENT ȘI ASISTENT DE CERCETARE 

55.10% 

ȘEF LUCRĂRI 

25.83% 

CONFERENȚIAR 

11.17% 

PROFESOR 

9.5% 

Fig. 1 Piramida posturilor la Facultatea de Medicină  
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practice, opinia studenţilor privind calitatea şi nivelul ştiinţific al activităţii didactice), calitatea 
activităț ii de cercetare (valoarea proiectelor şi lucrărilor proprii, numărul şi valoarea publicaţiilor 
şi rezonanţa lor), contribuţia la activităț ile desfășurate în cadrul comunităț ii academice. 
 

Tabel 3 Rezultatele evaluării activităț ii cadrelor didactice din anul universitar 2016-2017 

  
Foarte bine 

Bine Satisfăcător Insuficient 
30% 20% 10% 

Profesori 55 - -   1 - 

Conferenţiari 64 3 - 4  - - 

Sef lucrări 156 5 2 - 1 12 

Asistent 171 13 15  - 6 21 

Total 529, din care 446 21 17 4 8 33 
 

În anul universitar 2016-2017 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 
În anul universitar 2016-2017 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 în activităţi de cercetare; 
• lansarea unor programe de cercetare ale facultăţii: internaţionale; 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. 
 

Număr granturi 32 (4 UE, 11 naţionale, 7 private, 3 COST, 7 interne)  

Număr publicaţii cotate ISI 484 

Număr publicaţii BDI 445 
 

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 
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administrative specifice. În ceea ce priveşte Facultatea de Medicină, este identificată 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 
colecț iile ”NOTE DE CURS” sau “NOTE DE LUCRARI PRACTICE” care fac parte din fondul de carte al 
Bibliotecii reprezintă câteva din activităţile care fac parte din această acţiune. Astfel, în anul 
universitar 2016-2017 s-au publicat un număr de 65 titluri în aceste colecţii, atât pentru 
programele de studiu în limba română cât şi pentru cel în limba franceză şi engleză. Au fost 
achiziţionate 158 titluri bibliografice din domeniul medicină. 
 

8. Managementul universitar  
Funcţionarea mai eficientă a sistemului implică îmbunătăț irea activităţii manageriale, asigurarea 
transparenţei decizionale şi a unei comunicării la toate nivelurile organizatorice ale Facultăţii de 
Medicină.  
Anul universitar 2016-2017 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; Consiliile 
Departamentelor; constituirea comisiilor facultăţii, conduse de cadre didactice motivate, instruite 
în acest sens; pregătirea unor noi reevaluări ARACIS pentru programul Asistenţă Medicală Generală. 
Facultatea de Medicină a aplicat şi câştigat un grant CNFIS- FDI în cadrul Domeniului 1: Creşterea 
echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale şi sporirea accesului la învăţământul superior 
(inclusiv cele privitoare la consilierea şi orientarea în carieră). Obiectivul principal al proiectului a 
fost creşterea capacităţii Facultăţii de Medicină de incluziune socială pentru 200 studenţi aflaţi în 
situaţii de risc prin dezvoltarea unui plan de îmbunătăţire a echităţii în educaţia universitară. 
Instrumentul de bază îl reprezintă evaluarea, îmbunătăţirea şi monitorizarea eficientă a echităţii 
sociale la nivelul universităţii noastre prin programe de consiliere şi orientare profesională, 
participarea la stagii de practică şi acordarea de materiale de specialitate, cu scopul incluziunii 
sociale şi facilitarea accesului la un învăţământ superior de calitate. 
Cadrele didactice ale Facultăţii de Medicină au susț inut constant și s-au implicat în activităț ile 
Societăț ii Studenț ilor Mediciniști din Iași (SSMI), cele mai importante fiind: activitatea de 
voluntariat, Congresul Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici (CONGRESIS) și activitatea de 
tutorat pentru învăț area limbii române de către studenț ii străini. 
Societatea Studenț ilor 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 
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de acţiune. SSMI este membru fondator al Federaţiei Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din 
România (FASMR), având astfel drepturi depline în International Federation of Medical Students 
Associations (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 Naț ionale, 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: 
 

1. Manifestări Științ ifice 

 “Al XIV-lea Congres Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici-Congressis” 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, participanț ii 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; cele mai valoroase comunicări fiind 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. 
2. Activităţi organizate la în scopul sprijinirii studenţilor 

 “Limbajul semnelor” este un proiect organizat în cadrul Societăț ii Studenț ilor  Mediciniști 
Iași care se desfășoară pe durata întregului an universitar și este construit din cursuri pentru 
învăț area limbajului semnelor orientat pe necesităț ile medicului. El constă în întâlniri săptămânale 
cu studenț i specialiști în limbajul nonverbal, în urma cărora participanț ii deprind folosirea 
semnelor care îi vor ajuta în comunicarea minimală cu pacienț ii cu deficienț e auditive. 

 Transmed, proiect care se desfăşoară bianual, constă în efectuarea de schimburi 
studenț ești interuniversitare cu scopul de oferi studenț ilor mediciniști posibilitatea de a lua 
contact cu alt mediu academic medical din ț ară (prin participarea la cursuri și stagii), pentru ca 
aceștia să își perfecț ioneze studiile și pentru a stabili relaț ii interuniversitare. Organizaț iile 
studenț ești partenere sunt membre ale FASMR (Federaț ia Asociaț iilor Studenț ilor în Medicină din 
România) din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu, Craiova, Constanț a, Oradea și Târgu 
Mureș. Schimburile studenț ești se desfășoară pe o perioadă de o săptămână, iar participanț ilor li 
se asigură cazare și programul social, aceștia având ocazia atât de a experimenta viaț a de student 
la o altă Facultate de Medicină din ț ară, cât și de a-și face noi prieteni. Proiectul se desfăşoară 
bianual. 

 ”MedChallange” este un concurs cu premii organizat în cadrul Zilelor Universităț ii 
de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, care îşi propune să evalueze gândirea clinică a 
studenț ilor mediciniști prin teste inspirate din examenul de rezidenț iat francez. 

 Simularea Examenului de Admitere, proiect realizat bianual în cadrul Societăț ii 
Studenț ilor Mediciniști Iași are scopul de a pregăti și testa elevii de liceu care doresc să se înscrie 
la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași. 

 Sesiuni de simulare a Examenului de Rezidenț iat, care au scopul de a testa cunoștinț ele 
studenț ilor de an VI pe parcursul anului universitar. Acest proiect constă în susț inerea unor 
examene de tip grilă conform metodologiei Examenului de Rezidenț iat, ale căror subiecte sunt 
elaborate de cadre didactice din Universitatea de Medicină si Farmacie Grigore T. Popa Iași. 

 Sesiuni de workshopuri, realizate pentru ca studenț ii mediciniști să dobândească noi 
aptitudini practice medicale: basic life support, noț iuni de interpretare a unui EKG, simulare 
laparoscopică, noț iuni practice de chirurgie, etc. 

 Zilele Educaţiei Medicale – 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 1000 de studenţi, în timpul celor 2 săptămâni de desfăşurare. 

 Conferinţa de Orientare Profesională – acț iunea constă în prezentarea specialităţilor 
medicale din prisma medicilor rezidenţi, pentru ca studenţii să îşi poată forma o viziune mai bună 
şi corectă asupra viitorului lor. 

 Mobilităţi studenţeşti SCOPE & SCORE - una dintre cele mai importante activităţi 
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desfăşurate în cadrul SSMI este schimbul de studenţi realizat cu celelalte organizaţii membre IFMSA 
(International Federation of Medical Students Association) din lume prin burse de studiu sau 
cercetare. Acestea le oferă studenţilor Facultăţii de Medicină din Iaşi şansa de a desfăşura practica 
de vară, timp de o lună, într-un spital universitar din străinătate. În anul universitatr 2016-2017 au 
beneficiat de această oportunitate XXX de studenţi de la Facultatea de Medicină, care au avut 
şansa de a se pregăti în ţări europene (Franţa, Spania, Germania, Rusia, Polonia, Cehia etc.), Africa 
(Ghana, Egipt), America de Sud (Brazilia, Columbia, Peru etc.), America Centrală (Mexic) sau Asia 
(Thailanda, Indonezia etc.). 
 

2. Iniț iative civice ce vizează : 
a) Categorii defavorizate : 

 ”Iniț iativa Orfelinatelor” a luat naștere din dorinț a de a oferi copiilor din Centrele de 
Plasament atât lucrurile materiale de care au nevoie, dar mai mult, cineva care să le fie alături şi 
să îi sprijine. Prin intermediul vizitelor bilunare copiii beneficiază de un suport emoț ional, cât și de 
îmbunătăț irea cunoștinț elor de istorie, limbi străine și muzică. 

 ”Balul iernii”. Acest proiect se desfășoară în luna decembrie 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 spectacol de muzică și dansuri populare și moderne, 
iar cu bani strânși au fost achiziț ionate jucării și dulciuri pentru copii, care apoi le-au fost dăruite 
de Crăciun. 

 ”Cu drag, bunicilor” este un proiect al cărui scop este de a-i scoate din cotidianul 
monoton pe bătrânii aflaț i în caminele specializate îngrijirii persoanelor în vârstă. Studenț ii 
mediciniști îi vizitează în mod regulat și desfășoară diverse activităț i sociale împreună cu ei. 
 

b) Probleme 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, în anul universitar 
2016-2017 aproximativ 600 de persoane au donat sânge pentru a salva o viaţă. 

 HPV și Cancerul de Col Uterin (“Lift your skirt! Save a life!)– campanie de conștientizare 
pe tema implicaţiilor Human Papiloma Virus (HPV), ce a lansat o invitaţie pentru un consult 
ginecologic gratuit, centrat pe testul screening pentru cancerul de col uterin Babeşs-Papanicolau, 
la care au luat parte peste 100 de persoane. Pentru acest proiect s-a realizat un film de promovare, 
cu mesaje informative strânse de la studenț i mediciniști din întreaga ț ară. Proiectul a câstigat 
premiul II la categoria “Sănătate” în cadrul Galei Tineretului din România. 

 Ziua Mondială a Antibioticelor – proiect iniț iat în Iași, la nivel naț ional aflat la a VI-a 
ediț ie, desfăşurat în cadrul Zilelor U.M.F. Iași, prin care se realizează informarea publicului larg 
asupra riscurilor utilizării antibioticelor fără un consult medical. 

 Ziua mondială a rinichiului, desfășurată alături de secț ia de Nefrologie din cadrul  
Spitalului “C.I.Parhon” Iași , în cadrul căreia voluntarii au împărț it pliante cu informaț iile necesare 
populaț iei generale privind prevenţia afecţiunilor nefrologice. 

 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. 

 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-adesfăşurat printr-o 
campanie de distribuire de flyere şi informarea a sute de persoane afectate atât de fumatul activ, 
cât și cel pasiv. 

 Sănătate Mintală, proiect realizat în cadrul SSMI, cu tema ”Demnitate în Domeniul 
Sănătăț ii Mintale” a organizat o conferinț ă pentru informarea studenț ilor despre pacienț ii ce 
suferă boli psihiatrice. 

 DPC- Donează păr copilașilor este un concept nou în România, iniț iat în cadrul Societăț ii 
Studenț ilor Mediciniști Iași, după un model britanic. Acesta presupune donarea de păr de către 
voluntarii din întreaga ț ară, colectarea la Iași și apoi confecț ionarea perucilor pentru copii bolnavi 
de cancer.  

 Crosul Inimii – acţiune realizată în parteneriat cu Fundaț ia Română a Inimii şi Clubul Rotary 
din Iaşi, cu scopul de a combate şi a preveni bolile cardio-vasculare prin mişcare şi un stil de viaţă 
sănătos, prilej cu care zeci de persoane iau startul anual în Parcul Copou, pentru a promova 
sloganul “Aleargă pentru sănătatea ta!”. 
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3. Informare: 

 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. 

 Micii Sanitari - instruirea elevilor din clasele a II-a, a III-a şi a IV-a (aproximativ 300 de elevi 
pe an) cu privire la diferite teme de educaţie sanitară şi pregătirea unei echipe care să reprezinte 
Iaşul la concursul naţional “Micii sanitari”. La acest concurs, elevii instruiţi de studenţii medicinişti 
s-au clasat pe primele 2 locuri. 

 “Road Safety” (simularea unui accident auto): Participanț ii sunt instruiț i să intervină și 
să adopte măsurile corecte de prim ajutor în cazul unui accident de circulaț ie soldat cu victime. 
Scopul proiectului este de a ajuta atât studenț ii medicinisti, cât și publicul larg, să conștientizeze 
gravitatea unui accident rutier, de a-i informa cu privire la măsurile de prevenț ie ce pot fi 
adoptate în trafic și de a-i învăț a cum este corect să reacț ioneze în situaț ia în care vor fi martorii 
unui astfel de incident. 

 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 este campanie de informare a liceenilor cu privire la anatomia și 
igiena sistemului reproducător, a măsurilor de contracepț ie și a bolilor cu transmitere sexuală. 
Acest proiect se desfășoară pe parcursul a două săptămâni, câte o ediț ie pe semestru. 

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

 Cercul de dezbateri “MORDOR”:  “Medical Oratory Rhetoric and Debate  Organization” își 
propune să antreneze studenț ii la dezbateri academice pe subiecte medicale. 

 “Pulsul Medicinistului” este revista studenț ească care oferă informaț ii despre activităț ile 
desfășurate de voluntarii mediciniști, despre noutăț ile din universitate, cât și despre evenimentele 
care urmează să aibă loc. 

 Departamentul de Training, reînființ at în urmă cu doi ani pentru studenț ii mediciniști, cu 
scopul de a-i ajuta pe aceștia în dezvoltarea lor personală și profesională. Pe perioada anului 
universitar se desfășoară traininguri cu temele : Motivare, Managementul Timpului, Leadership, 
Competenț e pentru Interviu, Competenț e pentru a vorbi în public, Competenț e pentru prezentări 
orale, Competenț e de mentorat, Comunicarea medic-pacient, Comunicare și feedback, 
Comunicare, Limbajul corpului și Dinamica Grupului. 
 

4. Activităț i sportive 

 Campionatul de tenis de masă 

 Campionatul de șah 

 Campionatul de fotbal 

 Campionatul de baschet 

 Campionatul de volei 
 

5. Activităț ile sociale și de reprezentare 

 Organizarea alegerilor în cămine 

 Organizarea alegerilor pentru reprezentanț ii de serii 

 Organizarea alegerilor pentru reprezentanț ii de an 

 Organizarea Balului Bobocilor 

 Participarea la Festudis si Gaudeamus 
 

Facultatea de Medicină a continuat  politica de implementare a standardelor propuse prin strategia 
universităț ii și, ca o particularitate pentru anul universitar 2016-2017, a contribuit prin 
performanț a studenț ilor și cadrelor didactice la poziț ionarea învăț ământului medical ieșean pe 
locurile principale în ierarhia naț ională, făcând eforturi pentru creșterea vizibilităț ii la nivel 
internaț ional.  
În anul 2016-2017 pe lângă dezideratele de îmbunătăț ire și modernizare a învăț ământului de 
Licenț ă, de la învăț ământul exclusiv liniar la cel integrativ, Facultatea de Medicină a dezvoltat 
conceptul de internaț ionalizare prin participarea activă a studenț ilor la manifestările științ ifice 
internaț ionale din ț ară si străinătate cât și a unui număr crescut de cadre didactice tinere, la 
congrese, simpozioane, workshop-uri, desfășurate atât la nivel european cât și pe alte continente. 
Premiile și distincț iile primite cât și prezenț a cadrelor didactice cu experienț a în grupurile de 
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experț i în circuitul medical naț ional și din afara graniț elor ț ării este o dovadă a strategiei pe care 
Facultatea de Medicină și-a asumat-o. Implicarea facultăț ii în activităț ile Centrului de Reușită 
Universitară (CRU) înființ at în anul 2014 care a răspuns unor necesitaț i de integrare internaț ională 
a activităț ilor de formare a studenț ilor și cadrelor didactice este un argument suplimentar prin 
care devine relevant rolul de multiculturalism și deschidere internaț ională pe care-l deț ine 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și implicit Facultatea de Medicină.  
Misiunea Facultăț ii de Medicină a fost consecvent urmată și în anul universitar 2016-2017 
contribuind prin rezultatele obț inute la atingerea strategiei Universităț ii de Medicină și Farmacie 
„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 2016-2017 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 internaț ional. 
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 Dentara funcţionează specializări cu 360 şi 180 credite, după cum 
urmează: 
 

Tabel 1 Structura Facultăţii de Medicină Dentară, conform Hotărârii de Guvern nr. 
376/18.05.2016 

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 anul universitar 2016-2017 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 MEN 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 Senatul universitar 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 
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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 practicii de vară, aspect esenţial ce 
stă la 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 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 și 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 internaţional: Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei (disponibil pentru absolvenţii 

de Medicină Dentară şi Tehnică 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 

Studiile în cadrul pregătirii de specialitate prin Rezidenţiat au reunit în anul 2016-2017 următoarele 
specialităţi: Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială (3 ani), Chirurgie Oro-Maxilo-Facială (5 ani), 
Chirurgie Dento-Alveolară (3 ani), Protetică Dentară (3 ani), Parodontologie (3 ani) şi Endodonţie (3 
ani), Pedodonţie (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.  
În cadrul Studiilor de Formare Medicală Continuă s-a derulat un curs postuniversitar, în acord cu 
cererile medicilor practicieni, creditat de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, precum şi 
un program de studii complementare în implantologia orală: 
Radio-imagistică dento-maxilo-facială  - Coordonator : - Prof. Univ. Dr. Danisia Haba 
Implantologie orală - Coordonator : Prof. Univ. Dr. Norina Consuela FORNA  
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 Comunităţii Europene, reflectată în sincronizarea denumirilor disciplinelor, a 
proporţiilor dintre orele de curs şi stagii, precum şi a ponderii disciplinelor preclinice şi medico-
chirurgicale.   
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 2016-2017 acest deziderat a fost realizat 
prin continuarea utilizării 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, pe parcursul stagiilor 
practice, ca resurse suplimentare de învăţare pentru studenţi – alături de platforma de e-learning a 
Universităţii.  
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. 

http://stagii.denta.umfiasi.ro/fmd/
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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 Dentara în anul 
universitar 2016-2017 s-au înscris un număr total de 329 studenţi repartizaţi pe specializări şi linii 
de studiu: 
 

Tabel 2 Studenţi înscrişi în anul I 

Medicină Dentara (360 credite) Tehnica dentara (180 credite) 

Română Engleză Franceză Limba Română 

184 36 59 50 

 
În anul universitar 2016-2017 în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară au studiat la toate 
specializările şi liniile de studiu un număr de 1958 studenţi (Medicină Dentară- 360 credite: 1757; 
Tehnica Dentară - 180 credite : 201). 
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 3 Promovabilitatea în anul universitar 2016-2017 (Programul licenţă în limba română) 

Anul de studiu Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 184 158 26 0 85,87% 

II 169 165 4 0 97,63% 

III 171 169 2 0 99% 

IV 163 140 23 1 86% 

V 148 146 2 0 99% 

VI 179 178 1 0 99% 

 
Tabel 4 Promovabilitatea în anul universitar 2016-2017 (Programul de licenţă în limba engleză) 

Anul de studiu Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 36 28 8 2 78% 

II 46 32 14 3 70% 

III 54 50 4 4 93% 

IV 53 48 5 0 91% 

V 46 46 0 0 100% 

VI 47 47 0 0 100% 

 
Tabel 5 Promovabilitatea în anul universitar 2016-2017 

(Programul licenţă în limba franceză) 

Anul de studiu Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 59 54 5 1 92% 

II 80 77 3 0 96% 

III 102 101 1 0 99% 

IV 114 104 10 1 91% 

V 50 50 0 0 100% 

VI 56 56 0 0 100% 

 
Tabel 6 Promovabilitatea în anul universitar 2016-2017 

(Programul de licenţă Tehnică Dentară) 

Anul de studiu Total 
studenţi 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

I 50 47 3 0 94% 
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II 82 71 11 3 87% 

III 69 64 5 5 93% 

 
Tabel 7 Promovabilitatea la examenul de licenţă în anul universitar 2016-2017 

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

Medicină Dentară – limba română 164 100% 

Medicină Dentară – limba engleză 47 100% 

Medicină Dentară – limba franceză 55 100% 

Tehnică Dentară 55 100% 

 
Funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură în anul universitar 2015-2016 şi în conformitate cu 
Regulamentele în vigoare, la Facultatea de Medicină Dentara în anul universitar 2016-2017 s-au 
acordat mai multe tipuri de burse. 
 

Tabel 8 Numărul de burse acordate în 2016-2017 

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 58 

Bursă ajutor social “Gr.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 2016-2017 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 9 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice din Statul de Funcţii 2016-2017 

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenț iar Șef lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

150 16 11% 8 5% 42 28% 71 47% 13 9% 

 
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 10 Repartiţia posturilor pe funcţii didactice din Statul de Funcţii 2016-2017 

Nr. total 
cadre 
didactice  

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Asistent de 
cercetare 

Posturi 
ocupate 150 

16 11% 8 5% 42 28% 71 47% 13 9% 

Posturi 
vacante 116 

0 - 3 3% 22 19% 91 78% 0 - 
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Fig. 1 : 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 2016-2017 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 din Facultatea de 

Medicină Dentară 
În anul universitar 2016-2017 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 2016-2017 menţionăm: 
-8-10 Decembrie  2016 - Ediț ia a XX-a a Zilelor Facultăț ii de Medicină Dentară U.M.F. “Grigore T. 
Popa” Iași  
-8-11 decembrie 2016 - Congresul Internaț ional de Medicină Dentară pentru Studenț i și Tineri 
Medici STOMis 2015 a avut loc în cadrul ZILELOR UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE GRIGORE 
T. POPA IAȘI. 
-6-8 Aprilie 2017  – Conferinț a Naț ională “PREVENIREA AFECȚIUNILOR STOMATOLOGICE” 
-24 Mai 2017 – CARAVANA PROFILAXIEI – Ediț ia a IX a 
 
1.2.2 Motivarea cadrelor didactice 
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 2016-2017 s-au obţinut următoarele punctaje, pe categorii 
didactice, la evaluarea anuală: 

 
Tabel 11 Rezultatele evaluării anuale 2016-2017 

 
INSUFICIENT SATISFACATOR BINE FOARTE BINE TOTAL 

PUNCTAJ <65 65-89 90-119 >120   

Asistent 1 0 3 51 55 

PUNCTAJ <80 80-149 150-219 >220   

Asistent si asist. 

cercetare,  

56% 

Sef lucrari,  

28% 

Conferentiar;    

5% 

Profesor,  

11% 
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Șef lucrări 1 1 2 37 41 

PUNCTAJ <95 95-209 210-329 >330   

Conferenț iar 0 0 0 10 10 

PUNCTAJ <105 105-269 270-439 >440   

Profesor 0 0 0 14 14 

Total cadre 2 1 5 112 120 

 
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 universitar 2016-2017 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 pregătire practică 
pentru integrarea rapidă pe piaț a muncii a studenț ilor specializaț i în 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. 
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: 
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o Centrul de formare specialişti şi resurse în reabilitare orală 
o Centrul MEDCAREER de imagistică medicală prin tehnologii de realitate virtuală şi augmentată 
o Centrul interdisciplinar de simulare şi asistare 3D în reabilitarea generală şi oro-maxilo-facială 
o Centrul de robotică în medicina dentară 
o Centrul de Digital Smile Design 
o Centrul de laseri chirurgicali în medicina dentară. 
 
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; 
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 Medicina 
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;  
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- 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. 
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.). 
 
Facultatea de Medicină Dentară  împreună cu celelalte facultăț i din cadrul UMF Grigore T. Popa 
Iași, a iniț iat programul Caravana UMF. Prin aceast program, oferta educaț ională a facultăț ii a 
putut fi prezentată de cadre didactice si studenț i direct elevilor din liceele din județ ele din zona 
Moldovei. Astfel grupurile ț intă de elevi au putut fi informate mai bine cu privire la oferta 
academică a facultăț ii și a condț iilor de admitere.  
 
De asemenea Facultatea și-a facut simț ită prezenț a si pe numeroase platforme educaț ionale care 
se adresează elevilor, pentru ca aceștia să fie mai bine informaț i depre ceea ce ofera Facultatea 
de Medicină Dentară. 
 
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 2016-2017 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 2016-2017 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 2016-2017 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 

 
Facultatea de Farmacie, din cadrul Universităț ii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași își 
asumă misiunea de a pregăti profesioniști în domeniul farmaceutic, capabili, prin cunoștinț ele 
teoretice și practice dobândite pe parcursul studiilor universitare, să-și aducă aportul la 
dezvoltarea cercetării farmaceutice, să contribuie la asigurarea și creșterea stării de sănătate a 
populaț iei și în același timp, să fie competitivi pe piaț a muncii atât la nivel naţional, cât şi 
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 absolvenț i prin cursuri de perfecţionare continuă urmărindu-se 
promovarea ştiinţei în spiritul valorilor eticii, justiţiei, democraţiei şi toleranţei, în vederea 
integrării în spaţiul universitar european. 
Facultatea de Farmacie promovează un învăţământ interdisciplinar, dar şi transdisciplinar, care 
asigură absolvenţilor multiple competenţe în domeniul farmaceutic. Absolvenţii Facultăţii de 
Farmacie sunt în măsură să recomande medicamentul în condiţii de siguranţă, să asimileze şi să 
aplice cu discernământ progresele în domeniul farmaceutic și al dezvoltării de noi substanț e active 
și produse farmaceutice, să identifice problemele medicale ale comunităţii în care îşi desfăşoară 
activitatea şi, în acelaşi timp, să recomande soluţii adecvate pentru soluţionarea acestora, 
ocupându-şi astfel poziţia şi exercitându-şi rolul care le revine în echipa medicală. 
1. Aplicarea reformei curriculare 
Facultatea de Farmacie utilizează o curriculă modernă şi flexibilă promovând inter/trans-
disciplinaritatea şi dezvoltă un proces educaţional bazat pe ideea respectării diversităţii în 
învăţare.  
Activitatea educaţională, de formare iniţială şi continuă promovată de Facultatea de Farmacie, se 
bazează pe principii şi metodologii didactice moderne. Planurile de învăţământ sunt în concordanţă 
cu standardele naţionale şi europene. Ele vizează dobândirea de cunoştinţe definitorii pentru 
domeniul farmaceutic (cunoştinţe legate de medicament şi substanț a/substanţele active utilizate 
pentru obț inerea acestuia, aspecte de tehnologie farmaceutică, control fizic, chimic, biologic şi 
microbiologic al medicamentului, de metabolism şi biodisponibilitate, de acţiune farmacologică şi 
efecte adverse, interacţiuni medicamentoase). Programele analitice sunt actualizate şi 
diversificate permanent, prin raportare la standarde naţionale şi internaţionale.  
Programul de studii de licenţă pentru Specializarea Farmacie se desfăşoară conform planurilor de 
învăţământ aprobate în Consiliul Facultăţii şi Senatul Univeristăţii care conţin: disciplinele studiate, 
numărul de ore de curs şi de lucrări practice aferente fiecărei discipline, numărul de credite 
transferabile ECTS corespunzător fiecărei discipline şi forma de evaluare a studenţilor. 
O pârghie de realizare a reformei curriculare o reprezintă dimensionarea optimă a cifrei de 
şcolarizare. În anul universitar 2016-2017, cifra de şcolarizare nu a înregistrat modificări faţă de 
anii precedenţi, menţinându-ne în cifra aprobata de ARACIS, atât pentru programul de studii în 
limba română cât şi pentru programul de studii în limba engleză. 
Admiterea la Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie, program de licenț ă, 5 ani, 300 de 
credite transferabile, se realizează prin: 
1. concurs de admitere, în cadrul stabilit de Universitate prin Metodologia proprie de concurs 
aprobată în fiecare an, ce constă în susț inerea unei probe scrise (test grilă) la disciplinele de 
concurs: Chimie organică – obligatoriu și Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și 
fiziologia omului) la alegere, pentru programul de studii în limba română. 
2. selecț ie de dosare, în cadrul stabilit de Universitate prin Metodologia proprie pentru concursul 
de admitere prin evaluarea performanț elor școlare și a realizărilor personale ale candidaț ilor 
și prin Metodologia proprie de admitere a românilor de pretutindeni, pentru programele de 
studii cu predare în limba română sau engleză pe locuri cu taxă în valută. 
Formaț iunile de studiu au fost alcătuite ț inând seama de prevederile și standardele ARACIS precum 
și de gradul de promovabilitate din anul universitar anterior (tabelele 1 și 2). 
 
  

http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Metodologia%20proprie%20de%20admitere%20a%20romanilor%20de%20pretutindeni%20-%202018.pdf
http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Admitere_straini_lb_rom/METODOLOGIE%20admitere%20taxă%20în%20valută%202018-2019%20Senat%2016%20ian.pdf
http://www.umfiasi.ro/sites/admitere/Documents/Admitere%202018/Admitere_straini_lb_rom/METODOLOGIE%20admitere%20taxă%20în%20valută%202018-2019%20Senat%2016%20ian.pdf
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Tabel 1 Gradul de promovabilitatea al studenț ilor în anul universitar 2016-2017 la programul 
de Licenţă în limba română 

An de studiu Grad de promovabilitate 

I 91,37 % 

II 89,32 % 

III 84,46 % 

IV 94,51 % 

V 98,94 % 

Medie program limba română 91,72 % 

 
Tabel 2 Gradul de promovabilitatea al studenț ilor în anul universitar 2016-2017 

la programul de Licenţă în limba engleză 

An de studiu Grad de promovabilitate 

I 100 % 

II 100 % 

III 92,30 % 

IV 100 % 

V 100 % 

Medie program limba engleză 98,52 % 

 
Activitatea didactică în Facultatea de Farmacie se desfăşoară pe baza Regulamentului de studii 
universitare de licenţă, aprobat de Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. 
Popa” Iaşi. Programul de studii de licenţă pentru specializarea Farmacie se desfăşoară conform 
planurilor de învăţământ aprobate în Consiliul Facultăţii şi Senatul Universităţii. 
Obiectele de studiu cuprinse în planul de învăţământ şi conţinutul acestora corespunde domeniului 
de licenţă Farmacie, domeniu reglementat sectorial. În concordanţă cu programele analitice ale 
cursurilor şi lucrărilor practice, sunt stabilite competenţele dobândite de studenţi care asigură 
compatibilitatea cu programele de studii din statele membre ale Uniunii Europene şi sunt în strânsă 
corelaţie cu cerinţele pieţii muncii. Ponderea disciplinelor în cadrul programului de studii este 
exprimată în credite transferabile ECTS (60 credite/an, 300 credite domeniul de licenţă) şi asigură 
o mai bună mobilitate a studenţilor între instituţiile de învăţământ superior naţionale şi europene. 
Programul de studii de licenţă este structurat pe cinci ani; la rândul său, fiecare an universitar fiind 
structurat pe două semestre a câte 14 săptămâni, cu 28 de ore de studiu/săptămână cu excepţia 
anului V, semestrul 10, unde sunt prevăzute 29 de ore/săptămână. 
Pentru realizarea obiectivelor specifice domeniului de licenţă Farmacie este necesară asigurarea 
unui raport optim între orele de curs şi cele aferente lucrărilor practice de laborator sau de 
seminar, raportul dintre acestea fiind de 1 : 2,273, ceea ce corespunde prevederilor specifice 
specializărilor reglementate sectorial (1 oră curs : 2 ore lucrări aplicative). 
Disciplinele cuprinse în planul de învăţământ sunt ordonate într-o succesiune bine stabilită în 
funcţie de cunoştinţele dobândite de studenţi în cadrul procesul de învăţământ şi în funcţie de 
competenţele generale şi de specialitate dobândite de aceştia. Pentru fiecare disciplină sunt 
stabilite obiectivele urmărite în pregătirea studenţilor, programa analitică a cursurilor şi a 
lucrărilor practice cu numărul de ore aferente fiecărei teme, bibliografia minimală, sistemul de 
evaluare a studenţilor şi numărul de ore de studiu individual necesare pentru însuşirea şi 
consolidarea cunoştinţelor. 
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 reglementările europene conform cărora specializarea 
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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. Stagiul de practică pentru studenț ii 
din anul V se desfăşoară în modul compact de 6 luni. Astfel, absolvenţii învăţământului farmaceutic 
obț in avizul de liberă practică imediat după susţinerea examenului de Licenţa.Totodată studenţii 
anului V au alocate 52 ore în semestrul 10 pentru finalizarea lucrării de licenţă. 
Stagiile de practică ale studenţilor se desfăşoară în baza unor convenţii de colaborare încheiate 
între Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, Facultatea de Farmacie şi 
farmaciile comunitare sau farmaciile de circuit închis. 
Evaluarea studenţilor se realizează sub diferite forme: examene semestriale sau colocviu 
individual. Fiecare disciplină are prevăzută în fişa disciplinei modalitatea de evaluare a studenţilor, 
la începutul fiecărui semestru aceasta fiind prezentată studenţilor. 
În urma examenului de licenț ă 99,73 % dintre studenț i înscriși (programul de studii în limba 
română, programul de studii în limba engleză) au promovat examenul de licenț ă (Tabel 3). 
 

Tabel 3 Gradul de promovabilitate al studenț ilor înscriși la examenul de licenț ă în anul 
universitar 2016-2017 

Programul de licenţă Grad de promovabilitate 

Farmacie –limba română 99,45 % 

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 prin studii universitare de doctorat, studii universitare de 
rezidenț iat şi să se perfecț ioneze continuu. Conform datelor primite de la Colegiul Farmaciștilor 
Iași, în anul 2017, doar în județ ul Iași au fost eliberate un număr de 83 de avize de libera practică 
pentru absolvenț ii Facultăț ii de Farmacie, promoț ia 2017. 
Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare pentru promoț ia de absolvenț i 2016-
2017 se cuantifică asftel:  
 16,5% dintre absolvenţi au devenit rezidenț i în urma concursului de Rezidenț iat organizat în 

noiembrie 2017. 
 1 absolvent a devenit student doctorand, în urma concursului de admitere din sesiunea 

septembrie 2017. 
 

Studenţii cu performanţe în învăţare şi care desfăşoară activităţi de cercetare şi alte activităţi 
extracuriculare au fost încurajaț i prin acordarea de burse (Tabel 4). În anul universitar 2016-2017 a 
fost  menț inut sistemul de burse de performanţă și de excelenț ă, Facultatea de Farmacie acordând 
1 bursă de performanț ă și 1 bursă de excelenţă “Marţian Cotrău”. Totodată au fost acordate un 
număr de 9 burse de merit și 114 burse de studiu. Pentru studenț ii cu situaț ii familiale și 
financiare deosebite s-au acordat burse sociale, atât din fonduri bugetare (40 burse) cât și din 
fonduri proprii (29 de burse). 
 

Tabel 4 Burse acordate studenț ilor Facultăț ii de Farmacie în anul universitar 2016-2017 

Categoria de bursă Burse acordate 

Bursă de Excelenţă “Marţian Cotrău” 1 

Bursă de performanţă 1 

Bursă de merit 9 

Bursă de studiu 114 

Bursă socială 40 

Bursă ajutor social “Grigore T. Popa” Iaşi 29 
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Una din principalele responsabilităț i ale cadrelor didactice este proiectarea metodelor şi a mediilor 
de învăţare centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a 
transmite doar informaţii. Relaţia dintre student şi profesor tinde să fie una de parteneriat, în care 
fiecare dintre cei doi îşi asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării.  
Rezultatele învăţării sunt explicate şi discutate cu studenţii din  perspectiva relevanţei acestora 
pentrud ezvoltarea lor ulterioară. 
Comunicarea academică s-a îmbunatăţit prin intermediul Platformei de E-learning, cadrele 
didactice având astfel la dispoziţie o gamă variată de tehnici noi de lucru, de informare și de 
predare 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 situaţiaşcolarăşi financiară a studenț ilor. 
Sistemele de informaţii de tip intranet existente realizează colectarea şi evaluarea periodică a 
datelor referitoare la procesul de asigurare a calităţiişi optimizarea continuă a acesteia. 
Pârghii importante ale aplicării reformei curriculare sunt reprezentate de: 

 introducerea în planurile de învăţământ a unor cursuri noi, generate de evoluț ia și 
progresele înregistrate în domeniul farmaceutic și terapeutic și care se regăsesc în 
programele altor facultăţi europene; 

 evaluarea periodică a structurii programelor analitice; 
 actualizarea permanentă a conţinutului şi a modului de susţinere a cursurilor, a lucrărilor şi 

a stagiilor practice; 
 implementarea unor noi metode și tehnici de predare, învăţare și evaluare a cunoștinț elor 

dobândite de către studenț i. 
 

Conform planului operaţional al Facultăț ii de Farmacie,  pentru anul universitar 2016 – 2017 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 noi cursuri sau 
modificări de capitole, fără a afecta însă numărul total de ore aferent fiecărui an de 
studiu. 

Din totalul de 69 de discipline din planurile de învăţământ al Facultăţii de Farmacie, 12 sunt 
discipline fundamentale, 37 de specialitate (din care 9 opţionale) şi 18 sunt discipline 
complementare (din care 9 sunt opţionale) (Tabel 5). 
 
Tabel 5 Clasificarea disciplinelor din planurile de învăț ământ al Facultăț ii 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 

 
Conform directivei CEE 36/2005 din cele 67 discipline, 51 sunt discipline obligatorii și 18 sunt 
discipline opţionale (Tabel 6). 
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Tabel 6 Ponderea disciplinelor obligatorii în raport cu cele opț ionale, exprimată în ore 
aferente, pe ani de studiu 

Tipul 
disciplinei 

Număr ore aferentetipului de disciplina 

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 

 
2. 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 capacităţi şi competenţe în 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 
obț inerea 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.   
Facultatea dispune de personal didactic care, ca număr şi ca bază de funcţionare, este adecvat 
numărului total de studenţi, în funcţie de domeniu, iar în privinţa calificărilor corespunde 
specificului programelor de studiu şi obiectivelor de calitate pe care şi le-au fixat. 
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 și standardelor ARACIS (Tabel 7).  
 

Tabel 7 Repartiţia posturilor ocupate pe funcţii didactice din Statul de funcţii 

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şeflucrari Asistent 
Asistent de 
cercetare 

70 7 10 % 15 21,43 % 9 12,86 % 27 38,57 % 12 17,14 % 

 
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. 
La Facultatea de Farmacie există un număr de 120 de posturi în Statul de funcț ii (Tabel 8, Figura 
1). Aceste posturi sunt acoperite de cadrele didactice proprii Facultăț ii de Farmacie, la care se 
adaugă un număr de cadre didactice din cadrul Facultăț ii de Medicină dar și cadre didactice 
asociate (cadre didactice pensionate, doctoranzi, specialiști cu titlul de doctor). 
 

Tabel 8 Repartiț ia posturilor pe funcț ii didactice din Statul de funcț ii 

Nr. total cadre 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şeflucrari Asistent 
Asistent de 
cercetare 

Posturi ocupate 
70 

7 10 % 15 21,43 % 9 12,86 % 27 38,57 % 9 17,14 % 

Posturi vacante 
50 

0 0 % 1 2 % 23 46 % 26 37,14 % 0 0  % 

Total posturi 
120 

7 5,83 % 16 13,33  % 32 26,66 % 53 44,16 % 9 7,5  % 
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Figura 1 Repartiț ia posturilor pe funcț ii didactice 

 
Motivarea cadrelor didactice 
Motivarea cadrelor didactice reprezintă un aspect important atât pentru activitatea didactică cât și 
pentru cea de cercetare. 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 grilă 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 conț inutului activităț ii didactice la progresele 
înregistrate în domeniu, gradul de încadrare a rezultatelor examenelor în distribuț ia 
notelor 6-9 (curba lui Gauss), evaluarea cadrelor didactice de către studenț i, norma 
didactică, cărț i/capitole de carte publicate în edituri recunoscute la nivel naț ional și 
internaț ional); 

 Activitatea științ ifică (lucrări științ ifice in extenso publicate în reviste ISI (cotate, 
indexate), reviste listate în baze de date internaț ionale, reviste de specialitate clasificate 
CNCSIS/ reviste naţionale, cu referenţi şi colective editoriale, volumele unor Conferinte 
nationale, calitatea de membru în conducerea unor societăț i științ ifice naț ionale și 
internaț ionale, calitatea de membru în comitele de organizare a unor manifestări 
științ ifice naț ionale și internaț ionale, citări ale articolelor științ ifice proprii în reviste ISI, 
reviste de specialitate, cărț i, teze de doctorat etc.). 

 Activitatea în comunitatea universitară, organizatorică și de formare a cadrelor 
(participare la comisii de admitere, licenț ă, concurs și de specialitate, calitatea colaborării 
cu factorii de conducere ai Facultăț ii și Universităț ii, însușirea de tehnici și metode noi și 
transpunerea lor în practică, etc.). 

În urma Evaluării performanț elor profesionale și pe baza rezultatelor obț inute de către cadrele 
didactice ale Facultăț ii de Farmacie, în anul universitar 2016-2017 au fost acordate creșteri 
salariale cu 30% (81,05 % cadre didactice), cu 25 % (5,17 % cadre didactice) şi cu 20%  (1,72 % cadre 
didactice).  Un procent de 12,06% dintre cadrele didactice nu s-au încadrat în condiț iile acordării 
unui spor salarial întrucât au avut contractul de muncă întrerupt pe o perioada mai mare de 1 lună 
(concediu de maternitate, mobilitate internaț ională etc.). Conform procedurii PO – 10 – Evaluarea 
performanț elor profesionale a cadrelor didactice, cadrele didactice care au avut contractul de 
muncă întrerupt pe o perioadă mai mare de 1 lună, au fost evaluate la momentul îndeplinirii 
condiț iilor specificate în procedură și au primit calificativul Foarte bine și creșterea salarială 
aferentă de 30 %.  
 
Resurse de învăţare 
Facultatea asigură resurse de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice etc.) în format 
tipărit sau electronic pentru fiecare program de studiu în biblioteca universitară. Studenţii au acces 
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la un număr corespunzător de volume de carte din ţară şi străinătate, dar şi la 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 
achiziț ionare a cărţilor şi revistelor. 
De asemenea fiecare disciplină din cadrul facultăţii dispune de un fond de carte propriu, accesibil 
studenţilor. Pentru facilitarea accesului la materialele didactice, în Facultate este amenajată o 
bibliotecă consituită din cursurile şi manualele de lucrări practice elaborate de cadrele didactice 
proprii. 
La nivelul facultăţii pe lângă programele de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în 
învăţare şi de susț inere a celor cu dificultăţi financiare/materiale, există și programe de tutoriat, 
ce au rolul de a orienta/consilia studenț ii atât în activitatea didactică, de cerectare dar și în alte 
activităț i extracurriculare, de a evidenț ia anumite dificultăț i/probleme cu care se confruntă 
studenț ii și nu în ultimul rând de a strânge relaț ia dintre studenț i și profesori.  
Sistemul de tutoriat este obligatoriu pentru direcţia de studii de licenţă şi este asigurat de către 
cadre didactice desemnate de către Biroul Consiliului Profesoral şi care au fost validate de Consiliul 
Profesoral.  
Pentru fiecare serie de studenţi, până la data de 1 octombrie a fiecărui an universitar, este 
desemnat un tutore, care îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a Biroului Consiliu al 
Facultăț ii. Tutorii vor prezenta Biroului Consiliului problemele identificate de aceştia şi metodele 
prin care acestea ar putea fi rezolvate în folosul studenţilor.  
Tutorele desemnat îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat, activitatea respectivă fiind 
consemnată în condica de activităţi fără a impune acordarea unor sporuri salariale sau a impune 
reducerea normei didactice aferente postului ocupat de tutore. 
Fiecare cadru didactic are inclus 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. 
Serviciile oferite studenț ilor în cadrul departamentului SCOP încadrează în trei dimensiuni 
importante:  

 consiliere și orientare în carieră, 
 asistenț ă educaț ională 
 consiliere psihologică și psihoterapie.  

 
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; corelarea cunoștinț elor didactice cu practica 
de specialitate şi atragerea studentului în desfăşurarea actului didactic. 
 
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 Universităț ii s-a propus masteratul "Managementul serviciilor de sănătate în 
domeniul medico–farmaceutic", care vine în întâmpinarea solicitării farmaciştilor,  dar şi a altor 
specialiști în domeniul sănătăț ii, masterat care a fost acreditat de către ARACIS. 
 
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 a participat în colaborare cu Universitatea la organizarea acț iunii “Ziua Porţilor 
Deschise”, în care s-a urmărit prezentarea în mod direct a activităţilor didactice şi de cercetare 
din cadrul Facultăţii. 
Având in vedere tendinț ele la nivel naț ional, Facultatea de Farmacie împreună cu celelalte 
facultăț i din cadrul Universităț ii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, a iniț iat 
programul “Caravana UMF Iași”. Prin acest program, oferta educaț ională a Facultăț ii a putut fi 
prezentată de către cadre didactice și studenț i direct elevilor din liceele din județ ele din zona 
Moldovei. În acest mod grupurile ț inta de elevi au putut fi informaț i mai bine cu privire la oferta 
academică a Facultăț ii dar și asupra condiț iilor de admitere. 
Tot pentru a veni în sprijinul elevilor sau absolvenț ilor de liceu care doresc să urmeze cursurile 
Facultăț ii de Farmacie, cadrele didactice din cadrul Facultăț ii de Farmacie au organizat cursuri 
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gratuite la disciplinele de concurs: Chimie organică și Biologie vegetală, pentru sesiunea de 
admitere septembrie 2017. 
De asemenea Facultatea și-a facut simț ită prezenț a și pe o serie de platforme educaț ionale care 
se adresează elevilor, pentru ca aceștia să fie mai bine informaț i despre oferta educaț ională și 
oportunităț ile pe care le deschide profesia de farmacist  (Adservio, Opț iuni.ro, etc). 

 
Cercetarea ştiinţifică 
O altă direcţie care s-a urmărit cu maximum de atenț ie 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 fiecărui departament (planuri 

proprii de cercetare);  
 cercetare multidisciplinară. 
De asemenea a fost încurajată: 
 participarea cadrelor didactice, a doctoranzilor și a studenț ilor la Congrese naţionale şi 

internaţionale; 
 organizarea de manifestări ştiinţifice/conferinț e/seminarii/întâlniri la nivelul Univesităţii şi 

respectiv al Facultăţii; 
 atragerea celor mai buni studenț i la cercurile ştiinţifice din cadrul facultăț ii şi includerea lor în 

proiecte şi granturi de cercetare; 
 participarea cadrelor didactice la competiț ii de proiecte de cercetare ştiinţifică finanț ate 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 activităț ii de cercetare ştiinţifică 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 2016-2017, 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 unei bune 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 MEDICALĂ 
 
Facultatea de Bioinginerie Medicală, din cadrul Universitǎţii de Medicinǎ şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Iaşi are misiunea unei unităţi de învăţământ şi cercetare care asigură pregătirea de 
specialişti în domeniul Ştiinţelor Biomedicale, prin studii universitare de licenț ă şi masterat. 
Facultatea aduce contribuț ii importante în domeniile cercetării ştiinţifice, pregătirii continue şi 
educaţiei permanente prin programe de cercetare, cursuri postuniversitare și de perfecţionare, 
atât pentru absolvenț ii programelor de studii proprii, cât și pentru alte tipuri de specialiști.  
 
Misiunea de învăţământ şi cercetare ştiinţifică asumată prin programele de studii derulate este 
compatibilă cu misiunea Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, aşa cum 
rezultă din Carta Universitară, specializările integrate propunându-şi valorificarea inovatoare a 
cunoaşterii şi transmiterea cunoştinţelor în vederea educării şi instruirii permanente.  
 
Misiunea programelor de licenț ă și masterat urmăreşte principiul excelenț ei în predare şi învăţare, 
cercetare, în descoperirea şi difuzarea de noi cunoştinţe pentru dezvoltare profesională, 
extinderea progresului social şi dezvoltarea comunităţii. Prin programele de studiu de licenț ă și 
masterat gestionate de facultate sunt pregătiț i specialişti cu o viziune integrantă a ştiinţelor 
inginereşti şi medicale, îmbinând aspecte teoretice şi aplicative atât în domeniul Sănătate, cât și al 
Ştiinţelor Inginereşti Aplicate în medicină. 
 
Facultatea de Bioinginerie Medicală îşi adaptează şi diversifică continuu instrumentele academice, 
ȋn scopul impregnării unui mediu educaţional şi de cercetare ştiinţifică în concordanţă cu strategia 
universităț ii, precum și cu strategiile naţionale din domeniul economic şi al forţei de muncă, 
elemente de reformă ale învăţământului românesc, ȋn prezent şi ȋn perspectivă.  
 
Obiectivele strategice vizate îmbină activitatea educaţională şi pe cea de cercetare ştiinţifică în 
contextul academic european, la un nivel de eficienţă funcţională şi organizatorică şi la o 
transparenţă a comunicării în timp real care să creeze premisele asigurării unui nivel ridicat de 
vizibilitate a facultăț ii.  
 
Implicaț iile avute ȋn vedere se bazează pe înţelegerea şi aplicarea principiilor fundamentale, dar și 
pe inovarea şi implementarea de cunoştinţe noi în ştiinţele biomedicale, prin: 
- accentuarea dimensiunii practice a pregătirii profesionale a viitorilor specialişti, prin metode 
inovative de tip simulări, stagii de practică de tip internship, workshop-uri cu specialişti din 
domeniu; 
- stimularea şi cultivarea spiritului creativ al studenţilor, al interesului pentru urmărirea şi 
asimilarea a tot ce este nou şi valoros in domeniul pentru care se pregătesc; 
- dezvoltarea capacităţii şi disponibilităţii studenţilor de a se integra în echipe multidisciplinare şi 
asumarea de responsabilităţi specifice în domeniul bioingineriei și fiziokinetoterapiei; 
- orientarea studenţilor atât spre dezvoltarea capacităţii de a studia individual, de a se autoevalua 
şi perfecţiona cât şi în identificarea şi valorificarea oportunităţilor de asimilare de noi cunoştinţe în 
domeniu; 
- dezvoltarea de proiecte de cercetare cu impact pozitiv asupra cercetării ştiinţifice din domeniul 
bioingineriei şi fiziokinetoterapiei cu aplicare practicilor ȋn domeniu; 
- antrenarea studenţilor ȋn activităţile de cercetare ştiinţifică pentru dobândirea de abilităţi de 
cercetare independentă şi a capacităţii de a aplica rezultatele cercetării in situaţii specifice 
mediului instituţional. 
 
În domeniul resurselor umane, s-a plecat de la premiza că aceasta reprezintă factorul determinant 
ȋntr-o comunitate academică, prin urmare, stimularea, promovarea şi perfecţionarea continuă a 
cadrelor didactice reprezintă obiective majore, realizate prin:  
- Promovarea cadrelor didactice care au ȋndeplinit condiț iile stabilite de Minister și Universitate, ȋn 
limite legale, cu echidistanț ă, respectarea eticii profesionale și a spiritului academic; 
- Sustinerea perfecț ionării cadrelor didactice pentru o dezvoltare personala utilă și perfomantă; 
- Redimensionarea valorilor corpului didactic și ralierea la un ȋnvăț ământ cu adevărat european; 
- Dezvoltarea unei atmosfere de conlucrare, promovarea unor valori morale și profesionale de ȋnalt 
nivel academic. 
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I. PROGRAME DE STUDII 
Facultatea de Bioinginerie Medicală derulează programe de licenț ă și master în concordanţă cu 
planurile de învăţământ ale specializărilor similare existente în Universităţile de prestigiu din 
Uniunea Europeană şi din Statele Unite, dar şi cu programele de studiu ale specializărilor existente 
în Universităţile din Romania, pentru a putea asigura compatibilitatea si complementaritatea cu 
acestea şi, totodată, cu cerinţele pieţei forţei de muncă. În domeniul didactic, priorităț ile au fost 
concentrate pe următoarele obiective: 

 Asigurarea funcţionării continue a tuturor specializărilor de licenţă și masterat ale facultăţii (o 
derulare în parametrii reglementaţi privind numărul de studenţi şi normarea cadrelor 
didactice); 

 Dezvoltarea portofoliului de programe educaţionale universitare şi postuniversitare ale 
facultăţii; 

 Creşterea atractivităţii programelor educaţionale. 
 

I.1. Stadiul evaluării programelor de studii  
 
I.1.1. Evaluare internă 
În anul universitar 2016-2017 au avut loc o serie de activităț i care au avut ȋn vedere creșterea 
calităț ii actului didactic prin dezvoltarea curriculară la nivelul tuturor programelor de studii 
derulate ȋn Facultatea de Bioinginerie Medicală: 
- au fost analizate și actualizate programele analitice; 
- au fost actualizate planurile de ȋnvăț ământ, conform ultimelor modificări ale Standardelor 
ARACIS; 
- preocupările privind creșterea nivelului de performanț ă al cadrelor didactice s-a concretizat prin 
parcurgerea de etape evaluare și actualizare a cunoștinț elor de limba engleză;  
- au fost actualizate materialele didactice pe platforma de e-Learning a universităţii; 
- au fost respectate cerinţele Sistemului de Management al Calităţii referitoare la procesele 
didactice, de cercetare şi administrative. 

 
I.1.2. Evaluarea externă  

 
A. Program de studii de licenţă Balneofiziokinetoterapie si recuperare, limba engleză 
Având ȋn vedere necesitatea modernizării și diversificării ofertei educaț ionale precum și extinderea 
și îmbunătăț irea resurselor de cercetare științ ifică, pe o direcț ie de studiu considerată prioritară 
pentru sănătatea și cercetarea europeană, ȋn anul universitar 2016-2017 a fost propus un nou 
program de studii de licenţă Balneofiziokinetoterapie si recuperare ȋn limba engleză. Introducerea 
acestui program de studiu se încadrează în strategia de dezvoltare stabilită la nivel instituț ional 
prin Planul strategic pentru perioada 2016-2020, deoarece respectă identitatea în plan didactic și 
științ ific a facultăț ii si răspunde obiectivelor propuse. Prin specializarea de 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, organizată în limba engleză, facultatea noastră se alătură 
elementelor de avangardă ale reformei educaţionale medicale în pregătirea resurselor umane 
pentru dezvoltarea unui sistem sanitar la standardele medicale europene. 

 
Raportul de evaluare a programului de studii de licenţă Balneofiziokinetoterapie și recuperare a 
fost elaborat în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă (aprobată prin HG 
nr. 1418/2006) şi a Ghidului activităţilor de evaluare a calităţii programelor de studii universitare şi 
a instituţiilor de învăţămant superior.  
Vizita Comisiei ARACIS ȋn vederea evaluării programului de studiu Balneofiziokinetoterapie si 
recuperare, limba engleză a fost efectuată ȋn perioada 11 – 14 iunie 2017, iar evaluarea efectuată 
de comisia de experț i permanenț i de specialitate a indicat faptul că sunt ȋndeplinite cerinț ele 
normative obligatorii: cadrul juridic de organizare și funcț ionare a instituţiei, misiunea și 
obiectivele programului de studii, personalul didactic, conţinutul procesului de învăţământ, 
studenţi, cercetarea ştiinţifică, baza materială, activitatea financiară, capacitatea instituț ională, 
eficacitate educaț ională, rezultatele ȋnvăț ării, activitatea de cercetare ştiinţifică, managementul 
calităţii. 

 
Conform Raportului ARACIS din data de 29.06.2017, pentru programul de studiu evaluat, 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare limba engleză, experţii evaluatori au decis acordarea 
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avizului de funcț ionare provizorie. În Hotărârea de Guvern HG 615/30.08.2017 este publicat 
acordul MEN de derulare a acestui program. 
 
B. Program de studii de masterat Biomedical Engineering, limba engleză 
În anul universitar 2016 – 2017, Facultatea de Bioinginerie Medicală a propus programul de studii de 
master Biomedical Engineering cu desfășurare ȋn limba engleză, care se adresează atât 
absolvenţilor de studii de licenţă din domeniul Ştiinț elor Inginerești Aplicate cât şi specialiștilor cu 
studii superioare din sfera producţiei sau serviciilor biomedicale, care doresc o pregătire coerentă 
şi continuă în domeniul bioingineriei medicale, domeniu aflat în permanentă evoluţie. 
 
Misiunea programului de masterat Biomedical Engineering vizează aprofundarea specializării din 
domeniul științ elor ingineresti aplicate ȋn medicină, formarea unor specialişti cu înaltă competenţă 
profesională, capabili să-şi desfăşoare activitatea în spitale, în proiectare şi cercetarea din 
domeniu, precum şi în alte domenii care vizează aspecte de management, direct corelate cu 
activităţile menţionate anterior. Iniţierea acestui program de studii de masterat este oportună în 
contextul în care, la nivel naț ional și european, domeniul bioingineriei este considerat o prioritate, 
atât pentru dezvoltarea sectorului economic, cât si ȋn învăț ământ și cercetare. 
În acest cadru, se poate aprecia că, prin dezvoltarea competenț elor profesionale, programul de 
studii de masterat Biomedical Engineering va pregăti specialişti compatibili cu cerinț ele sistemului 
de sănătate și ale sectorului economic, capabili să susţină direcţiile prioritare de cercetare și 
producț ie conturate la nivel european.  
 
Conform Raportului validat de Consiliul ARACIS din data de 30.03.2017, pentru programul de studiu 
evaluat, Biomedical Engineering, experţii evaluatori au decis că sunt ȋndeplinite cerinț ele 
normative obligatorii, standardele și indicatorii de performanț ă și standardele specifice. În 
Hotărârea de Guvern HG 614/30.08.2017 este publicat acordul MEN de derulare a acestui program. 
 
I.2. Contribuţii la reglementarea profesiei de fizioterapeut  
În anul universitar 2016-2017, delegaț i din partea Facultăţii de Bioinginerie Medicală, Prof. Dr. 
Anca Galaction, Conf. Dr. Dan Zaharia, Conf. Dr. Călin Corciovă, Asist. univ. drd. Dragoș Sărdaru au 
participat la ȋntȃlnirile Grupului de lucru pentru armonizarea programelor de studii din Romania în 
vederea elaborării legislaț iei privind exercitatea profesiei de fizioterapeut şi compatibilizarea cu 
„World Confederation for Physical Therapy guideline for physical therapist professional entry level 
education”, precum şi la lucrările grupului de lucru privind reglementarea profesiei de 
fizioterapeut. Rezultatele acestor ȋntȃlniri s-au concretizat în apariţia și promulgarea Legii nr. 
229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și înființ area, 
organizarea și funcț ionarea Colegiului Fizioterapeuț ilor din România. 
  
I.3. Derularea programelor de studii existente 
În anul universitar 2016-2017, 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, obț inând calificativul maxim, respectiv gradul 
Încredere din partea organismului extern evaluator, ARACIS. 
Prezentarea programelor de studii, numărul de credite și situaț ia reglementărilor acestora se pot 
regăsi ȋn tabelele 1 și 2. 
 

Tabel 1 Programe de studii 

Forma de organizare 
a studiilor 

Domeniul Specializarea 
Număr de 
credite 

Studii de licenţă 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Bioinginerie 240 

Sănătate Balneofiziokinetoterapie și recuperare 180 

Studii de masterat 

Ştiinţe inginereşti 
aplicate 

Biotehnologii medicale și biomateriale 
avansate 

120 

Bioinginerie clinică 120 

Sănătate Bioingineria reabilitării 120 
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Tabel 2 Evaluarea periodică a programelor de studii 

Forma de 
organizare a 
studiilor 

Specializarea Reglementare Avizul ARACIS 

Studii de 
licenţă 

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

Calificativ maxim: 
ÎNCREDERE 

Balneofiziokinetoterapie 
și recuperare 

Hotărâre ARACIS din 29.09.2016 
Calificativ maxim: 
ÎNCREDERE 

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: 
ÎNCREDERE 

Biotehnologii medicale și 
biomateriale avansate 

Hotărâre ARACIS din 18.09.2014 
Încadrare ȋn 
domeniu 

Bioingineria reabilitării Evaluare instituţională, 2010  
Calificativ maxim: 
ÎNCREDERE 

 
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 2016-
2017 a ȋnregistrat o evoluț ie asemănătoare cu anul universitar 2015-2016. La specializarea de 
Bioinginerie creșterea numărului de admiși a fost vizibilă, comparativ cu specializarea 
Balneofiziokinetoterapie si recuperare, unde numărul de admiși a scăzut ușor, atât ca urmare a 
unui număr ridicat de candidaț i respinși ȋn prima sesiune cât și a deciziei de renunț are la o nouă 
sesiune de admitere ȋn luna septembrie.  
 

Tabel 3 Studenţi înmatriculaţi 

Specializarea 
Forma de 
finanţare 

Număr studenţi 
2015-2016 

Număr studenţi 
2016-2017 

Bioinginerie 

fără taxă 201 221 

cu taxă 27 19 

Total 228 240 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

fără taxă 181 181 

cu taxă 99 79 

Total 280 260 

Total, studii de licenţă 508 500 

Știinţe inginerești aplicate fără taxă 60 58 

 cu taxă 8 5 

 Total 68 63 

Sănătate fără taxă 50 51 

 cu taxă 9 7 

 Total 59 58 

Total, studii de masterat 127 121 

Total, studii de licenţă şi masterat 635 621 

 
Tabel 4 Promovabilitatea studenţilor în anul universitar 2016 – 2017 Studii de licenţă, 

specializarea Bioinginerie 

Anul 
de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

2015 – 
2016 

2016-
2017 

2015 – 
2016 

2016-
2017 

2015 
– 
2016 

2016-
2017 

2015 – 
2016 

2016-
2017 

2015 – 
2016 

2016-
2017 

I 75 62 71 61  - 4 1 94,67 98,38 

II 60 69 57 66 1 3 2  95 95,65 

III 53 57 51 54 1 3 1  96,23 94,73 

IV 40 52 40 49  3   100 94,23 

Total  228 240 219 219 2  7 1 96,05 95,74 
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În anul universitar 2016 – 2017 promovabilitatea a fost de 95,74%. 
 

Tabel 5 Promovabilitatea în anul universitar 2016 – 2017 Studii de licenţă, specializarea 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

Anul 
de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015-
2016 

2016-
2017 

I 99 72 96 70  1 3 1 96,97 97,22 

II 93 97 90 95 1 1 2 1 96,77 97,93 

III 88 91 88 89  2   100 97,80 

Total  280 260 274 354 1 4 5 2 97,86 97,65 

 
În anul universitar 2016 – 2017 promovabilitatea a fost de 97,65%. 
 
Tabel 6 Promovabilitatea în anul universitar 2016 – 2017 Total studii de licenţă Bioinginerie și 

Balneofiziokinetoterapie și recuperare 

Anul 
de 
studiu 

Total studenţi Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi % promovaţi 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

2015–
2016 

2016-
2017 

I 174 134 167 131  1 7 2 95,97 97,76 

II 153 166 147 161 2 4 4 1 96,08 96,98 

III 141 148 139 143 1 5 1  98,58 96,62 

IV 40 52 40 49  3   100 94,23 

Total  508 500 493 484 3 13 2 3 97,05 96,39 

 
În anul universitar 2016 – 2017  promovabilitatea pentru cele doua specializări de licenţă a fost de 
96,39%. 
 

Tabel 7 Promovabilitatea la examenul de licenţă în anul universitar 2016 – 2017 

Program de licenţă 
Promovaţi examen de licenţă % promovaţi examen licenţă 

2015 – 2016 2016-2017 2015 – 2016 2016-2017 

Bioinginerie 40 48 100 100 

Balneofiziokinetoterapie și 
recuperare 

87 82 100 100 

 
Toate specializările studiilor de masterat propuse să funcț ioneze în anul universitar 2016-2017 au 
avut asigurată cifra de școlarizare de la buget, existând și solicitări pentru locurile cu taxă. 
 

Tabel 8 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 la data de  
1 octombrie   

Număr studenţi care au 
susţinut disertaţia 

Anul I Anul II TOTAL Promoţia Alte 
promoţii 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2017 

Biotehnologii 
medicale și 
biomateriale 
avansate 

17 17 19 17 36 34 13 11 1 

Bioinginerie 
clinică 

16 16 16 14 32 30 6 14  

Bioingineria 
reabilitării 

29 30 30 28 59 58 24 22 1 

Total 
studii de 
masterat 

62 63 65 59 127 122 43 47 2 
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În luna iulie 2017 au susţinut examenul de disertaţie 47 de masteranzi din promoț ia curentă și 2 
masteranzi din promoţiile anterioare.  
 
II. ACTIVITĂŢI CU STUDENŢII 
 
II.1. Activitatea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare Profesională (CICOP) 
Înființ at ȋn 2006, misiunea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare Profesională (CICOP) este 
de a coordona activităț ile de informare, educaț ie privind cariera, consiliere educaţională şi 
orientare pentru carieră la nivel de facultate, în cooperare cu celelalte facultăț i ale universităț ii și 
parteneri din mediul economic şi socio-cultural. 
 
Centrul de Informare, Consiliere și Orientare Profesională a continuat cu consecvenț ă activitaț ile și 
ȋn anul 2016-2017 sub coordonarea domnului Şef de lucrări Daniel Boldureanu. Acț iunile avute ȋn 
vedere au fost: 
- realizarea şi actualizarea continuă a unei baze de date cu informaţii despre posibilităţile de 
angajare, de educare/instruire şi legislaţia în vigoare din domeniul muncii și cel antreprenorial; 
- alcătuirea de resurse de informare cu privire la oportunităţile de perfecţionare postuniversitară în 
ţară şi străinătate; 
- sistematizarea unei colecţii de modele de CV-uri, de scrisori de intenţie sau a altor documente 
necesare perfecţionării continue sau angajării; 
- conceperea, editarea şi distribuirea gratuită împreună cu alte structuri ale facultăţii de: 
- publicaţii cuprinzând informaţii legate de alegerea rutei profesionale în contextul sistemului de 
credite transferabile şi al curriculumului universitar (ghidul candidatului); 
- publicaţii cu privire la dezvoltarea personală (ghidul studentului). 
 
Anul universitar 2016 - 2017 a marcat organizarea unor manifestări care au avut drept scop: 
 1. Piaț a muncii – actualităț i și perspective;  
 2. Tehnici de căutare a unui loc de muncă; 
 3. Elemente specifice bioingineriei medicale/fiziokinetoterapiei ȋn domeniul pieț ei muncii. 
 
II.2. Asigurarea practicii și stagiilor clinice în cadrul programelor acreditate 
Stagiile de practică ale studenț ilor Facultăț ii 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). În anul universitar 2016-2017 s-au stabilit noi acorduri de 
colaborare cu scopul de a desfășura stagiile de practică pentru studenț ii specializărilor de licenț ă. 
Astfel, au fost ȋncheiate, respectiv reȋnnoite colaborări pentru studenț ii programelor de studii 
Balneofiziokinetoterapie și recuperare, precum și Bioinginerie. S-au iniţiat şi derulat activităţi de 
practică în colaborare cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi din Republica Moldova.  

 
II.3. Burse studenţesti 
Pentru anul universitar 2016-2017 s-au alocat atât fonduri de la Ministerul Educaţiei Naţionale, cât 
și fonduri proprii ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi pentru bursele 
studenț ești. Acordarea burselor s-a realizat pe baza criteriilor prevăzute de legislaț ia ȋn vigoare și 
regulamentele interne ale universităț ii. 
 

Tabel 9 Burse acordate în anul universitar 2016-2017 

Categoria de bursă 
Burse acordate la licenț ă 

Burse acordate la 
masterate 

2015-2016 2016-2017 2016-2017 

Bursă de Excelenţă “Răşcanu” 1 1 - 

Bursă de merit 6 7 7 

Bursă de studiu 73 93 25 

Bursă socială 28 34 1 

Bursă ajutor social “Grigore T.Popa” 4 3 - 

TOTAL 112 138  
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II.4. Activităţi de voluntariat 
În anul universitar 2016-2017, studenț ii și cadrele didactice ale Facultăț ii de Bioinginerie Medicală 
s-au implicat ȋn numeroase acț iuni de voluntariat. Printre cele semnificative se numără: 
promovarea facultăț ii, participare la Orientation Day, simularea examenului de admitere, 
spectacole cultural-artistice, competiț ii sportive, traininguri, recrutare studenț i din anul I în cadrul 
asociaţiei studenţești, Lab Treasure Hunt, manifestări științ ifice. 
În cadrul acţiunilor de voluntariat susţinute de cadrele didactice ale facultăţii se încadrează și 
desfășurarea de sesiuni de pregătire gratuită la disciplinele de Biologie și Matematică oferite 
candidaț ilor, pe tot parcursul anului universitar (Şef de lucrări Dr. Daniela Matei, Şef de lucrări Dr. 
Mihai Ilea). 
 
II.5. Acț iuni caritabile 
Cadrele didactice ȋmpreună cu Asociaţia Studenţilor Bioingineri au participat la acţiuni de voluntariat 
în colaborare cu organizaţii şi instituţii non-guvenamentale sau acţiuni sub egida asociaţiei. Printre 
activităț ile semnificative sunt: 
- achiziț ia de alimente, preparea de hrană și distribuirea acesteia la peste 120 de persoane fără 
adăpost și persoane vârstnice din caminele de bătrâni, ȋn perioada decembrie 2016 și aprilie 2017; 
- proiect cultural-artistic Gaudeamus. 
- seri de dezbateri, workshop-uri de dezvoltare personală. 
 
II.6. Cercuri ştiinţifice studenţeşti: 
Activităț ile derulate ȋn cadrul cercurilor ştiinţifice studenț ești au avut ȋn vedere dezvoltarea 
abilităț ilor practice, acomodarea cu lucrul ȋn echipă, accentuarea spiritului de responsabilitate și 
disciplină ȋn corelaț ie directă cu noț iunile dobândite în cadrul orelor de laborator şi curs. 
Participanţii au fost ajutaț i și ȋndrumaț i 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 şi inginerie tisulară, coordonatori – Prof. Dr. Liliana Vereştiuc, Conf. Dr. Biol. 
Maria Butnaru, Asist. Dr. Bioing. Vera Balan 
2. Biotehnologie, coordonator – Prof. Dr. Anca Galaction, As. Dr. Bioing. Mădălina Poștaru 
3. Electronică şi informatică medicală, coordonatori – Prof. Dr. Hariton Costin, Şef lucrări Dr. ing. 
Cristian Rotariu 
4. Fizică și Biofizică, coordonator – Şef de lucrări Dr. Andrei Năstuț ă 
5. Instrumentaţie biomedicală, coordonator – Conf. Dr. Bioing. Călin Corciovă   
6. Prelucrarea semnalelor biomedicale – coordonator - Prof. Dr. Anca Lazăr. 
 
Activitatea cercurilor ştiinţifice studenţesti a condus la următoarele rezultate: 
- cooptarea studenț ilor ȋn cadrul a 6 proiecte și contracte de cercetare; 
- 8 articole publicate în revistă cotate și indexate ISI; 
- 5 lucrări ştiinţifice publicate în reviste din baze de date internaţionale; 
- 52 lucrări ştiinţifice prezentate la Conferinţa Naţională de Bioinginerie pentru Studenţi şi Tineri 

Cercetători, Ediţia a XX-a, 17-20 Mai 2017, Iaşi, Romania (3 premii I,  3 premii II, 3 premii III, 3 
menţiuni); 

- Premiul special al Companiei Infineon - A VIII-a ediț ie a Concursului „Microcontrolere, 
microsisteme și aplicaț ii – Mihail Konteschweller”, mai 2017; 

- Premiul special Companiei Autolive - A VIII-a ediț ie a Concursului „Microcontrolere, 
microsisteme și aplicaț ii – Mihail Konteschweller”, mai 2017; 

- Premiul special al Companiei „StarNet SRL” - Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice – 
Sergiu Rădăuț an”, ediţia VII, Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2017; 

- Premiul special al Companiei „Î.M. Uzina ”TOPAZ” S.A.” - Concursul „Ingineria sistemelor 
microelectronice – Sergiu Rădăuț an”, ediţia VII, Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2017; 

- Premiul special al Companiei „MobilService” - Concursul „Ingineria sistemelor microelectronice 
– Sergiu Rădăuț an”, ediţia VII, Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2017; 

- Premiul Societăț ii de Inginerie Biomedicală din Moldova  - Concursul „Ingineria sistemelor 
microelectronice – Sergiu Rădăuț an”, ediţia VII, Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2017; 
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II.7. Mobilităţi studenţeşti 
 
În anul universitar 2016-2017 s-au efectuat mobilităţi Erasmus după cum urmează:  

 
Tabel 10 Studenț ii care au beneficiat de mobilităț i Erasmus 

Nume An Universitatea parteneră Țara 

Ciubotaru Bianca-Iulia IV Ghent Univesity Belgia 

Doboș Ioana-Maria IV Czech Technical University in Prague Cehia 

Ilie Ligia-Elena III Czech Technical University in Prague Cehia 

 
Tabel 11 Cadre didactice care au participat la stagiu Erasmus 

Nume Universitatea parteneră Țara 

Şef lucr. dr. Vlad Maria Daniela  Polytechnic University of Catalonia in Barcelona  Spania 

 
 
III. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 
Pentru anul universitar 2016-2017, conform Statului de funcț ii, numărul total de posturi la 
FACULTATEA DE BIOINGINERIE MEDICALĂ a fost de 61, din care 39 ocupate, cu un grad de acoperire 
de 63,93%.  
 

Tabel 12 Repartiţia posturilor pe funcţii didactice 

Posturi 
didactice 

Profesor Conferenţiar Şef lucrări Asistent 
Asistent 
cercetare 

Total 
posturi 

61 10 16,39% 5 8,19% 28 45,90% 17 27,86% 1 1,63 

Posturi 
ocupate 

40 10 25,00% 3 7,50% 19 47,50% 7 17,50% 1 2,50 

 
Personalul didactic îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice, acestea fiind 
acoperite de cadre didactice titularizate în învăţământul superior potrivit legii. Aceste posturi sunt 
ocupate de cǎtre cadre didactice angajate cu norma de bazǎ în Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T.Popa”.  
În anul universitar 2016 – 2017 au fost scoase la concurs 2 posturi de conferenț iar și un post de Şef 
de lucrări. Toate posturile didactice au fost ocupate prin concurs, Compartimentul de Resurse 
Umane, Normare, Organizare si Salarizare arhivând dosarele de concurs. 
 
III.1. Evaluarea activitatii cadrelor didactice  
Pentru anul universitar 2016-2017, un cadru didactic nu a depus dosar de evaluare. Astfel: 

 33 de cadre didactice evaluate  

 2 cadre didactice s-au pensionat 

 2 cadre didactice au fost in concediu de maternitate 

 1 cadru didactic nu a depus dosar de evaluare 

 31 de cadre didactice au obţinut calificativul „Foarte bine”  

 2 cadre didactice au obț inut calificativul „Bine”.  
Creștere salarială 30% - 76.31% 
Creștere salarială 20% - 5.26% 
Creștere salarială 10% - 5.26% 
Fără creștere salarială –2.63% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

6% 
6% 

3% Evaluare 

30% 20% 10% fara
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IV. BAZA MATERIALĂ 
 
Laboratoarele didactice proprii dispun de o dotare modernă, actualizată continuu, pentru toate 
disciplinele din planul de învăţământ al programelor de studii universitare de licenţă și masterat 
derulate ȋn cadrul facultăț ii. Fondurile puse la dispoziț ie pentru activitatea didactică au asigurat o 
parte din activitatea directă cu studenț ii, fiind achiziț ionate consumabile constând ȋn sticlărie și 
reactivi uzuali. 
 
a. Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare   
Centrului de Fiziokinetoterapie şi recuperare a reprezentat ȋntotdeauna o bază pentru pregătirea 
practică a studenţilor la disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de studii de 
licenţă de Balneofiziokinetoterapie și recuperare şi studii de masterat Bioingineria Reabilitării, 
desfăşurarea activităţii de practică de vară şi elaborarea lucrărilor de licenţă şi dizertaţie, dar a 
inclus şi pregătirea practică pentru rezidenţi. 
Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare oferă servicii medicale în specialităţile „Recuperare 
medicală” şi „Explorări funcţionale”. În anul 2017 au beneficiat de aceste servicii un număr de 842 
pacienţi, în creştere uşoară comparativ cu anul 2016, iar numărul de tratamente / proceduri 
efectuate a fost de 10.266.  
Centrul de Fiziokinetoterapie şi recuperare oferă şi servicii de întreţinere a sănătăţii, de care au 
beneficiat 118 persoane, în creştere cu 40% comparativ cu anul 2016. 
Veniturile obţinute în anul 2017 au fost în valoare de 143.418 lei în creştere cu 15% comparativ cu 
anul 2016. 
 

Tabel 13 Centralizator servicii medicale 

 
Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 

Număr 
pacienţi 

725 808 842 

Număr 
tratamente 

7612 10.388 10.266 

Venituri 95.868 lei 123.893 143.418 

 
b. Centrul de Proiectare, Verificare şi Intretinere a Dispozitivelor Medicale 
Laboratorul de încercări de securitate pentru dispozitive medicale (DM-TEST) - 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. În cadrul centrului, 
studenţii au avut posibilitatea sa realizeze practic dispozitive medicale și de reabilitare cu care au 
participat la diverse concursuri naţionale şi internaţionale.  

 
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. În cadrul centrului s-a initiat și derulat 
un nou curs postuniversitar, Evaluări in vitro și in vivo pentru medicina regenerativă. De asemenea, 
în decursul anului universitar 2016-2017 s-a realizat verificarea aparaturii din laboratorul Culturi 
celulare (incubatorul cu CO2, hota cu flux laminar și microscopul inversat în contrast de faza și prin 
fluorescenţă). 

 
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.  
 
e. Laboratorului de Cercetare și Educaț ie în Fizică și Biofizică 
Are ca scop formarea unui colectiv de tineri cercetători în domeniul fizicii și al aplicaț iilor sale, 
precum și accesarea fondurilor de cercetare la nivel national / internaț ional. Studiile desfășurate ȋn 
cadrul laboratorului au ȋn vedere monitorizarea și măsurarea surselor de lumină; metode fizice de 
investigare a suprafeț elor; surse de plasma și aplicaț ii tehnologice. 
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f. Centrul de Bioinginerie și Biotehnologii Medicale  
Studiile desfășurate vizează optimizarea proceselor de obț inere a unor compuși de biosinteză fiind 
ȋn derulare cercetări fundamentale și aplicative în domeniul ingineriei biochimice și biotehnologiei. 
Proiectele propuse promovează noi valenț e ale cercetării multidisciplinare, în scopul creșterii 
eficienț ei economice a biotehnologiilor pentru producerea de antibiotice, aminoacizi și vitamine, 
cu utilizări farmaceutice, alimentare și cosmetice prin metode neconvenț ionale. Partea didactică 
este inclusă prin cooptarea studenț ilor de la programele de licenț ă de Bioinginerie și masterat 
Biotehnologii medicale și Biomateriale avansate. 
 
V. ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 
Activitatea de cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice de la Facultatea de Bioinginerie Medicală 
este o prioritate majoră care se reflectă ȋn activitatea curentă și ȋn rezultatele raportate. În anul 
universitar 2016-2017, activitatea de cercetare a fost susț inută din fondurile granturilor de 
cercetare derulate ȋn cadrul facultăț ii.  
În domeniul cercetării științ ifice, obiectivele permanente avute ȋn vedere s-au concretizat prin:  
- susţinerea şi recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică a facultăț ii, respectiv colectivelor de 
cercetare; 
- amplificarea impactului manifestărilor ştiinţifice organizate de facultate. 
 
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: 
- 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. 
- 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; 
 
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 
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 Facultăț ii de Bioinginerie Medicală 
În cadrul facultăţii s-au derulat în anul universitar 2016-2017 proiecte naţionale şi internaţionale, 
după cum urmează: 
-3 proiecte Parteneriate în domenii prioritare (un proiect în calitate de coordonator şi 2 proiecte în 
calitate de partener), Prof. Dr. Liliana Vereștiuc, Şef de lucrări Dr. Cristian Rotariu. 
-1 proiect TEMPUS, Prof. Dr. Hariton Costin 
- 6 granturi interne UMF Iaşi, Şef de lucrări Dr. Daniela Matei, Şef de lucrări Dr. Daniela Maria Vlad,  
Asist univ. Dr. Cătălina Luca, Şef de lucrări Dr. Cristian Rotariu, Conf. Dr. Gladiola Andruseac 
(finalizat ȋn 2016), Şef de lucrări Dr. Corina Cheptea (finalizat ȋn 2016). 
Contractele de cercetare promovate în cadrul Facultăţii sunt elaborate cu parteneri din 
universităţi, institute de cercetare, parteneri industriali sau centre medicale. 
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.  
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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, Republica Moldova. 

 
V.2. Valorificarea cercetării 

 
V.2.1.Publicaț ii 
Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate în cadrul Facultăț ii 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 14 Publicaţii ale cadrelor didactice 

Nr crt. Lucrări/Cărti publicate 2016 -2017 

1. 
Lucrări științ ifice în reviste cu factor de impact și indexate 
(ISI) 

69 

2. 
Lucrări științ ifice în reviste/conferinţe indexate în baze de 
date internaţionale (BDI) 

57 

3. 
Cărţi și capitole de carte publicate în edituri internaţionale și 
naț ionale 

20 

4. 
Premii obț inute pentru lucrări științ ifice, brevete, activitate 
științ ifică 

15 

 Total 161 

 Raport realizări/cadru didactic 4,12 

 
V.2.2. Recenzori 
 
Tabel 15 Recenzori pentru Reviste cu factor de impact și manifestări științ ifice internaț ionale 

Nr Nume si prenume Revista/conferinta 

1 
Conf. Dr. Gladiola 
Andruseac 

E-Health and Bioengineering Conference (EHB),  22-24 iunie 2017 

2. 
Prof. Univ. Dr.  
Dragoș Arotăriț ei 

Journal Proceedings in Manufacturing System, Bucharest, The 5th IEEE 
International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 
Romania, 22-24 iunie 2017 

3. 
Prof. Univ. Dr.  
Radu Ciorap  

E-Health and Bioengineering (EHB),  22-24 iunie 2017, Expert Review 
of Medical Devices Conference 

4. 
Conf. Dr. Călin 
Corciovă 

The 3rd International Conference Health Technology Management 6-8 
oct 2016, Chisinău, Moldova, The 6th IEEE International Conference on 
E-Health and Bioengineering 22-24 iunie 2017, Expert review Journal 
of Engineering and Technology Management 

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, IEEE International Conference on E-Health and 
Bioengineering 22-24 iunie 2017 

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 

7. Prof. Univ. Dr.  IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering 22-24 
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Anca Lazăr iunie 2017 

8. 
Şef de lucrări Dr. 
Mariana Rotariu 

41st ISMH World Congress 

9. 
Prof. Univ. Dr.  
Liliana Vereștiuc 

Materials Science and Engineering. Part C, Progress in Polymer 
Science, Colloid and Surface. Biointerfaces, Journal of Biotechnology 
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, Bucuresti, 
Romania, IEEE International Conference on E-Health and 
Bioengineering 22-24 iunie 2017 

 
V.2.3. Premii 
 

Tabel 16 Premii obț inute de cadrele didactice 

Nume și Prenume Premiul obț inut 

Şef lucrări Dr Mariana 
Rotariu 

Premiul Gala Profesor Bologna – mai 2017 

Conf Dr Bioing Călin Corciovă Premiul Gala Profesor Bologna – mai 2017 

Conf Dr. Bioing. Călin 
Corciovă, 
Asist. Dr. Cătălina Luca,  
Asist. Dr. Doru Andriţoi,  
Şef lucrări Dr. Daniela Matei 

Premiu II - Conferinț a Naț ională 
Interdisciplinară, cu vizibilitate 
internaț ională:"Abordări 
comprehensive în problematica 
durerii și în patologia vertebro-
medulară - Ziua internaț ională a 
leziunilor mielice (WORLD SCI Day)" 

A study on robotic devices 
used in rehabilitation of the 
upper limb 

Prof. Dr. Anca Galaction, 
Asist. Dr. Mădălina Poștaru 

Medalia de aur - International 
Invention and Innovation, 22-23 June 
2017 Katowice, Poland 

Equipment for extraction 
and transport of 
biosynthetic compounds 
through liquid membranes 

Medalia de bronz - International 
Invention and Innovation, 22-23 June 
2017 Katowice, Poland 

New method for selective 
separation of cinnamic acid 

Special Award - Malaysian Research 
and Innovation Society 

Non-conventional method 
for separation of cinnamic 
acid 

Medalia de aur - 9th European 
exhibition of creativity and 
innovation, May 2017 Iași - Romania 

Non-conventional method 
for selective separation of 
cinnamic acid 

Medalia de aur - 9th European 
exhibition of creativity and 
innovation, May 2017 Iași - Romania 

New bioreactor for 
immobilized  
cells/enzymes 

Medalia de aur - 9th European 
exhibition of creativity and 
innovation, May 2017 Iași - Romania 

New method for separation  
of pantothenic acid 

Medalia de aur - 9th European 
exhibition of creativity and 
innovation, May 2017 Iași - Romania 

Equipment for extraction 
and transport of 
biosynthetic compounds 
through liquid membranes 

Diplomă de excelenț ă și medalia de 
aur cu menț iune specială - Salonul 
internaț ional al cercetării, inovării și 
inventicii Pro Invent, ediț ia a XV-a 
2017, Cluj-Napoca 

Celula de pertracț ie pentru 
separarea unor produse de 
biosinteză 
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V.2.5. Citări 
Citari - ȋn sistem ISI Web of Knowledge 
Anul universitar 2016 – 2017 a marcat un număr important de citări ȋn sistemul ISI Thomson - 
Reuters, primii 10 clasaț i fiind indicaț i ȋn tabelul următor. 
 

Tabel 17 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  16 727 20 1220 

2. Verestiuc Liliana 12 477 13 703 

3. Butnaru Maria 10 261 11 328 

4. Ciobanu Octavian 9 167 10 285 

5. Năstuţă Andrei 9 226 10 331 

6. Turnea Marius 9 296 10 468 

7. Vlad Maria-Daniela 8 185  9 262  

8. Bălan Vera 6 151 6 228 

9. Costin Hariton 6 145 13 676 

10. Andruseac 
Gabriela-Gladiola 

5 54 8 133 

 
V.2.6. Manifestări științ ifice organizate ȋn cadrul Facultăț ii de Bioinginerie Medicală 

 
V.2.6.1. Conferinţa Internaţională E-Health and Bioengineering “EHB 2017” 
În perioada 22-24 iunie 2017 s-a desfăşurat la Sinaia a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale IEEE E-
Health and Bioengineering - “EHB 2017” organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” din Iaşi şi Societatea Română de Bioinginerie Medicala (Iaşi), sub egida şi 
sponsorizarea tehnică a IEEE, IEEE România, Secţiunile IEEE-EMB şi IEEE-EMC România, şi co-
organizat de Institutul de Informatică al Academiei Române, Filiala Iaşi. Motto-ul conferinţei a fost 
Developing technologies for a better tomorrow. 
 
Conferinţa E-Health and Bioengineering 2017 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.  
 
Un obiectiv permanent al conferinţei bienale organizate de Facultatea de Bioinginerie Medicală 
este de a consolida caracterul interdisciplinar între cercetătorii din medicină şi tehnică, în cadrul 
generos al științ elor biomedicale. În plus, o atenţie deosebită a fost cercetărilor asupra nevoilor 
reale ale pacienţilor mileniului al 3-lea, prin utilizarea diferitelor proiecte naţionale şi 
internaţionale, parteneriate şi colaborări, inclusiv a celui mai mare program de cercetare 
europeană, Orizont 2020, precum şi a altor programe de cooperare în cadrul Spaţiului European de 
Cercetare (ERA). 
 
La cea de-a 6-a ediţie a Conferinţei Internaţionale E-Health and Bioengineering 2017 au fost 
primite prin sistemul EasyChair un număr total de 220 lucrări.  Procesul de evaluare a lucrărilor a 
fost unul de tip „double blind review”, iar în urma acestuia au fost acceptate de către comisia 
ştiinţifică a EHB 2017 un număr de 192 lucrări (Tabel 18).  
 

Tabel 18 Situaţia lucrărilor conferinț ei E-Health and Bioengineering 2017 

Lucrări depuse 220 

Rata acceptare 83,4% 

Autori 737  

Participanţi 169 

 140 157 

 29 din 15 ţări 63 
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Lucrările acceptate în urma procesului de evaluare au fost grupate pe 22 de sesiuni divizate în 14 
domenii de interes cuprinzând un număr total de 192 de lucrări acceptate. Distribuţia lucrărilor pe 
sesiuni este prezentată în tabelul 19. 
 

Tabel 19 Distribuţia lucrărilor conferinț ei EHB 2017 pe sesiuni 

Nr. Sesiune Lucrări 

1.  Biomaterials and Biotechnologies (I & II) 23 

2.  Biomechanics (I & II) 16 

3.  Decision support systems, Artificial Intelligence, Bioinformatics (I & II) 14 

4.  e/m/p-Health, Telemedicine, Wearable systems 13 

5.  Hospital information systems, Medical records, Healthcare networks (I & II) 14 

6.  Management, Research and Innovation 5 

7.  Medical devices, Measurements, Instrumentation, Signal Processing (I & II) 35 

8.  Medical imaging and Image processing (I & II) 15 

9.  Workshop Assistive technologies for people with disabilities 3 

10.  Workshop Medicine and Informatics 29 

11.  Workshop Bioengineering Application for Space and Security 6 

12.  
Workshop Implications of Nanofibres and Nanocomposites in Nowadays Dental 
Medicine 

12 

13.  
Workshop New Advances in Motor-recovery Neurotechnology by Means of 
Brain-Computer Interfaces, Functional Electrical Stimulation and 
Exoskeletons to Support the Upper Limb Rehabilitation in Stroke Patients 

4 

14.  Invited Plenary Lectures 3 

Total 192 

 
În cadrul conferinţei E-Health and Bioengineering 2017 au fost 8 lucrări invitate (tabel 20). 
 

Tabel 20. Situaţia conferinț elor invitate la EHB-2017 

Nr. Nume Afiliere Titlul prezentării 

1.  Grigore BURDEA Rutgers University, USA 
How Virtual Reality Proved Medicine 
Wrong 

2.  Enrico G. CAIANI Politecnico di Milano, Italy e-Health and Patient Empowerment 

3.  Thierry GLORIANT 
Institute of Chemical Sciences 
of Rennes, INSA Rennes, 
FRANCE 

Titanium Alloys in the Human Body: 
from Those Implanted Today Towards 
the Design of the New Functional 
Alloys of Tomorrow 

4.  
Eduardo 
FERNANDEZ 

University Miguel Hernández 
and CIBER-BBN, Spain 

New Neural Interfaces: Current Status 
and Challenges 

5.  Horia IOVU 
University Politehnica of 
Bucharest, Romania 

Smart Controlled Drug Release Systems 
Based on Hybrid Materials 

6.  
Alexandru 
MOREGA 

University Politehnica of 
Bucharest, Romania 

Numerical Modeling of Bio-Heat 
Transfer 

7.  Mihail POPESCU 
University of Missouri  
Columbia, USA 

Employing Eldercare Technologies for 
over a Decade in TigerPlace: What 
Worked and What Didn’t 

8.  Saeid SANEI Imperial College London, UK 
Cooperative Learning for Biomedical 
Signal Processing and Recognition 

 
De asemenea, ȋn cadrul conferinț ei au fost abordate teme de interes pentru bioingineria medicală 
precum: 

 elaborarea materialelor educaţionale;  

 crearea laboratoarelor în domeniul ingineriei biomedicale;  

 punerea în aplicare a unui sistem de asigurare a calităţii şi de evaluare;  

 consolidarea capacităţilor educaţionale prin mobilitatea cadrelor didactice şi a studenţilor. 
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V.2.6.2. Conferinț a Internaț ională de e-learning și software (eLSE), ediț ia 2017 
Facultatea de Bioinginerie Medicală a fost co-organizator la a 13 ediţie a Conferinț ei Internaț ionale 
de e-learning și software, București 2017, organizând Workshop-ul „Using New Technologies and 
Applications in Medical Bioengineering Education”. Acesta a parcurs următoarele aspecte: 

- educatia software ȋn medicină și bioinginerie; 
- modelare și simulare ȋn medicină și bioinginerie; 
- aplicaț ii ale instrumentaț iei virtuale ȋn medicină și bioinginerie; 
- bioingineria reabilitării; 
- medii virtuale pentru reabilitare; 
- statistica și baze de date biomedicale. 

Rezultatele vizate ȋn urma organizării acestei manifestări au avut ȋn vedere creșterea 
responsabilităț ilor bioinginerilor ȋn utilizarea noilor tehnologii precum și stabilirea unor conexiuni 
ȋntre principiile care pot ȋmbunătăț i performanț e ȋn educatia academică. 

 
V.2.6.3. Congresul Naț ional de Balneologie, ediţia 2017 
Facultatea de Bioinginerie Medicală a fost co-organizator la Congresului Naț ional de Balneologie, 
care a avut loc la Băile Govora, ȋn perioada 04-07 mai 2017. 
Tema congresului a fost „Balneologie - coordonate de dezvoltare ale domeniului” și a cuprins 
următoarele arii tematice: 

- Balneologie – clinica, resurse naturale terapeutice, legislatie, management balnear; 
- Medicină Fizică şi de Recuperare; 
- Kinetoterapie în Balneologie şi Recuperare. 

Evenimentul a reprezentat o ocazie pentru dezbaterea problemelor de interes în balneologie, 
recuperare medicală şi cercetarea ştiinţifică, fiind subliniate perspectivele de dezvoltare ale 
acestui domeniu. 

 
V.2.6.4. Salonul de invenț ii EuroInvent, ediț ia 2017 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, prin Facultatea de Bioinginerie 
Medicală a fost co-organizator la cel mai mare salon de invenț ii din Europa de Sud-Est – 
EUROINVENT, care s-a desfășurat la Iași ȋn perioada 21-22 mai 2017. 
Această manifestare știintifică este un eveniment european de cel mai ȋnalt nivel în domeniul 
inovării și cercetării, singurul din România care se desfășoară cu sprijinul IFIA - International 
Federation of Inventors' Associations și WIIPA - World Inventions Intellectual Property Associations. 
Prin acest salon de inventică este promovată creativitatea românească în context internaț ional prin 
expunerea contribuț iilor școlilor academice, a institutelor de cercetare, dar și a inventatorilor 
individuali. 

 
V.2.6.5. Conferinţa Naţională de Bioinginerie pentru studenţi şi tineri cercetători, „BENG 
Conference 2017” 
În perioada 17-20 mai 2017, s-a desfăşurat la Iaşi a XX-a ediţie a Conferinţei Naţionale de 
Bioinginerie pentru studenţi şi tineri cercetători„BENG Conference 2017” organizată de către 
Asociaţia Studenţilor Bioingineri, sub egida Facultăţii de Bioinginerie Medicală. Scopul manifestării 
a fost crearea unui cadru științ ific prietenos și noi punț i de colaborare între centrele universitare, 
manifestările reprezentȃnd un punct de plecare în cariera profesională pentru studenţi şi tineri 
cercetători. 
Cele 52 de lucrări prezentate au cuprins o variată tematică inclusă ȋn secț iunile:  Biotehnologii 
medicale, biomateriale şi inginerie tisulară, Bioinstrumentaţie medicală, Balneofiziokinetoterapie si 
recuperare şi managementul sistemelor de sănătate. 
Demn de menț ionat este faptul că s-au ȋnregistrat peste 120 de participanț i pasivi (din centre 
universitare din Iași, Bucuresti, Timișoara, Suceava, Chișinău) care au fost prezenț i atât la 
lucrările conferinț ei 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. 
 
VI. PROMOVAREA FACULTĂŢII 
În anul universitar 2016-2017 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 și promovarea ofertei de cercetare a facultăţii. 
Promovarea s-a realizat prin participarea la acț iunile organizate de universitate și, de asemenea, 
din fonduri proprii, şi a constat ȋn:  
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Tabel 21 Situaț ia acț iunilor ȋntreprinse pentru promovarea programelor de studii derulate ȋn 
cadrul facultăț ii de Bioinginerie Medicală 

Nr. Acţiune Perioada, Activităţi desfăşurate 

1 Licee vizitate 
martie – mai 2017 80 licee vizitate 

Pliante şi broşuri transmise în licee pentru prezentarea facultăţii  

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

 Meditaț ii gratuite Săptămânal, la Biologie și Matematică 

3 Acț iuni A.S.B. 
Prezentarea on-line a specializărilor Bioinginerie, BFKT, Viaţa 
studenţească 

4 „Porţi deschise” 

Vizite ale elevilor, pe tot parcursul anului universitar 2016 - 2017 

Organizarea acţiunii „Porţi deschise”, în cadrul Conferinț ei Naț ionale 
de Bioinginerie pentru Studenț i 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 

5 

Promovare a 
programelor 
naţionale și 
internaţionale 

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

6 
Promovarea 
colectivelor de 
cercetare 

Participarea cadrelor didactice la manifestări stiinţifice naţionale si 
internaţionale 

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

 
Începȃnd din 2016, informaţiile referitoare la Facultatea de Bioinginerie Medicală pot fi găsite pe 
site-ul Universităţii de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi. Pagina Facultăț ii este ȋn 
permanenț ă actualizată. 

 
VII. MANAGEMENT ACADEMIC 
În anul universitar 2016 – 2017, activităţile desfăşurate la nivelul Facultăț ii 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, 
colaborarea cu studenţii 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 iniț iat un nou program de studii de licentă „Balneofiziokinetoterapie si recuperare - 
limba engleză”, calificativul obț inut fiind Autorizare de funcț ionare; 

 S-a iniț iat un nou program de studii de masterat „Biomedical Engineering - limba engleză”, 
calificativul obț inut fiind Incadrare ȋn domeniu Stiinte inginerești aplicate. 

 S-a participat la Grupul de lucru pentru armonizarea programelor de studii din Romania în 
vederea elaborării 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 si recuperare); 

 S-a organizat Conferinț a Internaţională IEEE E-Health and Bioengineering “EHB 2017” iunie 
2017 

 Facultatea de Bioinginerie Medicală a fost co-organizator la Conferinț a Internaț ională de e-
learning și software (eLSE), care a avut loc la Bucuresti, ȋn aprilie 2017; 
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 Facultatea de Bioinginerie Medicală a fost co-organizator la Congresului Naț ional de 
Balneologie, care a avut loc la Băile Govora, ȋn perioada 04-07 mai 2017; 

 Facultatea de Bioinginerie Medicală a fost co-organizator la cel mai mare salon de invenț ii 
din Europa de Sud-Est – EUROINVENT, care s-a desfășurat la Iași ȋn perioada 21-22 mai 
2017; 

 S-a organizat Ediţia a XX-a ediț ie a Conferinţei Naţionale de Bioinginerie pentru Studenţi şi 
Tineri Cercetători, 17-20 Mai 2017, Iaşi, Romania, lucrări fiind publicate ȋn format 
electronic; 

 A crescut numărul studenț ilor facultăț ii și s-au derulat importante acț iuni de promovare a 
programelor de studii. 

Au fost continuate colaborările naţionale şi internaţionale cu organizaţii profesionale şi ştiinţifice, 
precum şi colaborările la nivel instituţional cu facultăţi şi institute de cercetare. 
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CAPITOLUL IX. RELAŢII INTERNAŢIONALE 

 
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. 
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.). 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 2016-2017 se poate observa o creștere semnificativă a numărului de mobilităţi 
outgoing şi incoming pentru studenţi. 
 

Tabel 1 Evoluţia mobilităţilor ERASMUS 2006-2017 

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 

2016-2017 58 8 31 2 
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Situaţie deplasări studenţi ERASMUS 2016-2017 
 

Tabel 2 Mobilităţi studenţi ERASMUS Outgoing 

Nr. 
Crt 

Nume Facultate 
Finanţare 
Erasmus  

Finanţare 
UMF 

Universitate  

1.  Matei Elena Gianina Medicină  2067  
Universitatea 
Valladolid, Spania 

2.  Cheaito Ali Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Paris Sud, Franţa 

3.  Boca Stefan Medicină 1800  
Nicolaus 
Copernicus Torun, 
Polonia 

4.  Bucsineanu Cristian Medicină 1800  
Universitatea 
Debrecen, 
Ungaria 

5.  Ceocan Laura Otilia Medicină 1800  
Nicolaus 
Copernicus Torun, 
Polonia 

6.  Constantinescu Victor Medicină 2100  
Universitatea 
Joseph Fourrier, 
Grenoble, Franţa 

7.  Constantinescu Andreea Georgiana Medicină 2100  
Universitatea 
Joseph Fourrier, 
Grenoble, Franţa 

8.  Cozma Vlad Medicină 1800  
Universitatea 
Debrecen, 
Ungaria 

9.  Diaconu Sabina Medicină 1800  
Universitatea 
Szeged, Ungaria 

10.  Palimaru Iolanda Medicină 2083  
Universitatea 
Nice, Franţa 

11.  Afloarei Daniela Medicină 2083  
Universitatea 
Bourgogne, Dijon, 
Franţa 

12.  Tudose (Baciu) Alina Medicină 2100  
Universitatea 
Mainz, Germania 

13.  Balan Ioana Medicină 2083  
Universitatea 
Joseph Fourrier, 
Grenoble, Franţa 

14.  Balcan Daria Mihaela Medicină 2083  
Universitatea 
Jules Vernes, 
Amiens, Franţa 

15.  Chiru Beatrice Georgiana Medicină 2100  
Universitatea 
Mainz, Germania 

16.  Ciubotaru Bianca Iulia 
Bioinginerie 
Medicală 

2000  
Universitatea 
Gent, Belgia 

17.  Cocoveica Adelina Ionela Medicină 2100 1200 
Universitatea 
Rostock, 
Germania 

18.  Dabuleanu Ana-Maria Medicină 2083  
Universitatea 
Joseph Fourrier, 
Grenoble, Franţa 

19.  Dobos Ioana Maria 
Bioinginerie 
Medicală 

2067  
Universitatea 
Tehnică Praga, 
Cehia 

20.  Enachi Stefana Medicină 2083  
Universitatea 
Bourgogne, Dijon, 
Franţa 
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21.  Florea Florin Mihai Medicină 2083  
Universitatea 
Jules Vernes, 
Amiens, Franţa 

22.  Furdui Ramona Medicină 2083  
Universitatea 
Paris Nord 13, 
Franţa 

23.  Galatanu Ioana Roxana Medicină 2083  
Universitatea 
Bourgogne, Dijon, 
Franţa 

24.  Gaman Iustina Medicină 2083  
Universitatea 
Joseph Fourrier, 
Grenoble, Franţa 

25.  Ilie Ligia Elena 
Bioinginerie 
Medicală 

2893  
Universitatea 
Tehnică Praga, 
Cehia 

26.  Ilies Antonel Aurel Medicină 2067  
Universitatea 
Torino, Italia 

27.  Secrieru Oana Manuela Medicină 2066  
Universitatea 
Torino, Italia 

28.  Lesan Vadim Medicină 1800  
Universitatea 
Gdansk, Polonia 

29.  Maftei Octavia Medicină 2000  
Universitatea 
Salamanca, 
Spania  

30.  Martin Cristina Medicină 1800  
Universitatea 
Gdansk, Polonia 

31.  Nagit Ruxandra Elena Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Freiburg, 
Germania 

32.  Nastase Maria Catalina Medicină 2100  
Universitatea 
Rostock, 
Germania 

33.  Ostafie Iustina Medicină 2083  
Universitatea 
Nice, Franţa 

34.  Pasat Maria Cristina Medicină 2083  
Universitatea 
Rennes, Franţa 

35.  Pomohaci Mihai Medicină 2083  
Universitatea 
Jules Vernes, 
Amiens, Franţa 

36.  Postolache Anca Lavinia Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Paris Sud, Franţa 

37.  Tudose Andrei Medicină 2100  
Universitatea 
Mainz, Germania 

38.  Fotache Madalina Ioana Medicină 1800  
Universitatea 
Wroclaw, Polonia 

39.  Dim Gabriela Medicină 2067  
Universitatea 
Torino, Italia 

40.  Zamciuc Oana Alina Medicină 1800  
Universitatea 
Wroclaw, Polonia 

41.  Acalfoaie Diana Medicină 2083  
Universitatea La 
Sapienza, Roma, 
Italia  

42.  Plesca Andrei Mircea Medicină 2083  
Universitatea La 
Sapienza, Roma, 
Italia 

43.  Pana Andreea Alexandra Medicină 2083  
Universitatea La 
Sapienza, Roma, 
Italia 



Pag. 88 din 326 
 

44.  Constantinescu Mihai Codrin Medicină 1800  
Nicolaus 
Copernicus Torun, 
Polonia 

45.  Ungureanu Vlad Cristian Medicină 1800  
Nicolaus 
Copernicus Torun, 
Polonia 

46.  Bacusca Roberto Stefan Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Lubeck, Germania 

47.  Bacusca Alberto Emanuel Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Lubeck, Germania 

48.  Ciubotaru Alin Dumitru Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Rostock, 
Germania 

49.  Mircea Cornel Gabriel Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Frankfurt, 
Germania 

50.  Chelariu Mihai Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Frankfurt, 
Germania 

51.  Leferman Carmen Medicină 2000 1200 
Universitatea 
Freiburg, 
Germania 

52.  Ichim Andreea Medicină 1500  

Universitatea 
Windesheim 
University Applied 
Sciences, Olanda 

53.  Luca Simon Vlad Farmacie  1300  
Universitatea 
Lublin, Polonia 

54.  Friaa Mohamed Medicină 0  
Universitatea 
Lorraine, Nancy, 
Franţa 

55.  Cohen Imane Medicină 0  
Universitatea 
Lorraine, Nancy, 
Franţa 

56.  Abbou Radia Medicină 0  
Universitatea 
Paris Nord 13, 
Franţa 

57.  Allan Hamza Medicină 0  
Universitatea 
Rostock, 
Germania 

58.  Prihor Dumitrita Madalina Medicină 0 1400 
Universitatea 
Paris 7, Franţa 

 
Tabel 3 Mobilităţi studenţi ERASMUS Incoming 2016-2017 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate Perioadă Universitate 

1. Adamo Giuseppe Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Palermo, 
Italia 

2.  Nobile Francesco Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Palermo, 
Italia 

3. Muscarella Stefano Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Palermo, 
Italia 

4. Urso Claudia Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Palermo, 
Italia 

5. Malavolta Claudia Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Chieti 
Pescara, Italia 
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6. Centorame Andrea Medicină  20.02.2017-18.06.2017 
Universitatea Chieti 
Pescara, Italia 

7. Martorana Sabrina Medicină  03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea  Palermo, 
Italia 

8. Nicoli Francesca Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Parma, Italia 

9. Volpe Daria Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Bari, Italia 

10. 
Nicassio Enrico 
Michele 

Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Bari, Italia 

11. Cavallo Martina Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Bari, Italia 

12. Sammali Monia Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Bari, Italia 

13. Delvino Alessandra Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Bari, Italia 

14. Coppo Emanuele Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia  

15. Gardino Virginia Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

16. Gabella Giulia  Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

17. Dalmasso Diego  Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

18. Bormida Stefano  Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

19. Allieta Andrea  Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

20. Cutrera Agata  Medicină  03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Torino, Italia 

21. Hugo Michalak Medicină 03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea Saint 
Etienne, Franţa 

22. Coeffic Aurelia Medicină 03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Brest, Franţa 

23. Le Potier Ema Medicină 03.10.2016-18.06.2017 Universitatea Brest, Franţa 

24. 
Rodriguez Franco 
Carlos 

Medicină 03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea Salamanca, 
Spania  

25. 
Bermudez 
Castellano Irene 

Medicină 03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea Salamanca, 
Spania 

26. 
Blanco Pellitero 
Sol 

Medicină 03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea Valladolid, 
Spania  

27. Arslan Aysegul Medicină 03.10.2016-18.06.2017 
Universitatea Ataturk, 
Turcia  

28. Lemonsu Paul Medicină 03.10.2016-27.01.2017 
Universitatea Grenoble, 
Franţa 

29. Drouard Sylvain Medicină 03.10.2016-27.01.2017 
Universitatea Grenoble, 
Franţa 

30. Coppens Emma 
Medicină 
nursing 

09.04.2017-11.06.2017 
Universitatea Antwerp, 
Belgia 

31. Stowers Gareth 
Medicină 
nursing 

15.03.2017-31.05.2017 
Universitatea Turku, 
Finlanda  



Pag. 90 din 326 
 

Situaţie deplasări cadre didactice ERASMUS Outgoing 2016-2017 

 
Tabel 4 Mobilităţi de predare 

 
Situaţie deplasări cadre didactice ERASMUS Incoming 2016-2017 
 

Tabel 5 Mobilităţi de formare 

 
Situaţie deplasări cadre didactice ERASMUS Incoming 2016-2017 
 

Tabel 6. Mobilităţi de predare 

 
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. 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate 
Finanţare Erasmus 
EUR 

Universitate 

1. 
Şef lucr. dr. Ursu 
Ramona Gabriela 

Medicină 915 
Universitatea 
Karolinska, Suedia 

2. 
Şef lucr. dr. Vlad Maria 
Daniela 

Bioinginerie 
Medicală 

960 
Universitatea 
Politehnică Catalunya 
Barcelona, Spania 

3. 
Şef lucr. dr. Hînganu 
Marius 

Medicină 695 
Universitatea Gdansk, 
Polonia 

4. 
Şef lucr. dr. Hînganu 
Delia 

Medicină 695 
Universitatea Gdansk, 
Polonia 

5. 
Conf. Dr. Ghiciuc 
Cristina 

Medicină 695 
Universitatea Jules 
Vernes, Amiens, Franţa 

6. 
Conf. Dr. Ghiciuc 
Cristina 

Medicină 420 
Universitatea La 
Sapienza, Roma, Italia  

7. Conf. Dr. Antohe Ileana Medicină 695 
Universitatea Turku, 
Finlanda 

8. 
Conf. Dr. Bogdănici 
Camelia Margareta 

Medicină 695 
Universitatea Turku, 
Finlanda 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate/Departament Perioadă Universitate 

1. 
Vacariu Sirotta 
Mihaela Cornelia 

Birou Erasmus 6-9.11.2016 Universitatea Ljubljana 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Facultate Perioadă Universitate 

1. 
Krystyna Skalicka 
Wozniak 

Farmacie 01-05.05.2017 Universitatea Lublin, Polonia 

2. Spyropoulos Vasileios 
Bioinginerie 
Medicală 

21-24.03.2017 
Universitatea Tehnologica 
Atena, Grecia  
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Tabel 7 Acorduri ERASMUS existente în 2016-2017 

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 

 

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  

http://www.kdg.be/
http://www.rug.ac.be/
http://www.uhp-nancy.fr/
http://www.u-bourgogne.fr/
http://www.univ-rennes1.fr/
http://www.univ-paris-diderot.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/
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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 

 

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 
http://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 

  

http://www.unicam.it/
http://www.unich.it/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.uniba.it/
http://www.mu-luebeck.de/
http://www.uni-rostock.de/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.unifrankfurt.de/
http://www.cm.umk.pl/
http://www.ug.gda.pl/
http://www.umlub.pl/
http://www.usal.es/
http://www.uva.es/
http://www.uspceu.com/en/home.php
http://www.upc.edu/
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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 

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 2016-2017, au fost selectaț i 2 medici rezidenţi care au beneficiat de acest 
program de formare, oferta fiind de 3 burse (2 Chirurgie Plastică, 1 Neurologie). 

 
Pe locurile ofertate s-au înscris 5 candidaţi pentru a urma un stagiu de formare. 
 

Tabel 8 Candidaţi acceptaţi pentru anul I de stagiu 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Specialitatea 

1. Camarut Andreea-Cataline  Chirurgie plastică 

2. Istrate Georgina Chirurgie plastică 

3. Nandrean Roxana Mihaela Neurologie  

 
Tabel 9 Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane, 

stagii, burse etc) 

Fără finanţare 231 

Manifestări cu finanţare din granturi și proiecte 24 

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

55 

Publicări cu finanţare din fonduri proprii ale UMF conform Deciziei 1132/2010 103 

Cursuri de specializare din fonduri proprii ale UMF conform Deciziei 1132/2010 48 

Manifestări cu finanţare din fondurile cursurilor postuniversitare 21 

Deplasări în cadrul Programului Erasmus  8 

Reprezentanț i UMF 7 

 
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), 

http://www.cvut.cz/
http://www.turkuamk.fi/
http://www.windesheim.nl/
http://www.bzpflege.ch/
http://www.teiath.gr/
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pentru cadre didactice şi cercetători (burse culturale sau profesionale). În cadrul programului oferit 
de AUF, în anul 2016-2017 au aplicat 26 doctoranzi şi postdoctoranzi şi au urmat stagii 3 persoane 
în cadrul Facultăţilor de Medicină, Farmacie şi Bioinginerie Medicală. 
 
În luna martie 2017, delegaţia UMF Iaşi reprezentată de Prof. Dr. Norina Forna, decanul Facultăţii 
de Medicină Dentară şi Şef lucr. dr. Cristian Stătescu au participat la Rabat, Maroc la Journée 
portes ouvertes : Opportunités d’Etudes en Roumanie privind oferta de studii a UMF Iaşi precum şi 
la o întâlnire cu Excelenţa sa Doamna Daniela Bazavan, Ambasadorul României în Maroc.  
 
În luna mai 2017, delegaţia UMF Iaşi reprezentată de Prof. Dr. Viorel Scripcariu, Rector, Prof. Dr. 
Monica Hăncianu, Prorector responsabil cu Relaţiile Internaţionale, Prof. Dr. Lăcrămioara Şerban, 
Decanul Facultăţii de Medicină, şi Prof. Dr. Norina Forna, decanul Facultăţii de Medicină Dentară au 
participat în Marrakesh, Maroc la alegerea noului preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei.  
 
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 8717 de studenţi străini din 52 de ţări 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.  
 
Conform statisticii transmisă la MEN la 01.01.2017, situaţia privind numărul studenţilor străini 
înscrişi în cadrul Universităţii noastre, este descrisă în tabelul următor: 
 

Tabel 12 

 Studiu în limba engleză Studiu în limba franceză Studiu în limba română 

NR.  1084 1148 6485 

TOTAL : 8717 

 
Participări la Târguri internaţionale 
 
Prorectoratul Relaţii Internaţionale promovează imaginea universităţii pe plan naţional şi 
internaţional, prin participări împreună cu reprezentanţi ai Universităț ii la târguri de profil 
educaţional.  
 
EAIE 
În scopul creșterii competivităț ii și îmbunătăț irii ofertei academice, al corelării permanente cu 
ofertele academice internaț ionale, al valorizării identităț ii și misiunii instituț iei, UMF Iași face 
eforturi constante pentru extinderea relaț iilor de parteneriat și intensificarea interacț iunii cu alte 
instituț ii. 
 
În luna septembrie 2017, delegaț ia Universităţii formată din Secretar Relaț ii Internaț ionale Mihaela 
Vacariu Sirotta și Secretar Relaț ii Internaț ionale și Strategie Instituț ională Andreea Dobrea a 
participat, pentru cel de-al 8-lea an consecutiv, la Conferinţa Anuală EAIE (European Association for 
International Education organizată în Sevilla, Spania. 
 
Ca şi la ediţia precedentă, standul s-a intitulat STUDY IN IAŞI și a fost vizitat de numeroși 
reprezentanţi ai unor instituț ii precum: universităț i (private și de stat), agenț ii de recrutare 
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studenț i, firme de organizare târguri educative, instituț ii de marketing universitar, instituț ii de 
rating și ranking, firme de asigurări etc.  
 
Au fost distribuite materiale informative şi promoţionale şi au fost stabilite noi contacte prin care 
ulterior s-au semnat acorduri de colaborare în cadrul programului Erasmus. De asemenea, 
evenimentul a presupus desfășurarea, în paralel, a unor seminarii tematice menite să ofere 
informaț ii utile reprezentanț ilor a peste 90 de ț ări participante. 
 
Student World – UK & Ireland (Londra, 1 octombrie 2016) 
Fiind una dintre cele mai dinamice universităț i de medicină din ț ară, UMF Iași este de asemenea o 
instituț ie orientată spre cultivarea legăturilor academice și care promovează excelenț a în 
programele de studiu și un mediu prietenos pentru studenț ii internaț ionali. Participarea la târgul 
de la Londra a fost stabilită în urma discuț iilor avute la EAIE 2016 cu reprezentanț ii FPPEDU Media, 
organizatori ai acestui eveniment. 
Delegaț ia UMF Iași, formată din Prodecanul Facultăț ii de Medicină, domnul Prof. Dr. Vlad Eusebiu 
Gorduza și Secretar Relaț ii Internaț ionale și Strategie Instituț ională, Andreea Dobrea, a participat 
alături de reprezentanț i ai 60 de ț ări, la acest târg organizat cu scopul de a prezenta viitorilor 
studenț i posibilităț ile de a studia în străinătate. Membrii delegaț iei au avut discuț ii cu tinerii 
absolvenț i de liceu, cu membrii famillilor și cu consilieri de carieră, independenț i sau din cadrul 
unor instituț ii de învăț ământ. De asemenea, au fost distribuite materiale informative și 
promoț ionale numeroaselor persoane care au vizitat standul universităț ii. 
 
EVENIMENTE 
 
Orientation Days 
În perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, prorectoratul a facilitat și a oferit sprijin organizării 
evenimentului Orientation Days – programul de integrare pentru studenț ii UMF Iași. Toț i studenț ii 
din primul an, atât cei români, cât și cei de la liniile de predare în limbile engleză și franceză, au 
fost întâmpinaț i cele 3 info-point-uri instalate pe Esplanada UMF, unde au primit informaț ii despre 
tururile pregătite de organizatori, broșuri și halate. Cu această ocazie, studenț ii francezi au avut 
parte și de o întâlnire cu Excelenț a Sa doamna Michèle Ramis, ambasadorul extraordinar și 
plenipotenț iar al Franț ei în România. La eveniment au participat și reprezentanț i ai Institului 
Francez Iași și ai organizaț iilor francofone studenț ești. 
 
Zilele Francofoniei 
Devenit o tradiț ie, acest eveniment organizat cu sprijinul Prorectoratului de Relaț ii Internaț ionale 
a reunit cadre didactice și studenț i ai universităț ii, care au ț inut alocuț iuni și prezentări, 
demonstrând, încă o dată, că Iașul este un adevarat pol al francofoniei. Invitaț i speciali au fost 
domnul Mohamed Ketata, directorul Biroului pentru Europa Centrală și Orientală al Agenț iei 
Universitare a Francofoniei și Vincent Lorenzini, directorul Institutului Francez din Iași. 
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CAPITOLUL X . COMISIA DE ETICĂ 

 
Pe perioada anului universitar 2016-2017, Comisia de Etică a UMF „Grigore T. Popa” Iaşi, 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, a fost formată 
din: Prof. univ. dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu- preşedinte şi următorii membri: Prof. dr. Diana 
Bulgaru-Iliescu, Prof. dr. Carmen Hanganu, Şef. lucr. dr. Corneliu Paiu, Conf. dr. Graţiela Popa, 
Conf. dr. Cătălin Pricop, Conf. dr. Paul Sîrbu, studenta Cristina Dorofte, Nicoleta Năstase, Jr. 
Mirela Vasilica Iacob şi secretar Andreea Dobrea. Ulterior, prin Decizia Rectorului nr. 1/05.01.2017, 
doamna Nicoleta Năstase a fost înlocuită cu domnul Cătălin Huceanu, în calitate de membru al 
personalului administrativ, întrucât aceasta a fost numită în funcț ie de conducere în cadrul UMF 
Iași. Ca urmare a încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Șef lucr. dr. 
Corneliu Paiu (pensionare pentru limită de vârstă), prin Decizia Rectorului nr. 509/11.07.2017, 
acesta a fost înlocuit cu doamna Prof. dr. Liliana Vereștiuc. 
 
Conform Regulamentului, Comisia s-a întrunit când a fost convocată de către Preşedinte pentru a 
analiza următoarele cazuri: 

 
1. Sesizarea nr. 11852/20.06.2017, prin care doamna Prof. Dr. Z. P. Reclamă faptul că doamna 

Asist. univ. dr. L. S., folosindu-se de calitatea de autor de tratate de specialitate și autor de 
capitole, în două cărț i de specialitate editate și scrise de dumneaei, în autoevaluarea făcută la 
concursul de ocupare a unui post didactic, a comis „furt de proprietate intelectuală și 
uzurparea dreptului de autor”. În temeiul art. 28 din Regulamentul de organizare și 
funcț ionare a Comisiei de Etică, Comisia a decis respingerea motivată a începerii procedurii de 
cercetare. 
 

2. Sesizarea nr. 12114/22.06.2017, prin care doamna Dr. rezident C.J. reclamă comportamentul 
inadecvat al doamnei Dr. G.S., care i-a adresat cuvinte jignitoare în cadrul programului de 
rezidenț iat. Membrii Comisiei de Etică a UMF „Grigore T. Popa” Iași au analizat solicitarea și au 
recomandat înaintarea acestei sesizări către conducerea Spitalului Clinic Județ ean de Urgenț e 
„Sf. Spiridon” Iași, în vederea constituirii unei comisii disciplinare. Această sesizare relatează 
un incident petrecut în cadrul Spitalului, instituț ie care dispune de prerogativa disciplinară. 
 

3. Sesizarea nr. 12363/27.06.2017, prin care Asist. univ. dr. G.S reclamă faptul că Asist. univ. 
dr. L.S., contracandidata sa la concursul pentru ocuparea unui post didactic, a încercat să 
fraudeze concursul, atribuindu-și calitatea de autor de tratate de specialitate scrise și editate 
în realitate de doamna Prof. Dr. Z. P și doar dactilografiate de reclamată. Membrii Comisiei au 
analizat sesizarea și au concluzionat faptul că acuzaț iile cu privire la fraudarea concursului nu 
sunt susț inute de probe. 
 

4. Sesizarea nr. 13789/12.07.2017 înaintată de către membrii Consiliului de Administraț ie, prin 
care reclamă faptul că studenta A. M. a oferit „informaț ii neadevărate” ziarului Bună Ziua Iași, 
denigrând imaginea Universităț ii. Comisia de Etică a Universităţii a îndeplinit procedura 
sesizării, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei de Etică și a demarat o 
investigaţie pentru constatarea naturii faptei imputate şi a măsurii în care aceasta constituie 
abatere de la Codul de etică şi deontologie profesională. În urma analizei informaț iilor, Comisia 
de Etică a constatat nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (3) si alin. (4) lit. d) și e) din Codul 
de Etică. Comisia de Etică a decis, cu votul majorităț ii membrilor prezenț i, aplicarea sancț iunii 
de „avertisment scris”, conform art. 52 c) din Codul de Etică și art. 87 lit. a) din Regulamentul 
Comisiei de Etică, având în vedere atitudinea studentei faț ă de fapta comisă și împrejurările în 
care s-a produs fapta. 

 
5. Sesizarea nr. 16462/02.08.2017, prin care Senatul Universităț ii solicită cercetarea in rem a 

contextului privind desfășurarea concursului pentru ocuparea unui post didactic. Comisia de 
Etică a Universităţii a îndeplinit procedura sesizării, în conformitate cu prevederile 
Regulamentului Comisiei de Etică și a demarat o investigaţie. În baza detaliilor obț inute în 
urma cercetărilor și audierilor, Comisia a decis că faptele nu pot fi încadrate printre faptele 
care reprezintă abateri, în înț elesul Codului de Etică și Deontologie Profesională. 
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CAPITOLUL XI. COMISIA DE ETICĂ A CERCETĂRII 

 
Comisia de Etică a Cercetării (CEC) a UMF, re-alcătuită prin decizia rectorului nr 921/7.12.2017 cu 
o nouă componenț ă (15 membri), reprezentanț i ai celor patru facultăț i din UMF, s-a întrunit pe 
parcursul anului universitar 2016-2017 în 4 şedinţe ordinare prin convocarea de către președinte.  
 
Pe parcursul anului universitar 2016-2017 s-au primit 94 aplicaț ii către CEC (cu 10 mai mult decât 
în anul precedent). Dintre acestea 22 dosare au constituit evaluări rapide pentru acordarea unui 
aviz de principiu, pentru proiecte ce urmau a fi depuse in diverse competiț ii și pentru aviz de etică 
de principiu constituia parte integrantă din dosar. Ca urmare doar 49 au constituit evaluări propriu 
zise de dosare. Exceptând 11 dosare, care sunt încă în evaluare în actualul an universitar, toate 
celelate. au fost rezolvate pozitiv, după o perioadă ce a variat intre 2 săptămâni și 8 luni, în 
funcț ie de rapiditatea și claritatea completărilor autorilor precum și de disponibilitatea imediată a 
membrilor comisiei de etică. Avizele de principiu au fost acordate în aproximativ 72 de ore de la 
primirea dosarelor. La 17 proiecte avizul s-a acordat după un interval cuprins între 2 săptămâni și 1 
lună. La 22 proiecte – perioada s-a prelungit între 1 și 3 luni, la 16 proiecte a fost între 3-6 luni, iar 
la 3 dosare a durat peste 6 luni. 
 
Fiecare proiect a fost evaluat de către doi membri al comisiei de etică și apoi de președinte. 
Proiectele care au avut neclarităț i majore sau au abordat probleme de etică cu un grad sporit de 
dificultate au fost dezbătute în plen în ședinț a CEC, urmând a primi ulterior de la președintele CEC 
lista observaț iilor și a recomandărilor. Proiectele care nu au răspuns satisfăcător cererilor trimise 
de către președinte, au fost re-trimise spre investigatorul principal, până la clarificarea definitivă 
și 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 sau întreruperii studiilor doctorale), răspunsul tardiv 
al evaluatorilor precum și întârzirea redactării recomandărilor de către CEC. Cauzele principale a 
retrimiterii către autori a unor observatii/recomandari au fost: includerea in studii de cercetare a 
unor populatii vulnerabile (copii, pacienț i psihiatrici) care necesită atenț ie deosebită și protecț ii 
suplimentare, incapacitatea autorilor de a redacta un consimț ământ informat corect în studiile pe 
subiecț i umani, lipsa unor elemente de protocol de studiu importante pentru evaluare etică (ex: 
criterii de includere, excludere, compensarea, asigurarea subiecț ilor, urmărirea efectelor adverse 
etc) sau lipsa unor elemente de procol a studiilor pe animale, necesare justificării utilizării și 
protecț iei animalelor.  
 
Cele 61 avize pozitive din anul 2016-2017 au fost acordate pentru: 

- studii doctorale UMF: 33 cazuri  
- granturi interne: 10 cazuri;  
- granturi POSDRU: 3 
- studii individuale (aprobate în prealabil de Comisia Științ ifică):1 
- granturi externe în care UMF este partener: 12 

 
Avizele pozitive au fost repartizate astfel: 

- 50 de la Medicină Generală  
- 4 s-au acordat studiilor de la Facultatea de Farmacie,  
- 3 de la Medicină Dentară 
- 1 de la Bioinginerie 

 
De asemenea, tipul de cercetare în cele 71 de dosare avizate a fost: 

- studii pe ființ e umane: 64 
- studii pe animale: 3 
- studii pe culturi celulare, materiale composite etc: 3 

 
Comisia de etică a cercetării apreciază colaborarea cu cercetătorii din UMF Iași ca fiind una 
armonioasă, fără a fi înregistrate până în prezent contestaț ii sau nemulț umiri majore. CEC 
apreciază faptul că autorii au fost complianț i la recomandări precum și la solicitările de 
completare a dosarului în anumite cazuri incerte. CEC apreciază, în mod deosebit, sprijinul și feed-
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back-ul din partea Departamentului de Cercetare științ ifică/granturi precum și a prorectoratului 
de resort care a facilitat postarea pe site-ul UMF a noutăț ilor sau diverselor informaț ii tehnice sau 
legale din partea CEC. 
 
Per total, putem spune că pe parcursul anului 2016-2017 au fost evaluate mai puț ine dosare decât 
în anii precedenț i. Acest aspect nu semnifică o diminuare a proiectelor de cercetare din UMF, ci 
faptul că în prezent, aceste cercetări derulându-se efectiv în toate spitalele arondate centrului 
universitar Iași sunt supuse de cele mai multe ori și avizelor de etică a cercetării din comisiile 
locale, și ca urmare nu mai ajung și la comisia de etica a cercetării a UMF Iași. 
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CAPITOLUL XII. CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ 

 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 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 Universităț ii. 
Cercetarea ştiinţifică în Universitate abordează ca zone: 

 Cercetarea fundamentală; 

 Cercetarea aplicativă; 

 Consultanţă, verificare de proiecte şi expertizare în domeniul medical, biomedical, managerial; 

 Transfer tehnologic asigurat pe diferite căi: servicii de cercetare către terț i , studii clinice, 
formare continuă şi postuniversitară, vânzări de brevete de invenţie, conferinţe, expoziţii, 
demonstraţii, publicaţii originale etc. 

Cercetarea ştiinţifică se realizează: 

 în regim de finanț are pe bază de comandă externă de la terț i  

 în regim de finanț are pe baza planului intern de cercetare al universităţii 
Susț inerea financiară pentru cercetarea științ ifică se va face, după caz, din: 

 fonduri obț inute de la terț i pe bază de contract comercial 

 fonduri obț inute de la terț i pe bază de sponsorizări/donaț ii 

 fonduri din surse nerambursabile naț ionale și internaț ionale 

 fonduri din bugetul universităț ii 
Activitatea de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu Carta Universităţii de Medicină 
şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi se bazează pe strategia de promovare a cercetării 
multidisciplinare şi pe priorităţile noilor tehnologii. Se realizează în mod individual sau în colective 
de cercetare din cadrul facultăţilor, platformelor interdisciplinare de cercetare, centrelor de 
cercetare ştiinţifică şi de excelenţă. 
Întregul proces de cercetare ştiinţifică este coordonat şi supervizat de Prorectoratul Cercetare 
ştiinţifică, prin intermediul Comisiei de Cercetare Ştiinţifică, a Comisiei de Etică a Cercetării și al 
Departamentului Cercetare Științ ifică CEMEX, având suport administrativ din partea Direcț iei 
Programe pentru Dezvoltare Instituț ională și Compartimentului de Cercetare științ ifică din 
structura acesteia (conform organigramei), al Direcț iei Financiar-Contabile, al Serviciului Achiziţii 
publice, al Direcț iei Resurse Umane, al Consiliului Şcolii Doctorale şi al Bibliotecii Universităț ii. 
 
1. OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ 
1.1. Obiectivul general al activităţii de cercetare ştiinţifică este: creșterea performanţei în 

cercetarea ştiinţifică cu integrarea UMF "Grigore. T. Popa" Iaşi în spaţiul european al cercetării 
ştiinţifice. 

1.2. Obiectivele specifice, pe termen scurt mediu și lung, care stau la baza Planului strategic 
privind activitatea de cercetare științ ifică sunt următoarele: 

A. Atragerea resurselor umane în domeniul cercetării. 
B. Creșterea performanț ei cercetării la nivel universitar și a măsurilor imediate pentru 

ameliorarea acestora. 
C. Asigurarea și îmbunătăț irea accesului la resurse bibliografice puse la dispoziț ia cercetătorilor 

de către Universitate; 
D. Crearea de poli de cercetare multidisciplinară identificarea/ atragerea/ formarea 

cercetătorilor.  
E. Asigurarea şi perfecţionarea resursei umane pentru cercetarea ştiinţifică de excelenţă, 

dezvoltare şi inovare. 
F. Creșterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a activităţii de cercetare a Universităţii. 
G. 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. 
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 Activitate susț inută de creșterea vizibilităț ii Universităț ii prin înscrierea și actualizarea 
informaț iilor despre aceasta în platformele / bazele de date naț ionale și internaț ionale. 

 Formularea și publicarea ariilor de interes pentru colaborările imediate și de perspectivă. 
H. Atragerea de fonduri naţionale şi internaţionale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică. 
1) Monitorizarea continuă a tuturor surselor de finanț are. 
2) Realizarea unor documente de informare cuprinzând temele de cercetare, condiț iile de 

eligibilitate, bugetele accesibile, termene pentru depunerea aplicaț iilor pentru toate apelurile 
identificate și active.  

3) Informarea mediului academic prin toate căile de comunicare: newsletter către decanate, 
directori departamente, directori centre de cercetare, directori de proiecte, cercetători vizaț i 
ca fiind eligibili pentru participare la competiț ie, prezentări și discuț ii în cadrul unor sesiuni de 
comunicare organizate de Prorectoratul științ ific, Comisia științ ifică și Departamentul de 
management al proiectelor (DMPC), cu invitarea unor reprezentanț i ai zonelor de contact 
pentru programele de finanț are vizate.  

4) Oferirea consultanț ei științ ifice și asigurarea privind respectarea condiț iilor de etică a 
cercetării de către Comisia științ ifică și Comisia de Etică a Cercetării, care analizează 
propunerile de proiecte 

5) Oferirea sprijinului administrativ pentru proiectarea bugetelor, relaț ia cu punctele de contact 
din cadrul apelurilor și parcurgerea procedurilor pentru depunerea proiectelor. 

6) Monitorizarea indicatorilor privind atragerea fondurilor (număr de proiecte depuse, rata de 
caștig a proiectelor, utilizarea la maxim a fondurilor alocate proiectelor câștigătoare) și 
stimularea creșterii valorilor ț intă ale acestora. 

I. Punerea în valoare a infrastructurilor/centrelor de cercetare disponibile, dezvoltarea continuă 
a acestora, crearea centrelor de cercetare de excelenț ă. 

1) Crearea unor colective de cercetare puternice în jurul unor poli de excelenț ă cu stimularea 
colaborării interdisciplinare, includerea în echipele de cercetare a studenț ilor, masteranzilor și 
doctoranzilor și stimularea corespunzătoare a acestora pentru implicare și dezvoltarea 
carierei. 

2) Publicarea și actualizarea continuă a infrastructurilor de cercetare (baza materială disponibila, 
software și bănci de date) 

J. Dezvoltarea continuă / modernizarea infrastructurii de cercetare: 
1) Identificarea şi stabilirea a încă 1-3 axe importante de investiţii ale Universităţii în 

infrastructura de cercetare. 
 

2. BAZA MATERIALĂ ȘI LOGISTICĂ 
Infrastructura utilizată în activitatea de cercetare științ ifică în anul 2017 este constituită din: 
spaţii, instalaţii, echipamente, tehnică de calcul şi software, biobaze.  
Activităț ile de cercetare științ ifică, dezvoltare, inovare și cele de atragere și formare a resursei 
umane se desfășoară în centre, platforme și laboratoare de cercetare științ ifică și într-un centru 
metodologic. 

 
2.1. UNITĂŢI DE CERCETARE DE REFERINŢĂ 
2.1.1. Centrul Avansat de Cercetare – Dezvoltare în Medicină Experimentală – CEMEX 
Acest centru este rezultatul proiectului co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
axa prioritară 2 ”Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, operaţiunea 
2.2.1 – “Dezvoltarea infrastructurii de CD existente şi crearea de noi infrastructuri”, implementat 
în perioada martie 2014- iunie 2016, care se află în etapa de sustenabilitate. 
 
Personalul de cercetare angajat la CEMEX. 
În cursul anului 2017 au fost finalizate concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetători 
științ ifici din cadrul CEMEX, încheindu-se contractele de muncă pentru: 

 TAMBA Bogdan Ionel - Cercetător științ ific gradul I, normă întreagă, Director CEMEX 

 STANCIU Gabriela-Dumitriț a - Cercetător științ ific gradul III, normă întreagă 

 MIHAI Cosmin-Teodor - Cercetător științ ific gradul III normă întreagă 

 LUCA Andrei - Cercetator științ ific gradul III, normă parț ială de 4 ore/zi 

 GARDIKIOTIS Ioannis - Cercetător științ ific gradul III, normă întreagă 

 URÎTU Cristina-Mariana Cercetător științ ific gradul III în imagistică nucleară preclinică, 
normă întreagă 

 ȘTEFĂNESCU Raluca - Cercetător științ ific gradul III în LC/MS, normă întreagă 
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 BUDEANU Elena - administrator patrimoniu I, normă parț ială de 4 ore/zi 
Activitatea Centrului în anul 2017 
Proiecte internaț ionale desfășurate în cadrul CEMEX în anul 2017 
1. Proiect PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2016-0040, Nouvelles stratégies dans la maladie d'Alzheimer: 

optimisation et validation préclinique d'agents innovants visant simultanément les agrégats 
protéiniques et la neuroinflammation 

2. Proiect 677024, Promoting implementation of recommendations on policy, information and data 
for rare diseases - RD – action 

3. Proiect 612471, Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology (AIDPATH)  
4. PEPNER 16410, Physicians' Education for Pain in NE Romania (PEPNER) 
5. Defining competencies in pain management 
6. Proiect P-2016-B-05, Perception and attidudes on reproductive health and contraception in 

obese teenagers 
7. Proiect P-2017-A-02, Multidisciplinary approach for improving sexual health in female cancer 

survivors 
8. Advanced Endoscopic Techniques- ASGE Ambassador Program 
 
Proiecte cu finanț are naț ională desfășurate în cadrul CEMEX în anul 2017 
1. PN-III - P2 – 2.1 -PED-2016-1598, Nanoparticle enabled Terahertz Molecular Imaging as 

Advanced Early stage Diagnostic Method of Gastric Neoplasia  
2. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0126, Systemic and renal hemodynamic mechanisms in obesity 

related kidney injury 
3. PN-III-P2-2.1-PED-2016-1807, Noi formulări utilizate în tratamentul local al plăgilor 

cronice  
 
Propuneri de proiecte depuse: 
1. În calitate de coordonator: un proiect în cadrul competiț iei PCCDI/ 2017 
2. În calitate de partener: participant în 2 proiecte în cadrul competiț iei PCCDI / 2017. 

 Lucrări ISI publicate 
1. Tudorancea I, Porumb V, Trandabat A, Neaga D, Tamba BI, Iliescu R, Dimofte GM, New 

experimental model for single liver lobe hyperthermia in small animals using non-directional 
microwaves. PLoS One. 2017 Sep;12(9), 10.1371/journal.pone.0184810. 

2. Bild V, Ababei DC, Neamtu M, Vasincu A, Bild W, Stanciu GD, Tamba BI, Solcan G, Chiriac SB, 
Isobolar Analysis Of The Binary Fixed-Ratio Combination Of Acetylsalicilic Acid-Acetaminophen. 
Farmacia. 2017;65(4):563–6. 

3. Brinkman DJ, Tichelaar J, Okorie M, Bissell L, Christiaens T, Likic R, Likic R, Maciulaitis R, Costa 
J, Sanz EJ, Tamba BI, Maxwell SR, Richir MC, van Agtamel M, Pharmacology and Therapeutics 
Education in the European Union Needs Harmonization and Modernization: A Cross-sectional 
Survey Among 185 Medical Schools in 27 Countries. Clin Pharmacol Ther. 2017 Nov;102(5):815–
22.  

4. Alexa AI, Stratulat TA, Constantin MML, Alexa ID, Tamba BI. Local Silver Nanoparticles 
Administration Promotes Inflammation and Hyperalgesia in Rats. Rev Chim. 2017; 68(3):490–5.  

5. D.C. Ababei, S. Beșchea Chiriac, W. Bild, C. Solcan, A. Luca, R.N.Rusu, D.Bulea, V Bild. 
Synergistic effecs ot the doxepin-candesartan combination on the thermoalgesic sensibility in 
mice. FARMACIA, 65(5):726-730, 2017.  

6. A.C. Pinzariu, S.A. Pasca, A. Sindilar, Cristian Drochioi, Mihail Balan, T. Oboroceanu, S. 
Niculescu, D.V. Crauciuc, E. G. Crauciuc, A Luca, D. Butcovan, E.V. Sindilar, V. Mocanu, 
Adipose Tissue Remodeling by Prolonged Administration of High Dose of Vitamin D3 in Rats 
Treated to Prevent Sarcopenia., REV.CHIM.(Bucharest); 68(9):2139-2143,2017. 

7. A.I. Alexa, A. Cantemir, I. Antioch, I.B. Balmuş, S. Cojocaru, R Gardikiotis, Aluca, M. A.Filip, 
D.C. Ababei, C.L. Zamfir., The Dynamics of the Main Oxidative Stress Chemical Markers in the 
Serum of Rats Stressed by Various Behavioural Tasks. REV.CHIM.(Bucharest); 68(2):350-353, 
2017. 

8. B.I. Tamba, T. Alexa Stratulat, 2017, Nutritional Modulators of Pain in the Aging Population în 
Trace Elements Alleviate Pain in Mice and Humans, Elsevier, 199-216, ISBN 978-0-12-805186-3. 

9. A. Luca et al., 2017, Relaţia dintre statusul ponderal şi cancer în Nutriţia şi cancerul., L. Miron 
(coord.), pp: 53-73, Ed. Gr. T. Popa, UMF Iaşi. 
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10. A. Luca et al., 2017, Ştiinţa îmbunătăţirii în sistemul sanitar – consideraţii şi orizonturi în 
Update în medicina respiratorie, R. Crişan, T. Mihăescu (coord.), pp: 126-139, Ed.Gr.T. Popa, 
UMF Iaşi. 

11. T. Alexa-Stratulat, A. Luca et al., 2017, Nutritional Modulators in Chemotherapy-Induced 
Neuropathic Pain în Nutritional modulators of Pain in the Aging Population, RR Watson, S Zibadi 
(ed.), pp:9-33. Ed. Academic Press, Elsevier 

 
2.1.2. Centrul Metodologic de Cercetare Medicală și Medicină bazată pe dovezi 
Acesta este un centru de cercetare independent, înființ at prin decizia nr. 580 din 10/10/2013 a 
rectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi având ca obiective: 

 Dezvoltarea activităţilor de cercetare în domeniile ştiinţifice care investighează boli/patologii 
ce reprezintă cauze majore de mortalitate/morbiditate la nivel mondial precum şi domenii de 
intervenţie cu potenţial impact asupra stării de sănătate a populaţiei. 

 Furnizarea de dovezi științ ifice pentru susț inerea deciziilor și politicilor de sănătate prin 
elaborarea de metaanalize științ ifice și ghiduri terapeutice și prin crearea unui cadru 
funcţional de interacţiune și promovarea a transdisciplinarităţii (cercetător, clinician, 
metodologist). 

 Organizarea de programe de formare, ce includ cursuri de pregătire profesională în domeniul 
metodologiei cercetării medicale și suport în pregătirea studenț ilor Școlii Doctorale. 

 Gestionarea bazelor de date medicale (studierea și monitorizarea bolilor) prin stabilirea de 
acorduri de colaborare cu Direcț ia de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor și unităț i medicale 
(ex. spitale) aflate în relaț ii de colaborare cu Universitatea.  

 Promovarea şi iniț ierea acordurilor de cooperare între centre de cercetare științ ifică similare 
(ex. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, 
Cochrane Colaboration Network sau Oxford Centre for Evidence-based Medicine-UK). 

 Oferirea de suport profesional şi standarde de cercetare științ ifică și publicare pentru a spori 
capacităț ile științ ifice. Prezentarea acestor informaț ii într-un mod abordabil și accesibil. 

 Identificarea şi cooptarea tinerilor specialişti cu maxim potenţial pentru dezvoltarea unei 
cariere în cercetare. 

 Diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional. 

 Promovarea medicinei bazate pe dovezi în disciplinele medicale; cooptarea Societăț ilor 
Naț ionale de specialitate (exemplu Societatea Naț ională de Cardiologie, Diabetologie, 
Oftalmologie, etc.) sau/și Direcț iilor de specialitate din Ministerul Sănătăț ii în realizarea 
ghidurilor terapeutice naț ionale. 

 
Personalul centrului 
Centrul nu are personal de cercetare angajat, fiind coordonat știiț ific de Prof.Dr. Adrian Covic și 
de Dr. Ionut Nistor din poziț ia de director executiv. 

 
Activitatea centrului în anul 2017 
In anul 2017 a fost depus un proiect de dezvoltare instituț ională, CNFIS-FDI-2017-0263, cu titlul 
Dezvoltarea centrului de metodologie a cercetării clinice și medicină bazată pe dovezi ca 
infrastructura de susț inere a activităț ilor didactice și de cercetare, proiect ce nu a fost finanț at de 
către UEFISCDI.  
În anul 2017 a început procedura de înregistrare a centrului în reț eaua International Cochrane. Se 
urmărește înființ area primului centru Cochrane România în parteneriat cu Universitatea de 
Medicina “Carol Davila” din București și Universitatea de Medicină si Farmacie Târgu Mureș. Acest 
parteneriat a fost semnat de către Universitatea noastră pe 05.05.2017, iar în luna martie 2018 la 
următorul congres internaț ional Cochrane se va oferi un răspuns la aplicaț ia de înființ area a 
centrului Cochrane Romania.  
 
Lucrări ISI publicate în anul 2017 
1. Segall L, Nistor I, Pascual J, Mucsi I, Guirado L, Higgins R, Van Laecke S, Oberbauer R, Van 

Biesen W, Abramowicz D, Gavrilovici C, Farrington K, Covic A. Criteria for and Appropriateness 
of Renal Transplantation in Elderly Patients With End-Stage Renal Disease: A Literature Review 
and Position Statement on Behalf of the European Renal Association-European Dialysis and 
Transplant Association Descartes Working Group and European Renal Best Practice. 
Transplantation. 2016 Oct;100(10):e55-65. doi: 10.1097/TP.0000000000001367. Review. 
PubMed PMID: 27472096. 
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2. Farrington K, Covic A, Aucella F, Clyne N, de Vos L, Findlay A, Fouque D, Grodzicki T, Iyasere 
O, Jager KJ, Joosten H, Macias JF, Mooney A, Nitsch D, Stryckers M, Taal M, Tattersall J, Van 
Asselt D, Van den Noortgate N, Nistor I, Van Biesen W; ERBP guideline development group. 
Clinical Practice Guideline on management of older patients with chronic kidney disease stage 
3b or higher (eGFR <45 mL/min/1.73 m2). Nephrol Dial Transplant. 2016 Nov;31(suppl 2):ii1-
ii66. PubMed PMID: 27807144. 

3. Siriopol D, Onofriescu M, Voroneanu L, Apetrii M, Nistor I, Hogas S, Kanbay M, Sascau R, 
Scripcariu D, Covic A. Dry weight assessment by combined ultrasound and bioimpedance 
monitoring in low cardiovascular risk hemodialysis patients: a randomized controlled trial. Int 
Urol Nephrol. 2017 Jan;49(1):143-153. doi: 10.1007/s11255-016-1471-0. Epub 2016 Dec 7. 
PubMed PMID: 27928711. 

4. Massy ZA, Nistor I, Apetrii M, Brandenburg VM, Bover J, Evenepoel P, Goldsmith D, Mazzaferro 
S, Urena-Torres P, Vervloet MG, Cozzolino M, Covic A, Era-Edta OB. Magnesium-based 
interventions for normal kidney function and chronic kidney disease. Magnes Res. 2016 Apr 
1;29(4):126-140. doi: 10.1684/mrh.2016.0412. Review. PubMed PMID: 28007671. 

5. Veisa G, Tasmoc A, Nistor I, Segall L, Siriopol D, Solomon SM, Donciu MD, Voroneanu L, Nastasa 
A, Covic A. The impact of periodontal disease on physical and psychological domains in long-
term hemodialysis patients: a cross-sectional study. Int Urol Nephrol. 2017 Jul;49(7):1261-1266. 
doi: 10.1007/s11255-017-1571-5. Epub 2017 Mar 18. PubMed PMID: 28316002. 

6. Panduru NM, Nistor I, Groop PH, Van Biesen W, Farrington K, Covic A. Considerations on 
glycaemic control in older and/or frail individuals with diabetes and advanced kidney disease. 
Nephrol Dial Transplant. 2017 Apr 1;32(4):591-597. doi: 10.1093/ndt/gfx021. PubMed PMID: 
28340246. 

7. Farrington K, Covic A, Nistor I, Aucella F, Clyne N, De Vos L, Findlay A, Fouque D, Grodzicki T, 
Iyasere O, Jager KJ, Joosten H, Macias JF, Mooney A, Nagler E, Nitsch D, Taal M, Tattersall J, 
Stryckers M, van Asselt D, Van den Noortgate N, van der Veer S, van Biesen W. Clinical Practice 
Guideline on management of older patients with chronic kidney disease stage 3b or higher 
(eGFR<45 mL/min/1.73 m2): a summary document from the European Renal Best Practice 
Group. Nephrol Dial Transplant. 2017 Jan 1;32(1):9-16. doi: 10.1093/ndt/gfw411. PubMed PMID: 
28391313. 

8. Burlacu A, Siriopol D, Nistor I, Voroneanu L, Nedelciuc I, Statescu C, Covic A. Clinical SYNTAX 
Score - a good predictor for renal artery stenosis in acute myocardial infarction patients: 
analysis from the REN-ACS trial. Arch Med Sci. 2017 Jun;13(4):837-844. doi: 
10.5114/aoms.2016.60374. Epub 2016 Jun 6. PubMed PMID: 28721152; PubMed Central PMCID: 
PMC5510498. 

9. Covic A, Ciumanghel AI, Siriopol D, Kanbay M, Dumea R, Gavrilovici C, Nistor I. Value of 
bioimpedance analysis estimated "dry weight" in maintenance dialysis patients: a systematic 
review and meta-analysis. Int Urol Nephrol. 2017 Dec;49(12):2231-2245. doi: 10.1007/s11255-
017-1698-4. Epub 2017 Sep 30. PubMed PMID: 28965299. 

10. Paolo Schena F, Nistor I, Curci C. Transcriptomics in kidney biopsy is an untapped resource for 
precision therapy in nephrology: a systematic review. Nephrol Dial Transplant. 2017 Oct 
1;32(10):1776. doi: 10.1093/ndt/gfx268. PubMed PMID: 28967966. 

11. Voroneanu L, Siriopol D, Apetrii M, Hogas S, Onofriescu M, Nistor I, Kanbay M, Dumea R, Cusai 
S, Cianga P, Constantinescu D, Covic A. Prospective Validation of a Screening Biomarker 
Approach Combining Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide With Galectin-3 Predicts 
Death and Cardiovascular Events in Asymptomatic Hemodialysis Patients. Angiology. 2017 Jan 
1:3319717733371. doi: 10.1177/0003319717733371. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 
28974104. 

12. Nistor I, De Sutter J, Drechsler C, Goldsmith D, Soler MJ, Tomson C, Wiecek A, Donciu MD, 
Bolignano D, Van Biesen W, Covic A. Effect of renin-angiotensin-aldosterone system blockade in 
adults with diabetes mellitus and advanced chronic kidney disease not on dialysis: a systematic 
review and meta-analysis. Nephrol Dial Transplant. 2018 Jan 1;33(1):12-22. doi: 
10.1093/ndt/gfx072. PubMed PMID: 29106631. 

13. Apetrii M, Goldsmith D, Nistor I, Siriopol D, Voroneanu L, Scripcariu D, Vervloet M, Covic A. 
Impact of surgical parathyroidectomy on chronic kidney disease-mineral and bone disorder 
(CKD-MBD) - A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017 Nov 6;12(11):e0187025. 
doi: 10.1371/journal.pone.0187025. eCollection 2017. Review. PubMed PMID: 29107998; 
PubMed Central PMCID: PMC5673225. 
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Implicarea studenț ilor 
În activităț ile din cadrul Centrului metodologic sunt implicaț i 6 studenti, din anul V, Medicină, care 
participă la elaborarea de articole de tip systematic review si meta-analiză. Acești studenț i 
lucrează în prezent la 3 articole de tip systematic review cu termen de finalizare a lucrărilor iunie 
2018.  
In afara studenț ilor de anul V mai exista colaborări cu 3 studenț i doctoranzi cu care se lucrează tot 
la realizarea unor articole de tip systematic review și studiu de tip cohort retrospectiv. 
 
Centrul este cu activitate minimă dar în creștere. In condiț iile absenț ei unei locaț ii de desfășurare 
a întâlnirilor, a instruirilor și a unei dotări minime de tip laborator de informatică care să faciliteze 
dezvoltarea activităț ilor. În plus, încadrarea sau delegarea unei secretare și a unei bibliotecare în 
regim de muncă parț ial ar ajuta la obț inerea unor rezultate apropiate de obiectivele propuse la 
infintarea centrului. 
 
2.1.3. Unitatea de cercetare în patologia renală, cardiovasculară și geriatrică 
Aceasta își desfășoară activitatea în Clinica de Medicină Internă, Nefrologie și Geriatrie din cadrul 
Universităț ii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Tema fundamentală de cercetare este 
patologia cardiovasculară la pacientul cu insuficienț a renala sau vârstnic. Utilizând infrastructura 
disponibilă, pacienț ii pot fi evaluaț i complex, din punct de vedere al stării de hidratare 
(bioimpedanț a, ultrasonografie pulmonară), a disfuncț iei endoteliale (laser doppler flow perfusion 
monitoring), a parametrilor cardiovasculari funcț ionali (ecocardiografie, ecografie pulmonara) și a 
altor factori de risc non-conventionali (produsi avasanti ai glicozilarii). 
Motivatia înființ ării centrului a fost necesitatea unei forme unitare de cercetare care să încadreze 
direcț iile variate de interes în cercetarea clinică (patologia cardiovasculară, patologia renală și 
geriatrică). 
Personalul care activează în cadrul centrului de cercetare: Prof. Dr. Adrian Covic (coordonator), Șef 
lucrări Dr. Luminiț a Voroneanu, Ș.L. Dr. Ionut Nistor, Ș.L. Dr. Dimitrie Siriopol, Ș.L. Dr. Mugurel 
Apetrii, Ș.L. Dr. Simona Hogaș, Ș.L. Dr. Onofriescu Mihai, Asist. Univ. Alexandru Burlacu, medic 
primar cardiologie. 
 
Activitatea centrului în anul 2017 
În cadrul centrului de cercetare în anul 2017 a fost început un nou proiect naț ional, depus în 
competiț ia 2016 și selectat pentru finanț are de către UEFISCDI, cu tema Evaluarea unui protocol 
ghidat de ultrasonografia pulmonară în managementul hidric al pacientului critic: studiu 
randomizat, Director de proiect: Prof. Dr. Adrian Covic, Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0908. 
 
Proiecte depuse pentru finantare 
În anul 2017 au fost depuse patru aplicaț ii în cadrul PNCDI-III, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului 
national de cercetare - dezvoltare, Subprogramul 1.1 - Resurse Umane, Proiecte de cercetare 
postdoctorală: 
1. Dr. Dimitrie Siropol: Evaluarea prin bioimpedanta a pacienț ilor cu insuficienț ă cardiacă - o 

comparaț ie cu evaluarea clinică, ultrasonografie pulmonară, ecocardiografie și biomarkeri 
cardiaci 

2. Dr. Voroneanu Luminiț a: Strategie combinată pentru aprecierea severităţii insuficienţei renale 
acute: testul de stress la furosemid, biomarkeri și analiza metaboliţilor din urină prin 
spectroscopie derezonanţă magnetică 

3. Dr. Mugurel Apetrii: Markeri de progresie și prognostic în boala cronică de rinichi 
4. Dr. Ionut Nistor: Algoritm de management al pacientului geriatric cu boală cronică de rinichi 

avansată (eGFR) 
De asemenea, în anul 2017, în cadrul subprogramului “Performanț ă instituț ională”, din cadrul 
PNCDI III a fost depusă o aplicaț ie pentru “Proiecte complexe realizate în consorţii CDI”. Proiectul 
propus, cu titlul “Vascular accelerated athero/ arteriosclerosis study – extra osseous ectopic 
calcifications network”, propunea desfășurarea unor activităț i de cercetare clinică și fundamentală 
împreună cu Institutul de chimie macromoleculara "Petru Poni”, Institutul de Boli Cardiovasculare 
"Prof. dr. George I.M. Georgescu", Universitatea de Științ e Agricole și Medicină Veterinară "Ion 
Ionescu de la Brad", Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și Academia Română - 
Filiala Iaşi. 
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Publicaț ii 
Membrii “Unităț ii de cercetare în patologia cardiovasculară, renală și geriatrică” sunt autorii a 
numeroase articole publicate în reviste indexate ISI, dintre care menț ionăm un articol în Lancet 
Diabetes Endocrinology: “Bone and mineral disorders in chronic kidney disease: implications for 
cardiovascular health and ageing in the general population” Covic A, Vervloet M, Massy ZA, Torres 
PU, Goldsmith D, Brandenburg V, Mazzaferro S, Evenepoel P, Bover J, Apetrii M, Cozzolino M. 2017 
Oct 16. S2213-8587(17)30310-8. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30310-8.  
 
Alte publicaț ii ale membrilor centrului, în colaborare cu colective internaț ionale, în reviste 
indexate ISI - 2017: 
1. Burlacu, A; Genovesi, S; Ortiz, A; Kanbay, M; Rossignol, P; Banach, M; Malyszko, J; Goldsmith, 

D; Covic, A. The quest for equilibrium: exploring the thin red line between bleeding and 
ischaemic risks in the management of acute coronary syndromes in chronic kidney disease 
patients. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 12. 2017 

2. Voroneanu, L; Siriopol, D; Dumea, R; Badarau, S; Kanbay, M; Afsar, B; Gavrilovici, C; Covic, A. 
Addition of silymarin to renin-angiotensin system blockers in normotensive patients with type 2 
diabetes mellitus and proteinuria: a prospective randomized trial. INTERNATIONAL UROLOGY 
AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 12. 2017 

3. Covic, A; Ciumanghel, AI; Siriopol, D; Kanbay, M; Dumea, R; Gavrilovici, C; Nistor, I. Value of 
bioimpedance analysis estimated "dry weight" in maintenance dialysis patients: a systematic 
review and meta-analysis. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 12. 2017 

4. Apetrli, M; Goldsmith, D; Nistor, I; Siriopol, D; Voroneanu, L; Scripcariu, D; Vervloet, M; Covic, 
A. Impact of surgical parathyroidectomy on chronic kidney disease-mineral and bone disorder 
(CKD-MBD) - A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. Vol: 12, IS: 11. 2017 

5. Musso, C; Gavrilovici, C; Covic, A. Tubular secretion in chronic kidney disease staging: a new 
proposal. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 11. 2017 

6. Floege, J; Covic, AC; Ketteler, M; Mann, J; Rastogi, A; Spinowitz, B; Rakov, V; Lisk, LJ; 
Sprague, SM. One-year efficacy and safety of the iron-based phosphate binder sucroferric 
oxyhydroxide in patients on peritoneal dialysis. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 
32, IS: 11. 2017 

7. Tartaglione, L; Pasquali, M; Rotondi, S; Muci, ML; Covic, A; Mazzaferro, S. Positioning novel 
biologicals in CKD-mineral and bone disorders. JOURNAL OF NEPHROLOGY. Vol: 30, IS: 5. 2017 

8. Yerlikaya, A; Dagel, T; King, C; Kuwabara, M; Lanaspa, MA; Andres-Hernando, A; Covic, A; 
Manitius, J; Sag, AA; Kanbay, M. Dietary and commercialized fructose: Sweet or sour?. 
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 9. 2017 

9. Yerlikaya, A; Dagel, T; King, C; Kuwabara, M; Lanaspa, MA; Andres-Hernando, A; Covic, A; 
Manitius, J; Sag, AA; Kanbay, M. Dietary and commercialized fructose: Sweet or sour? (vol 49, 
pg 1611, 2017). INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 9. 2017 

10. Nistor, I; Bolignano, D; Haller, MC; Nagler, E; van der Veer, SN; Jager, K; Covic, A; Webster, A; 
Van Biesen, W. Why creating standardized core outcome sets for chronic kidney disease will 
improve clinical practice. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 8. 2017 

11. Covic, AC; Floege, J; Ketteler, M; Sprague, SM; Lisk, L; Rakov, V; Rastogi, A. Iron-related 
parameters in dialysis patients treated with sucroferric oxyhydroxide. NEPHROLOGY DIALYSIS 
TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 8. 2017 

12. Covic, A; Jackson, J; Hadfield, A; Pike, J; Siriopol, D. Real-World Impact of Cardiovascular 
Disease and Anemia on Quality of Life and Productivity in Patients with Non-Dialysis-Dependent 
Chronic Kidney Disease. ADVANCES IN THERAPY. Vol: 34, IS: 7. 2017 

13. Veisa, G; Tasmoc, A; Nistor, I; Segall, L; Siriopol, D; Solomon, SM; Donciu, MD; Voroneanu, L; 
Nastasa, A; Covic, A. The impact of periodontal disease on physical and psychological domains 
in long-term hemodialysis patients: a cross-sectional study. INTERNATIONAL UROLOGY AND 
NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 7. 2017 

14. Voroneanu, L; Covic, A. Vascular Damage in Children With Chronic Kidney Disease The Fog Is 
Dispersing. HYPERTENSION. Vol: 69, IS: 5. 2017 

15. Panduru, NM; Nistor, I; Groop, PH; Van Biesen, W; Farrington, K; Covic, A. Considerations on 
glycaemic control in older and/or frail individuals with diabetes and advanced kidney disease. 
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 4. 2017 

16. Farrington, K; Covic, A; Aucella, F; Clyne, N; de Vos, L; Findlay, A; Fouque, D; Grodzicki, T; 
Iyasere, O; Jager, KJ; Joosten, H; Macias, JF; Mooney, A; Nitsch, D; Stryckers, M; Taal, M; 
Tattersall, J; Van Asselt, D; Van den Noortgate, N; Nistor, I; Van Biesen, A. Guideline on 
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management of older patients with chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR < 
45mL/min/1.73m(2)) (vol 32, pg 9, 2017). NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, 
IS: 4. 2017 

17. David, C; Bover, J; Voiculet, C; Peride, I; Petcu, LC; Niculae, A; Covic, A; Checherita, IA. 
Coronary risk score for mineral bone disease in chronic non-diabetic hemodialysis patients: 
results from a prospective pilot study. INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, 
IS: 4. 2017 

18. Afsar, B; Yilmaz, MI; Siriopol, D; Unal, HU; Saglam, M; Karaman, M; Gezer, M; Sonmez, A; 
Eyileten, T; Aydin, I; Hamcan, S; Oguz, Y; Covic, A; Kanbay, M. Thyroid function and 
cardiovascular events in chronic kidney disease patients. JOURNAL OF NEPHROLOGY. Vol: 30, 
IS: 2. 2017 

19. Solak, Y; Siriopol, D; Yildiz, A; Yilmaz, MI; Ortiz, A; Covic, A; Kanbay, M. Colchicine in Renal 
Medicine: New Virtues of an Ancient Friend. BLOOD PURIFICATION. Vol: 43, IS: 41698. 2017 

20. Kanbay, M; Vervloet, M; Cozzolino, M; Siriopol, D; Covic, A; Goldsmith, D; Solak, Y. Novel Faces 
of Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23): Iron Deficiency, Inflammation, Insulin Resistance, Left 
Ventricular Hypertrophy, Proteinuria and Acute Kidney Injury. CALCIFIED TISSUE 
INTERNATIONAL. Vol: 100, IS: 3. 2017 

21. Niculae, A; David, C; Dragomirescu, RFI; Peride, I; Turcu, FL; Petcu, LC; Covic, A; Checherita, 
IA. Correlation Between Recombinant Human Erythropoietin Dose and Inflammatory Status in 
Dialysed Patients. REVISTA DE CHIMIE. Vol: 68, IS: 2. 2017 

22. Kanbay, M; Solak, Y; Afsar, B; Nistor, I; Aslan, G; Caglayan, OH; Aykanat, A; Donciu, MD; 
Lanaspa, MA; Ejaz, AA; Johnson, RJ; Covic, A. Serum Uric Acid and Risk for Acute Kidney Injury 
Following Contrast: An Evaluation of Epidemiology, Clinical Trials, and Potential Mechanisms. 
ANGIOLOGY. Vol: 68, IS: 2. 2017 

23. Burlacu, A; Siriopol, D; Nistor, I; Voroneanu, L; Nedelciuc, I; Statescu, C; Covic, A. Clinical 
SYNTAX Score - a good predictor for renal artery stenosis in acute myocardial infarction 
patients: analysis from the REN-ACS trial. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE. Vol: 13, IS: 4. 2017 

24. Hogas, S; Bilha, SC; Branisteanu, D; Hogas, M; Gaipov, A; Kanbay, M; Covic, A. Potential novel 
biomarkers of cardiovascular dysfunction and disease: cardiotrophin-1, adipokines and galectin-
3. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE. Vol: 13, IS: 4. 2017 

25. Siriopol, I; Siriopol, D; Voroneanu, L; Covic, A. Predictive abilities of baseline measurements of 
fluid overload, assessed by bioimpedance spectroscopy and serum N-terminal pro-B-type 
natriuretic peptide, for mortality in hemodialysis patients. ARCHIVES OF MEDICAL SCIENCE. Vol: 
13, IS: 5. 2017 

26. Afsar, B; Kiremit, MC; Sag, AA; Tarim, K; Acar, O; Esen, T; Solak, Y; Covic, A; Kanbay, M. The 
role of sodium intake in nephrolithiasis: Epidemiology, pathogenesis, and future directions (vol 
35, pg 16, 2016). EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE. Vol: 37, IS: . 2017 

27. Farrington, K; Covic, A; Nistor, I; Aucella, F; Clyne, N; De Vos, L; Findlay, A; Fouque, D; 
Grodzicki, T; Iyasere, O; Jager, KJ; Joosten, H; Macias, JF; Mooney, A; Nagler, E; Nitsch, D; 
Taal, M; Tattersall, J; Stryckers, M; van Asselt, D; Van den Noortgate, N; van der Veer, S; van 
Biesen, W. Clinical Practice Guideline on management of older patients with chronic kidney 
disease stage 3b or higher (eGFR < 45 mL/min/1.73 m(2)): a summary document from the 
European Renal Best Practice Group. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 1. 
2017 

28. Segall, L; Nistor, I; Van Biesen, W; Brown, EA; Heaf, JG; Lindley, E; Farrington, K; Covic, A. 
Dialysis modality choice in elderly patients with end-stage renal disease: a narrative review of 
the available evidence. NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION. Vol: 32, IS: 1. 2017 

29. Siriopol, D; Onofriescu, M; Voroneanu, L; Apetrii, M; Nistor, I; Hogas, S; Kanbay, M; Sascau, R; 
Scripcariu, D; Covic, A. Dry weight assessment by combined ultrasound and bioimpedance 
monitoring in low cardiovascular risk hemodialysis patients: a randomized controlled trial. 
INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY. Vol: 49, IS: 1. 2017 

 
2.1.4.  Centrul de Simulare şi Training în Chirurgie 
Centrul de Simulare si Training in Chirurgie (CSTC), înființ at în anul 2004, este în continuă 
activitate a cărui scop este de a forma chirurgi academici prin studiul și practica chirurgiei 
experimentale si pentru training de baza si avansat.  
Obiective: 

 Cercetare știintifică dedicată chirurgiei experimentale pe animale mici de laborator 

 Elaborarea de studii și protocoale pentru buna practică a cercetării experimentale 
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 Studiul experimental al lambourilor și arsurilor pe animale mici de experienț ă 

 Formarea de cercetători experimentali 

 Training high-fidelity în chirurgie 

 Crearea unei platforme piramidale de formarea chirurgicală pornind de la abilităț i chirurgicale 
de bază și culminând cu tehnici de microchirurgie avansată/chirurgie endoscopică pe animale 
de laborator 

 Formarea de viitori sau prezenț i tineri medici cu aptitudini chirurgicale de bază și experienț ă 
în cercetarea de laborator. 

 
Personalul implicat în activităț ile CSTS 
Coordonator: Asist. Univ. Dr. Nicolae Gheț u, Medic Specialist Chirurgie Plastică și Microchirurgie 
Reconstructivă 
Consultanț i Tehnici: 
1. Prof. univ. Dr. Dragoș Pieptu, Medic Primar Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
2. Prof. Asoc. Ștefan Luchian, Medic Primar Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, 

Medic Primar Chirurgie Generală 
Membri: 
1. Dr Codrin Dobreanu, Medic Specialist Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
2. Dr Ionut Huț anu, Medic Primar Chirurgie Generală 
3. Dr Bogan Caba, Medic Specialist Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
4. Dr Athena Florina Tripa, Medic Specialist Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
5. Dr Ioannis Gardikiotis, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
6. Dr Vlad Pieptu,  Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
7. Dr Alexandru Mihai, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
8. Dr Alina Chelmus, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
9. Dr Dan Cristian Moraru,  Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
10. Dr Ștefan Morărașu, Medic Rezident Chirurgie Generală 
11. Dr Corneliu George Coman, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
12. Dr Gabriel Vlad Necula, Medic Rezident Medicina de Urgenta 
13. Dr Tabita Timeea Scutaru, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
14. Dr Liviu Damian, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 
15. Dr Mircea Dinu Bordiniuc, Medic Rezident Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă 

 
În activităț ile de cercetare ale centrului sunt implicaț i numeroși studenț i și doctoranzi.  

 
Activitatea Centrului în anul 2017 
Cursuri de formare 
1. „Curs avansat de lambouri pe model porcin”, 26-28 Ianuarie 2017, CEMEX – Universitatea de 

Medicina si Farmacie „Grigore T Popa” Iași 
2. „Basic Surgery Skills”, 22-23 Noiembrie 2017, CONFER 2017 Iași 
3. „Basic Microsurgical Skills”, 27-29 Octombrie 2017, CEMEX – Universitatea de Medicina si 

Farmacie „Grigore T Popa” Iași 
 
Cereri de Brevete naț ionale, publicate în 2017 
1. Ghetu N, Coman CG, Morarasu S, Nastase MM, Necula GV, Scutaru TT, Gilca RC, Pieptu D. 

Dispozitiv pentru fixarea rapida, contentia si protectia pansamentului utilizat pe animale mici 
de experienta. RO-BOPI 3/2017, din 30.03.2017  

2. Ghetu N, Gilca RC, Mihai S, Coman CG, Morarasu S, Nastase MM, Necula GV, Scutaru TT, Pieptu 
D. Dispozitiv destinat inducerii controlate de arsuri cutanate prin vapori fierbinti pe modele 
animale de cercetare. RO-BOPI 4/2017, din 28.04.2017 

 
Lucrări prezentate la congrese internaț ionale 
1. Stefan Morarasu, Bianca Codrina Morarașu, Corneliu-George Coman, Ioannis Gardikiotis, Luigi 

Annacontini, Dragos Pieptu, Nicolae Ghetu. Chimeric flap based on epigastric vessels: New 
model in rats. 9th European Plastic Surgery Research Council, 24-26 august 2017, Bucharest, 
Romania.  

2. Tabita Timeea Scutaru, Corneliu-George Coman, Mihai Danciu, Gabriel-Vlad Necula, Mihai-
Madalin Nastase, Stefan Morarasu, Nicolae Ghetu. Standardized method for wound area 
measurement and healing evaluation in rats second degree burns using tattoo and 2D digital 
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planimetry. 9th European Plastic Surgery Research Council, 24-26 august 2017, Bucharest, 
Romania.  

3. Ioannis Gardikiotis, Corneliu-George Coman, Gabriel-Vlad Necula, Stefan Morarasu, Tabita 
Timeea Scutaru, Nicolae Ghetu. Our training ladder for surgical specialties. 9th European 
Plastic Surgery Research Council, 24-26 august 2017, Bucharest, Romania.  

 
În afara proiectelor finalizate, centrul este activ prin proiecte în derulare: 

 Dezvoltarea de lambouri experimentale tip chimeric pe animale de laborator. 

 Dezvoltarea de lambouri experimentale prin tehnici de bioinginerie tisulară. 

 Influenț a Celulelor Stem Adipocitare în creșterea viabilităț ii lambourilor 
experimentale. 

 Utilizarea tehnicilor de bioprintare 3D și integrarea lor în lambouri complexe. 

 Tatuajul ca tehnică standardizată pentru evaluarea vindecării leziunilor cutanate. 

 Dezvoltarea unui mecanism standard și fiabil pentru contenț ia animalelor de 
laborator. 

 Creșterea calităț ii formării chirurgicale prin dezvoltarea de video-uri/gif-
uri/animatii educative. 

Activitatea CSTC a fost constantă în anul 2017, vizând continuarea proiectele începute și 
finalizarea obiectivelor propuse. 
 
2.1.5. Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă 
Acest centru a fost înființ at și funcț ionează permanent, începând cu anul 2001. Este compus din: 
1. Laborator Nanotehnologii și Biomateriale Avansate 
2. Laborator Culturi celulare  
3. Compartiment Evaluarea biologica a dispozitivelor medicale 
4. Compartiment de formare profesională în inginerie tisulară 

 
Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă are scopul de a 
desfășura activităț i de cercetare interdisciplinară și activităț i educaț ionale în domenile 
Biomateriale, Culturi celulare și Biotehnologii. Principalele direcț ii de cercetare sunt: suporturi 
(scaffold-uri) pentru ingineria tisulară; testarea biocompatibilităț ii materialelor destinate ingineriei 
tisulare; multiplicarea celulelor din diferite surse celulare și conservarea liniilor celulare sau a 
celulelor primare; popularea matricilor polimerice cu celule autologe, alogene sau xenogene; micro 
și nanomateriale pentru diagnostic și terapie. 
Centrul de formare și cercetare în inginerie tisulară și medicină regenerativă promovează 
colaborarea naț ională/internaț ională pe domeniile sale de cercetare, formarea tinerilor 
cercetători, seminarii și workshopuri dedicate, dezvoltarea de produse și servicii. 

 
Resursele care au condus la crearea centrului: proiecte de cercetare și resurse ale universităț ii 
Proiecte: 
1. Proiect PNCDI-II 132/2014. Suporturi magnetice biomimetice ca strategie alternativa pentru 

ingineria si repararea tesutului osos – MAGBIOTISS, Director de proiect Prof.dr.Liliana Vereștiuc, 
Valoare:450 000RON, Perioada de derulare: 2014 – 2017 

2. Proiect PNCDI-II, nr. 122/03.07.2012, Cercetare interdisciplinară privind particule hibride 
multifuncț ionale pentru bio-cerinț e” - INTERBIORES, Responsabil de proiect Prof.dr.Liliana 
Vereștiuc, Valoare:700 000RON, Perioada de derulare: 2012 – 2016  

3. PNI-II-RU-PD-2012-3-0282, Particule magnetice funcţionalizate cu potenţiale aplicaţii ca mijloc 
teranostic, Director de proiect Asist.dr. Vera Balan, Valoare:300 000RON, Perioada de derulare: 
2012 – 2015 

4. Grant Intern UMF Iași 17075/07.10.2009, Studiul hemocompatibilitatii unor derivati 
poliuretanici cu potenț iale aplicaț ii biomedicale, Director de proiect Conf.dr.Maria Butnaru, 
Valoare:19100RON, Perioada de derulare: 2009– 2010 

5. Proiect PNCDI-II, nr. 81051/3/12.09.2007, Cercetari privind implementarea separarii magnetice 
în detoxifierea sângelui uman utilizand particule magnetice suport, Responsabil de proiect 
Prof.dr.Liliana Vereștiuc, Valoare:445 000RON, Perioada de derulare: 2007 – 2010 

6. Contract CEEX nr. 10/2005, Arhitecturi inovative degradabile, biocompatibile şi bioactive pe 
bază de polimeri naturali şi sintetici, Responsabil de proiect Prof.dr. Liliana Vereștiuc, Valoare 
contract:180 000RON, Perioada de derulare: 2005 – 2008 
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7. Contract CERES nr.4-113/2004, Cercetari aplicative în domeniul biostructurilor magnetice, 
Responsabil de proiect Prof.dr. Liliana Vereștiuc, Valoare contract:15 000RON, Perioada de 
derulare:2004-2006 

8. Contract CERES nr.4-514/2004, Structuri carbonice funcț ionale cu aplicaț ii în implantologia 
cardio-vasculară, Responsabil de proiect Prof.dr. Liliana Vereștiuc, Valoare contract:18 
000RON, Perioada de derulare:2004-2006 

9. Contract CERES nr.3-49/2003, Sisteme polimere purtatoare de principii biologic active 
(medicamente si enzime), Responsabil de proiect Prof.dr. Liliana Vereștiuc, Valoare contract: 
27 250RON, Perioada de derulare:2003-2005 

10. Contract CERES nr.3-51/2003, Materiale polimere multifazice-biodegradabile, biocompatibile, 
biologic active, sisteme motile artificiale – cu aplicatii in medicina si pentru asigurarea 
protectiei mediului, Responsabil de proiect Prof.dr. Liliana Vereștiuc (2004-2005) Valoare 
contract: 13 250RON, Perioada de derulare:2003-2005 

11. Contract BIOTECH nr. 105/19.10.2001, Hidrogeluri inteligente pe baza de polimeri naturali si 
sintetici cu aplicatii in medicina, farmacie, biotehnologie, Responsabil de proiect Prof.dr. 
Liliana Vereștiuc, Valoare contract:40 900RON, Perioada de derulare:2001-2004 

 
Personalul permanent care activează în cadrul Centrului de formare și cercetare în inginerie 
tisulară și medicină regenerativă 

1. Prof. dr. Liliana Verestiuc - Coordonator 
2. Conf. dr. Maria Butnaru 
3. Sef lucr. dr. Ovidiu Bredetean 
4. Asist.dr. Vera Balan 
5. Lab. Simona Harhătă 

 
Activitatea centrului în anul 2017 
Proiecte nationale si internationale depuse 
1. PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0407, Materiale inteligente pentru aplicaț ii medicale, UMF Partener – 

aprobat finanț are (Responsabil partener– Prof.dr. L. Vereștiuc) 
2. PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0239, Obtinerea și expertizarea unor noi materiale biocompatibile 

pentru aplicaț ii medicale (Responsabil Partener UMF Iași–Prof.dr. Norina Forna): 
- Proiect 1- Aliaje biodegradabile pe bază de Mg pentru implanturi ortopedice-

ORTOMAG, Responsabil Partener Proiect 1- Șef lucr.dr. Maria Daniela Vlad,  
- Proiect 2- Aliaje biocompatibile pe bază de titan pentru protetica medicala 

din sisteme complexe microaliate – BioTIT, Responsabil Partener Proiect 2 - 
Prof.dr. L. Vereștiuc 

3. PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0556, Platformă integrată de tehnologii inovative cu aplicaț ii 
biomedicale, UMF Coordonator, nefinantat(Director – Prof.dr. L. Verestiuc) 

4. PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0455 , Dezvoltarea unei platforme de matrici fiabile pentru aplicaț ii în 
condiț ii de siguranț ă, UMF Partener, nefinanț at(Responsabil partener– Prof.dr. L. Verestiuc) 

5. PN-III-P1-1.1-TE-2016-1135, Nanosisteme magnetice cu dubla incapsulare cu rol de entitati 
multifuncț ionale pentru aplicaț ii de tip teranostic în terapia cancerului de sân, UMF 
Coordonator, nefinanț at(Director – Asist.dr. Vera Balan) 

6. Bursa Eugen Ionescu – AUF – finanț at, Drd. Vitalie Cobzac – Universitatea de Medicină si 
Farmacie “Nicolae Testemiț anu”, Chișinău, Republica Moldova 

 
Lucrări ISI publicate în anul 2017 
1. Luca, A; Butnaru, M; Maier, SS; Knieling, L; Bredetean, O; Verestiuc, L; Dimitriu, DC; Popa, M. 

Atelocollagen-based Hydrogels Crosslinked with Oxidised Polysaccharides as Cell Encapsulation 
Matrix for Engineered Bioactive Stromal Tissue, Tissue Engineering And Regenerative Medicine, 
2017, 14(5): 539-556 

2. Pelin, IM; Maier, V; Suflet, DM; Popescu, I; Darie-Nita, RN; Aflori, M; Butnaru, M. Formation and 
characterization of calcium orthophosphates in the presence of two different acidic 
macromolecules, Journal of Crystal Growth, 2017, 475: 266-273 

3. Pamfil, D; Vasile, C; Tartau, L; Verestiuc, L; Poiata, A. pH-Responsive 2-hydroxyethyl 
methacrylate/citraconic anhydride-modified collagen hydrogels as ciprofloxacin carriers for 
wound dressings, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2017, 32(4): 355-381 

4. Luca, A; Maier, V; Maier, SS; Butnaru, M; Danu, M; Ibanescu, C; Pinteala, M; Popa, M. 
Biomacromolecular-based ionic-covalent hydrogels for cell encapsulation: The atelocollagen - 
Oxidized polysaccharides couples, Carbohydrate Polymers, 2017, 169: 366-375 
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5. Rusanu, A; Tamas, AI; Vulpe, R; Rusu, A; Butnaru, M; Verestiuc, L. Biocompatible and 
Biodegradable Hydrogels Based on Chitosan and Gelatin with Potential Applications as Wound 
Dressings, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2017, 17(7): 4584-4591 

6. Ivan F.D., Balan V., Butnaru M., Popa I.M., Verestiuc L., Magnetic Nanoparticles Inclusion into 
Scaffolds Based on Calcium Phosphates and Biopolymers for Bone Regeneration, STV: 
Orthopedic Biomaterials-from Materials Science to Clinical Applications, Key Engineering, 1-10, 
2017 

7. Munteanu A., Ivan F.D., Patrascu A., Balan V., Ursache C., Verestiuc L., Treatment Planning 
Optimization in Radiotherapy Using the Bolus, Materiale Plastice, 54( 4), 731-734, 2017 

 
Studenț ii sunt implicaț i în cadrul Cercului științ ific studenț esc Biomateriale și inginerie tisulară, 
sub coordonarea Prof.dr. Liliana Vereștiuc, a Conf. dr. Maria Butnaru și Asist. Dr. Vera Balan, 
aceștia având ca rezultate de menț ionat: 
 
Articole ISI publicate de studenț i: 
1. Rusanu A., Tamas A.I., Vulpe R., Rusu A., Butnaru M., Verestiuc L., Biocompatible and 

Biodegradable Hydrogels Based on Chitosan and Gelatin with Potential Applications as Wound 
Dressings. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 17, 1–8, 2017 

 
Lucrări ISI Proceedings:  
1. Lungoci L., Diaconu A., Butnaru M., Verestiuc L. Biocompatible SPIONs with Superoxid 

Dismutase/Catalase Immobilized for Cardiovascular Applications. In: Sontea V., Tiginyanu I. 
(eds) 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. IFMBE 
Proceedings, vol 55. Springer, Singapore, 2016 

 
Articole BDI: 
1. Tanasa IA, Minuti AE, Ivan FD, Vasiliu S, Butnaru M, Verestiuc L, Novel natural-synthetic 

hydrogel scaffolds with applications in skin tissue repair and engineering, E-Health and 
Bioengineering Conference (EHB), 2017, 709-712 

2. Ivan FD, Avîrvarei IG, Vasilaş IG, Varga MA, Bălan V, Butnaru M, Popa IM, Verestiuc L., Porous 
magnetic scaffolds for bone tissue engineering and regeneration, E-Health and Bioengineering 
Conference (EHB), 2017, 713-716 

3. Verestiuc L., Balan V., Mereuta T., Dimitriu D.C., Diaconu A., Nita L., Butnaru M., Enzymes-
biofunctionalized magnetic nanoparticles for cardiovascular applications, Proceeding of BIMAH 
Conference, Biomaterials for Healthcare: Biomaterials for Tissue and Genetic Engineering and 
the Role of Nanotechnology, October 17-20, 2016 Rome, Italy, Pag. 525-529, ISBN 97888 80 
80214 3 

 
2.1.6. Platforma de Oncogenetică 
A fost înființ ată cu scopul analizei prin metode de biologie moleculară a factorilor genetici de risc 
(BRCA1, BRCA2, MMR, APC) implicaț i in cancerul de sân, de ovar si colorectal pentru acordarea 
serviciilor de consultanț ă oncogenetică a populaț iei cât și cercetarea profilului epidemiologic 
mutaț ional din România, pentru compararea cu cel identificat la nivel european. Scopul pe termen 
lung este generarea unei expertize în oncogenetică, care să conecteze România la structuri similare 
europene, destinate monitorizării pacienţilor cu risc ereditar de cancer.  
Activităț ile desfășurate în cadrul acestei structuri răspund necesităț ilor identificate în domeniu: 

 implementarea şi dezvoltarea oncogeneticii medicale în România, prin formarea medicilor 
specialişti în domeniul oncogeneticii; necesitatea achiziţiei de know-how în ceea ce priveşte 
criteriile de identificare a cancerelor cu predispozitie ereditară, recrutarea pacienţilor şi 
monitorizarea oncogenetică.  

 identificarea şi recrutarea a trei grupuri-ţintă de pacienț i pentru monitorizare: cancer de sân şi 
de ovar ereditar (HBOC), cancer colorectal ereditar nepolipozic (HNPCC), polipoză colică 
familială (PAF); crearea de biobancă reprezentativă, potrivit normelor şi modelelor europene, 
incluzând date clinice, familiale, morfopatologice, moleculare şi genetice.  

 analiza prin biologie moleculară a factorilor genetici de risc (BRCA1, BRCA2, MMR, APC) pentru 
cancerul de sân, de ovar și colorectal 

 interpretarea rezultatelor obţinute, care va permite evaluări epidemiologice comparative 
asupra factorilor de risc la cancer în populaţia din România. 

Obiectivele propuse, au caracter practic medical și de cercetare științ ifică:  
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 realizarea analizei moleculare de pre-screening ale mutaţiilor cunoscute,  

 specifice, recurente ori frecvente în populaţia din Romania  

 realizarea screeningului mutaţional prin secvenţierea completă a genelor. 

 crearea de biobancă reprezentativă pentru mutaț iile identificate la populaț ia din România 

 realizarea prevenț iei cancerului mamar, cancerului ovarian și cancerului colorectal prin 
depistarea şi monitorizarea oncogenetică a populaţiei 

 
Platforma de oncogenetică a fost înființ ată prin investiț ii ale Universităț ii in anul 2013, și 
continuate în anul 2014. Infrastructura de cercetare a fost completată prin proiectul de cercetare 
PN II-RU-TE-2014-4-2257 în anii 2015, 2016 si 2017. 
 
Personalul implicat în activităț i de cercetare 
1. Prof.univ.Dr. Doina Azoicăi – coordonator 
2. Conf. dr. Lucian Negură 
3. Conf. dr Anca Negură (colaborator extern, Universitatea Al. Ioan Cuza, Iași) 
4. Biol. dr. Aliona Morariu (colaborator extern) 
5. Asist. drd. Andrei Chicos 
6. Asist. drd. Valeriu Chirica 
 
Activitatea centrului în 2017 
Proiecte 
1. În anul 2017 s-a finalizat, cu rezultate foarte bune (A+ în fișa de evaluare finală), proiectul de 

cercetare științ ifică PN II-RU-TE-2014-4-2257 - Dezvoltarea unui model multitehnologic pentru 
evaluarea riscului ereditar la cancerul colorectal (MULTITECHLYNCH) - UEFISCDI Ctr.Nr. 
203/01.10.2015, Director de proiect: Conferenț iar dr. Lucian NEGURĂ. 

2. Proiectul HOPE – Handling oncogenetics practice for everybody, a fost depus în cadrul 
ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 2: COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF 
GOOD PRACTICES ACTION: Strategic Partnership (ANPCDEFP). FIELD: Strategic Partnerships for 
adult education. Main objective of the project: Development of Innovation. (proiect intrat in 
competiț ie dar neeligibil pentru finanț are) 

 
Lucrări ISI publicate în anul 2017 
1. Lucian Negură, Anca Negură, Sanger sequencing of MMR genes in a one-plate system, 2018, 

Romanian Review of Laboratory Medicine, acceptat, sub tipar. 
2. Lucian Negură, Andrei Chicoș, Anca Negură, 2017, An overview of ocogenetic diagnostic and 

patient follow-up in Romanian hereditary cancer predisposition families. Annals of Oncology, 
Volume 28, Suppl.9, mdx621.064, P3-242. [DOI: 10.1093/annonc/mdx621.064] (Impact factor 
2016: 11.855 ; AIS 2016: 3.015). 

3. Lucian Negură, Andrei Chicoș, Roxana Avadanei, Anca Negură, 2017, Preliminary results on 
germline and somatic molecular investigations in Romanian Lynch syndrome patients. Annals of 
Oncology, Volume 28, Suppl.5, mdx393, 605P, v158-v208. [DOI: 10.1093/annonc/mdx393] 
(Impact factor 2016: 11.855 ; AIS 2016: 3.015). 

 
În activitatea platformei de oncogenetică sunt implicaț i și studenț i, candidaț i în perspectiva 
finalizării lucrărilor de licenț ă. 

 
2.1.7. Platforma Interdisciplinară de Medicină Moleculară 
Proiectul Platformei a avut drept scop înființ area, susț inerea şi funcț ionarea unui suport de 
cercetare și de invăț ământ în domeniul medicinii moleculare moderne, focalizat pe tehnologiile de 
genomică funcț ională larg aplicabile în studiul biologiei fundamentale a genelor, proteinelor, 
celulelor şi ț esuturilor, a interacț iunilor complexe dintre gene, dintre functiile fiziologice normale 
şi anormale şi mediu, relevante pentru înț elegerea proceselor biologice normale şi a modului în 
care acestea sunt perturbate în anumite boli. Platforma a avut menirea sa genereze resursele 
necesare pentru identificarea şi caracterizarea genelor umane asociate cu dezvoltarea, boala şi 
susceptibilitatea la boală. 
Principalele obiective ale Platformei interdisciplinare de Medicină Moleculară, așa cum au fost 
definite la momentul aplicaț iei, sunt:  

 Orientarea spre genomica funcț ională şi dezvoltarea unei familii de tehnologii bazate pe 
manipularea acizilor nucleici ca o resursă de capitalizare a eforturilor de cercetare, învăț ământ 
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şi expertiză clinică, precum şi reunirea intr-un mediu interactiv ce depăşeşte barierele dintre 
disciplinele bio-medicale. Dezvoltarea domeniului transdisciplinar al medicinei moleculare într-
un mediu medical de înaltă competentă, prin amplificarea instrumentatiei şi nivelului de 
expertiză a capacitătilor deja existente şi în consecintă, crearea de noi oportunităti de 
instruire, generare de resurse umane înalt calificate, integrare în reț elele europene de 
consorț ii şi programe de educatie şi cercetare. 

 Utilizarea logisticii Platformei pentru dezvoltarea de programe doctorale, postdoctorale şi 
masterat în domeniul ştiintific şi tehnologic al medicinii moleculare şi concurarea, cu rată de 
succes sporită, la sursele de finantare a programelor de cercetare nationale şi internationale. 

 Dezvoltarea unor programe de imunogenomică şi oncogenetică moleculară care să propună 
stagii de formare-specializare adresate medicilor, biologilor, biochimiştilor, geneticienilor, şi a 
unor misiuni didactice şi de instruire tehnologică în cooperare cu organizaț ii similare 
internaț ionale de cercetare și formare.  

 Dezvoltarea unor programe de epidemiologie moleculară focalizate pe contributia factorilor de 
risc genetici şi de mediu, identificati la nivel molecular, la etiologia, distributia şi preventia 
maladiilor la nivel familial şi populational. Stabilirea prin modele specifice de predictie 
epidemiologică a riscurilor de dezvoltare a unor boli multifactoriale, la nivelul unor comunităti 
sau la nivel individual, precum şi aplicarea unor programe matematice de modelare a unor 
strategii în conformitate cu rezultatele studiilor de analiza deciziei initiate pentru fiecare 
situatie cercetată.  

 Crearea bazei de strânsă cooperare între pacienti, medici şi cercetători şi legătură cu mediul 
economic în perspectiva creării unui climat propice de atragere a specialiştilor români sau/şi 
străini, de creare de locuri de muncă şi prevenire a emigraț iei tinerilor licenț iaț i. 

 
Personalul care activează în cadrul Platformei de cercetare 
1. Prof.Dr. Cianga Petru - Coordonator 
2. Conf.Dr. Cianga Corina 
3. Conf.Dr. Negură Lucian 
4. Șef lucr.Dr. Zugun Florin 
5. Asist.Dr. Constantinescu Daniela 
6. Asist. Drd. Pavel-Tanasa Mariana 
 
Activitatea de cercetare în 2017 
Lucrări ISI publicate în anul 2017 
1. Voroneanu L, Siriopol D, Apetrii M, Hogas S, Onofriescu M, Nistor I, Kanbay M, Dumea R, Cusai 

S, Cianga P, Constantinescu D, Covic A. Prospective Validation of a Screening Biomarker 
Approach Combining Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide With Galectin-3 Predicts 
Death and Cardiovascular Events in Asymptomatic Hemodialysis Patients. Angiology. 2017 Jan 
1:3319717733371. doi: 10.1177/0003319717733371; (IF – 2.931) 

2. Cocoş R, Schipor S, Hervella M, Cianga P, Popescu R, Bănescu C, Constantinescu M, Martinescu 
A, Raicu F. Genetic affinities among the historical provinces of Romania and Central Europe as 
revealed by an mtDNA analysis. BMC Genet. 2017 Mar 7;18(1):20. doi: 10.1186/s12863-017-
0487-5; (IF – 2.153) 

3. Daniela Roxana Albu (Matasaru), Elena Mihalceanu, Alina Pangal, Carmen Vulpoi, M.Onofriescu, 
Luciana Nitoi, Alexandra Mihaila, G.Costachescu, Daniela Constantinescu, Irina Dumitrascu. Can 
Osteopontin Be Considered a Biomarker for Endometriosis?. Rev Chim, 2017; 68(9):2132-2135.  

4. Anca Pantalon, Camelia Bogdanici, Daniela Constantinescu, D.Chiselita, Crenguta Feraru. 
Aqueous Neuroinflammatory Cytokines in Open Angle Glaucoma. Rev Chim, 2017; 68(9):2176-
2181. 

 
2.1.8. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Dispozitive Medicale 
Centrul de Cercetare-Dezvoltare a fost înființ at în anul 2006 prin proiectul CEEX 9696/2006: 
”Centrul de Proiectare, Verificare și Întreț inere Dispozitive Medicale –DM-TEST” (director de 
proiect Prof.dr Radu Ciorap) în valoare de 450.000 RON. Infrastructura centrului a fost utilizată și 
dezvoltată prin proiectul PNCDI-2 nr. 11-070/2007: ”Soluţie integrata e-health de monitorizare a 
parametrilor vitali la pacienţii cu afecţiuni cronice – SIMPA” (director de proiect Prof.dr Radu 
Ciorap) în valoare totală de 1.170.111 RON (din care 686.736 RON suma alocată UMF Iași în calitate 
de coordonator). 



Pag. 115 din 326 
 

Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Dispozitive Medicale are ca obiectiv dezvoltarea capacităț ii 
de cercetare-dezvoltare în domeniul dispozitivelor medicale destinate măsurării parametrilor 
biomedicali și al testării diferitelor dispozitive medicale pentru diagnostic și/sau terapie.  
În structura centrului sunt incluse 4 compartimente:  

 Laboratorul de proiectare Dispozitive Medicale,  

 Laboratorul pentru verificare-testare Dispozitive Medicale,  

 Compartimentul pentru dispositive assistive și dispositive medicale de evaluare a 
performanț elor umane  

 Compartimentul pentru formare profesională în domeniul tehnologiei medicale. 
 
Personalul care activează în cadrul Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Dispozitive Medicale: 
1. Prof.univ.dr. ing. Radu CIORAP – coordonator 
2. Conf.dr. bioing. Călin Corciovă 
3. Asist.dr.bioing. Doru Andriț oi 
4. Asist.dr. bioing. Cătălina Luca 

 
Proiecte depuse în anul 2017 
1. Partener în proiectul: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0685 - Dezvoltarea unor instrumente si metode 

inovative bazate pe realitate virtuală pentru analiză și selecț ie a personalului care acț ionează 
în spaț ii operative complexe 

2. Partener în proiectul: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0733 - Echipamente și soluț ii inovative pentru 
recuperarea posttraumatică a membrului superior 

 
Cadrele didactice care activează în cadrul centrului au participat cu lucrări la diferite conferinte 
științ ifice indexate ISI în decursul anului 2017. În cadrul centrului activează un numar de 9 
studenț i, aceștia participând cu lucrări științ ifice la congrese studenț ești din ț ară și străinătate. 
 
2.1.9. Centrul de Simulare DentSim și Robodent 
Centrul a fost înființ at în cadrul Facultăț ii de Medicină Dentară. Acesta oferă oportunităț i de 
crecetare în domeniul reabilitării orale și implantologiei orale și instruirea studenț ilor proprii (din 
programele de licenț ă, masterat și doctorat) în domeniul medicinei dentare și în particular al 
reabilitării orale și implantologiei orale, prin simulatoare computerizate care reprezintă cea mai 
bună tehnologie existentă astăzi în lume. 
Centrul oferă facilităț i de imagistică biomedicală, telemedicină și technologii E-Health, 
vizualizare, simulare computerizată în medicina dentară și asistenț ă. 
Coordonatorul centrului este Prof.Dr. Norina Forna. 

 
Activitatea de cercetare științ ifică 2017 
Participarea în proiectul cu tema “OBȚINEREA ȘI EXPERTIZAREA UNOR NOI MATERIALE 
BIOCOMPATIBILE PENTRU APLICAȚII MEDICALE” depus la Programul 1 - Dezvoltarea sistemului 
naţional de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2. Performanț ă instituț ională (Proiecte de 
dezvoltare instituț ională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI) competiț ia 2017 nu sunt şi 
nu au fost finanţate din alte surse bugetare, coordonat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi 
Iași, care a fost selectat pentru finanț are. Responsabil partener UMF în proiect: Prof.Dr. Norina 
Forna. 
 
Lucrări ISI publicate 
1. Forna, DA; Forna, NC; Earar, K; Popescu, E. Postoperative Clinical Evolution of Edentulous 

Patients Treated by Guided Bone Regeneration Using Xenograft Bone Substitute and Collagen 
Membrane, MATERIALE PLASTICE, 2017, 54(2): 312-315 

2. Popescu, E; Forna, DA; Earar, K; Forna, NC. Bone Substitutes Used in Guided Bone Regeneration 
Technique Review, MATERIALE PLASTICE, 2017, 54(2): 390-392 

3. Botnariu, G; Forna, N; Popa, A; Popescu, R; Onofriescu, A; Cioloca, D; Lăcătușu, C; Mihai, B. 
Correlation of Glycemic Control Parameters in Non-Diabetic Persons with Cardiovascular Risk 
Scores - Results from a Cross-Sectional Study, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(1): 108-110 

4. Murariu, A; Zaltariov, M; Vasiliu, L; Balan, A; Savin, C; Gavrila, LM; Forna, NC. The Effect of 
ortho-Phosphoric Acid Etching Application on Enamel Surface ATR-FTIR and SEM studies, 
REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(4): 781-785 
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5. Rosu, MF; Forna, DA; Forna, NC. Interrelations Between Anesthetic Substances, General 
Condition of the Patient and Implant Rehabilitation Procedure, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(7): 
1673-1676 

 
2.1.10. Centrul Regional de Diagnostic, Consiliere şi Monitorizare a Copiilor cu Obezitate 

(CRDCMCO) 
Centrul a fost înființ at în cadrul Universităț ii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, prin 
Decizia Nr.695/29.07.2015, conform proiectului depus în vederea înfiinţării acestuia. 
Obiectivele CRDCMCO sunt: 

 dezvoltarea activităţilor de cercetare în domeniul obezităț ii infantile care reprezintă o cauză 
majoră de morbiditate la nivel mondial, cu impact asupra stării de sănătate a adultului 

 întocmirea unui instrument standard de depistare și monitorizare a copiilor cu obezitate din 
județ ele Moldovei  

 realizarea registrului pentru copiii cu obezitate din regiunea Moldovei prin crearea unei baze de 
date medicale care ulterior, după împlinirea de 18 ani, va fi direcț ionat reț elei medicale 
pentru adulț i 

 atragerea de fonduri prin dezvoltarea proiectelor de cercetare și prin finanţări pentru 
implementarea unor studii privind eficienț a programelor destinate modificării stilului de viaț ă 
nesănătos datorat mediului obezogen actual.  

 dezvoltarea unor parteneriate naţionale şi internaţionale în domeniul cercetării privind 
obezitatea infantila. 

 diseminarea şi promovarea rezultatelor cercetării la nivel naţional şi internaţional  

 promovarea transdisciplinarităţii prin crearea unui cadru funcţional de interacţiune 
interdisciplinar şi, totodată, cooptarea altor centre universitare pentru a participa la diverse 
programe de cercetare naţională şi internaţională. 

 organizarea de programe de formare care includ cursuri de pregătire profesională în domeniul 
nutriț iei pediatrice pentru medici rezidenț i, medici specialiști de familie, pediatri, nutriț ie și 
boli metabolice, nutriț ioniști, psihologi, kinetoterapeuț i și alț i profesioniști din domeniul 
sănătăț ii. 

 
Membrii CRDCMCO care au fost implicaț i în activitatea de cercetare în anul 2017: 
1. Șef lucrări dr. Laura Mihaela Trandafir, coordonator  
2. Conf. Dr. Mihaela Moscalu 
3. Prof. Dr. Doina Azoicăi 
4. Conf. Dr. Cristina Preda 
5. Prof. Dr. Ingrith Miron 
6. Conf Dr. Laura Mihalache 
7. Asist univ dr. Otilia Elena Frasinariu 
8. Asist univ dr. Oana Temneanu 
9. Dr. Russu Georgiana 
10. Psiholog Oana Chirilă 
11. Medic rezident pediatrie dr. Dora Jipu 
12. Medic rezident pediatrie dr. Petronela Colbu 

 
Activitatea de cercetare științ ifică 2017 
Proiecte naț ionale și internaț ionale 
1. „Perception and attidudes on reproductive health and contraception in obese teenagers”, cod 

proiect: P-2016-B-05, finanț at de European Society of Contraception. 
2. „Alimentaţie corectă la vârsta pediatrică - o sanşă pentru un viitor adult sănătos’’, proiect 

realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județ ean pentru evaluarea statusului nutriț ional 
la copiii și adolescenț ii din unităț ile de învăț ământ preuniversitar. 

3. Studiu clinic(cu fonduri din sponsorizare de la Compania Nestle, conform contract 26.XI.2016) 
privind efectuarea biomarkerilor serici IL 6, Endothelin 1, Endotoxemia necesari identificării 
precoce a statusului pro-inflamator din obezitate (elaborare protocol studiu, consimț ământ 
informat, referat necesitate achiziț ie chituri). 
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Lista lucrărilor științ ifice publicate în anul 2017 
Proceedings papers 
1. Trandafir Laura Mihaela, Frasinariu Otilia Elena, Subotnicu Mirabela, Miron Ingrith 

Crenguț a - Gastrointestinal Disorders in Childhood Obesity, Proceedings of NEUROGASTRO 
2017 – MEETING OF THE ROMANIAN SOCIETY OF NEUROGASTROENTEROLOGY with Rome IV 
Regional Central East European Meeting, Iași, Romania, 16-18 March 2017 

2. LM Trandafir, OE Frasinariu, C Corciovă, LV Boiculese, M Moscalu. Prevention of 
cardiovascular risk factors in childhood obesity. 2017 E-Health and Bioengineering 
Conference, EHB 2017, 717-720, DOI: 10.1109/EHB.2017.7995524 

 
Rezumate ISI 
1. Laura Trandafir, Mihaela Moscalu, Doina Azoicăi, Otilia Frasinariu. Nutritional screening in 

preschool-aged children. JPGN,Vol. 64, Supplement 1, A 2017, ESPGHAN 2017 
2. Trandafir Laura Mihaela, Russu Georgiana, Moscalu Mihaela, Frasinariu Otilia Elena. 

COMORBIDITIES IN CHILDHOOD OBESITY. Obes Facts, vol 10, suppl1, May 2017 
3. Frasinariu Otilia Elena, Moscalu Mihaela, Trandafir Laura Mihaela. PREVALENCE OF OVERWEIGHT 

AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGED CHILDREN IN NORTHEAST ROMANIA. Obes Facts, vol 10, 
suppl1, May 2017 

4. Trandafir Laura Mihaela, Frasinariu Otilia Elena1, Mihalache Laura1, Moscalu Mihaela. 
EVALUATION OF THE IMPACT OF USING TV/COMPUTER ON THE PHYSICAL ACTIVITY IN OBESE 
CHILDREN. Obes Facts, vol 10, suppl1, May 2017 

5. Ingrid Miron Oana Chirilǎ, Emilia Gîrbǎ, Gergiana Bogdan, Laura Trandafir, Lucian Indrei, Magda 
Stârcea, Adriana Mocanu, Otilia Frǎsinariu, Mirabela Subotnicu. P367 The efficiency of 
enhanced cognitive behavioural therapy practice in paediatric obesity management. Archives of 
disease în Childhood. 102 (Suppl_2):A62, JUN2017 

6. Frasinariu, O; Moscalu, M; Tudose,A.A.M; Trandafir, L.M. Nonalcoholic fatty liver disease in 
children. Obes Facts, vol 9, suppl1, June 2017  

 
Articole BDI 
1. LM Trandafir, OE Frasinariu, MI Chiriac, I Miron. Management of dyslipidemia in childhood may 

prevent cardiovascular events in adults. MEDICAL-SURGICAL JOURNAL-REVISTA MEDICO-
CHIRURGICALA 2017;121 (2), 313-320 

 
Capitol de carte - Childhood Obesity - Laura Mihaela Trandafir, Ileana Ioniuc, Ingrith Miron, in 
"Adiposity - Epidemiology and Treatment Modalities", Publisher: InTech book edited by Jan Oxholm 
Gordeladze, ISBN 978-953-51-2996-7, Print ISBN 978-953-51-2995-0, Published: March 15, 2017 
 
2.1.11.  Centrul de Cercetare Biomedicală CHRONEX-RD 
Centrul CHRONEX – RD are ca scop asigurarea infrastructurii de cercetare experimentală în 
domeniul patologiei cardiovasculare, renale și metabolice. Centrul a fost realizat în cadrul 
proiectului “Reț eaua Est-Europeană de Excelenț ă pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul Bolilor 
Cronice CHRONEX-RD”, finanț at de Uniunea Europeană prin programul de Cooperare 
Transfrontaliera 2/1/149 MIS ETC Code2/1/149 MIS ETC Code 1840 1840.  
Obiectivul Centrului CHRONEX-RD este de a sustine cercetarea în domeniul patologiei cronice 
cardiovasculare, renale și metabolice prin studii experimentale pe modele animale ale patologiilor 
respective, în cadrul studiilor longitudinale, pe termen lung, beneficiind de tehnologiile de 
monitorizare la distanț ă a variabilelor fiziologice cardiovasculare și renale (telemetrie). Sediul 
centrului CHRONEX-RD se gaseste in încinta centrului CEMEX al UMF Iași beneficiind astfel de 
facilităț ile oferite de infrastructura casei de animale, la dezvoltarea căreia proiectulu CHRONEX-RD 
a contribuit, de asemenea. 

 
Personal permanent 
1. Prof. Dr. Radu Iliescu – coordonator centru 
2. Asist. Univ. Dr. Ionuț  Tudorancea – investigator, coordonator grup de cercetare cardiovascular. 

 
Activitatea de cercetare în anul 2017 
Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0126 “Mecanisme hemodinamice sistemice şi renale în boala renală 
asociată obezităţii DYNAKIN”, început în iulie 2017, pentru o durată de 3 ani. Suma totală 
finanț ată: 200.000 EURO. Director de proiect: Prof.Dr. Radu Iliescu. 
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Lucrări publicate 
1. Blood Pressure and Cardiovascular Risk in the Dialysis Patient: How Low Can You Go? 

Tudorancea I, Iliescu R. Hypertension. 2017 Aug;70(2):255-256. doi: 
10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09237.  

2. New experimental model for single liver lobe hyperthermia in small animals using non-
directional microwaves. Tudorancea I, Porumb V, Trandabăţ A, Neaga D, Tamba B, Iliescu R, 
Dimofte GM. PLoS One. 2017 Sep 21;12(9):e0184810. doi: 10.1371/journal.pone.0184810. 
eCollection 2017. 

 
În cadrul centrului își desfășoară curent activitatea de cercetare un număr de 3 studenț i an V MG, 
1 student an III MG și un student an VI MG. 

 
2.1.12. Fundaț ia CHRONEX-RD 
Înființ area Fundaț iei CHRONEX-RD a apărut ca un pas necesar pentru implementarea proiectului 
transfrontalier MIS ETC1840, “Reţeaua Est-Europeană de Excelenţă pentru Cercetare şi Dezvoltare 
în domeniul Bolilor Cronice – CHRONEX-RD”, proiect derulat de cele trei universităț i de medicină, 
până în decembrie 2015. Urmărind unificarea celor mai relevante instituț ii de cercetare în 
domeniul biomedical și clinic și a unor unităț i de medicină primară și comunitară de excepț ie din 
regiunea transfrontalieră România, Republica Moldova şi Ucraina, proiectul a creat cu baze legale 
prima Reț ea Est-Europeană de Excelenț ă pentru Cercetare și dezvoltare în domeniul bolilor cronice 
(CHRONEX-RD).  
Ca entitate legal constituită, această structură internaţională interdisciplinară dezvoltă și 
implementează proiecte de cercetare multidisciplinare și multicentrice și activităț i 
multidisciplinare de formare în domeniul bolilor cronice, cu fonduri publice și private necesare 
dezvoltării zonei.  
CHRONEX-RD promovează dezvoltarea economică transfrontalieră, generând o schimbare prin 
dezvoltarea mai multor reț ele colaborative și interdependente de cercetare, educaț ie și asistenț ă 
medicală pentru cercetare și dezvoltarea în managementul bolilor cronice. CHRONEX-RD contribuie 
la diversificarea tabloului de activităț i în domeniul sănătăț ii publice prin stimularea cooperării 
transnaț ionale între entităț i cheie centrate pe cercetare şi dezvoltare, instituț ii academice cu 
experienț ă în educaț ie în practica medicală.  
Înfiinţată în 16 iulie 2014, Fundaț ia CHRONEX-RD are ca scop îmbunătăţirea stării de sănătate şi 
calitatea vieț ii pacienț ilor cu boli cronice prin cercetare medicală şi dezvoltarea serviciilor 
medicale.  
Printre principalele obiective, fundaţia urmăreşte: 

 Să promoveze cercetarea în orice subiect biomedical, clinic şi de medicină primară şi 
comunitară; 

 Să iniț ieze, dezvolte şi faciliteze cercetarea translaț ionala prin parteneriate şi alianț e 
strategice cu alte instituț ii academice, instituț ii clinice, instituț ii de cercetare şi companii 
farmaceutice si de tehnologii în sănătate; 

 Să întărească şi să promoveze desfășurarea cercetărilor medicale şi a educaț iei medicale în 
instituț iile fondatoare; 

 Să furnizeze educaț ie în conexiune cu obiectivele mai sus menț ionate; si 

 Consultanta biostatistica; 

 Educaț ie si training in cercetare; 

 Realizarea de reț ele colaborative cu scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a pacienț ilor cu boli 
cronice;  

 Servicii de trialuri clinice; 

 Activităţi de consultanţă în vederea realizării de politici de sănătate bazate pe dovezi 
științ ifice destinate îmbunătăţirii stării de sănătate şi calităţii vieț ii pacienț ilor cu boli cronice; 

 Activităț i de instruire și consultanț ă pentru persoanele interesate cu privire la aplicarea de 
proiecte de cercetare; 

 Reunirea profesioniștilor din sănătate în reț ele colaborative pentru îmbunătăț irea serviciilor în 
domeniul bolilor cronice și pentru eficientizarea activităț ilor; 

 Elaborarea unor baze de date la nivelul regiunii de interes (aria transfrontalieră România, 
Moldova, Ucraina) utile în cercetarea problematicii bolilor cronice; 

 Activităț i de consultanț ă și sprijin pentru agenț i economici care activează în sectorul 
farmaceutic; 
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 Realizarea de studii și cercetări pe diverse domenii conexate cu problematica bolilor cronice 
(determinanț i sociali, impact economic, studii de piaț ă); 

 Organizarea și participarea la forumuri și alte forme de reuniuni între mediile de afaceri și 
sectorul cercetării și educaț iei pentru facilitarea interacț iunilor cu efect pozitiv în economie. 

 
Utilizând metodologia colaborării participative pentru gruparea mai multor instituț ii în funcț ie de 
interese comune, CHRONEX-RD a creat arhitectura unei reț ele strategice, capabile să crească 
capacitatea instituț ională a fiecărui membru al CHRONEX-RD și să genereze externalităț i sanitare, 
sociale și economice pozitive în zona transfrontalieră.  
Echipa de coordonare a colaborării a identificat interesele de cercetare comune ale cercetătorilor 
din mai multe locaț ii ale CHRONEX-RD și a facilitat formarea de grupuri multicentrice și 
multidisciplinare de cercetare cu cercetători cu diferite provenienț e, dar cu interese comune în 
solicitarea de fonduri pentru proiecte de cercetare multicentrice și multidisciplinare. Până în 
prezent, Reț eaua est-europeană de excelenț ă în cercetare-dezvoltare pentru boli cronice 
(CHRONEX-RD) a integrat 78 dintre mai relevante instituț ii de cercetare în domeniul biomedical, 
clinic și de medicină primară din zona transfrontalieră. 

 
Consiliul director 
1. Președinte – Vasile Astărăstoae 
2. Vicepreședinte – Ion Ababii (USMF Chișinău) 
3. Vicepreședinte – Valeriy Zaporozhan (Universitatea de Medicină din Odessa) 
4. Secretar General – Daniela Druguș 
5. Membru – Liviu Oprea 
6. Membru – Radu Iliescu 
7. Membru – Doina Azoicăi 

 
2.1.13.  Centru de cercetare în Bioinginerie și Biotehnologii medicale 
Utilizarea biotehnologiei pentru optimizarea proceselor de biosinteză a unor compuși biologici 
reprezintă o prioritate pentru industria medicală. Proiectele noastre contribuie la dezvoltarea 
cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniul ingineriei biochimice și biotehnologiei din ț ara 
noastră, pe lângă activitatea și rezultatele anterioare ale echipei noastre în acest domeniu, 
apreciate în mass-media științ ifică. Proiectele noastre promovează noi valenț e ale cercetării 
multidisciplinare, în scopul creșterii eficienț ei economice a biotehnologiilor pentru producerea de 
antibiotice, aminoacizi și vitamine, cu utilizări farmaceutice, alimentare și cosmetice prin metode 
neconvenț ionale. 
Competenț ele și contribuț iile majore ale membrilor echipei sunt axate pe bioseparări (separarea 
compușilor biosintetici prin extracț ie lichid-lichid cu și fără reacț ie chimică, extracț ie și transport 
prin membrane lichide - pertracț ie liberă și facilitată, extracț ie directă din lichide de 
fermentaț ie), biotehnologii medicale (metaboliț i primari și secundari: proprietăț i, mecanisme de 
biosinteză, aplicaț ii farmaceutice, biotehnologii), inginerie biochimică (hidrodinamica lichidelor de 
fermentaț ie, distribuț ia amestecării, transfer de masă, bioreactoare neconvenț ionale cu celule 
imobilizate). 

 
Personalul implicat 
Coordonator: Prof.univ.dr. Anca Galaction 
Membri: 
1. Ș.l.dr. Corina Cheptea 
2. Ș.l.dr. Marin Zagnat 
3. Asist.univ.dr. Mădălina Poștaru 

 
Proiecte nationale si internationale care s-au depus in anul 2017 
1. Non-conventional systems for aerobic fermentation - Utilisation of oxygen-vectors in 

Biosynthesis of bioactive compounds - PNCDI III, P4 Cercetare fundamentala si de frontiera - 
Proiecte de Cercetare Exploratorie. 

2. Separation of bioactive compounds through liquid membrane - Proiect de cercetare 
postdoctorală, PN-III-P1-1.1-PD-2016. 
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2.1.14. Laborator de Biomateriale ceramice și metalice 
Laboratorul a fost creat şi dotat pentru a asigura infrastructura necesară cercetării în domeniul 
biomaterialelor metalice şi ceramice, dar şi pentru a asigura formarea studenţilor şi absolvenţilor 
bioingineri interesaţi de cercetare în domeniul Biomaterialelor ceramice şi metalice. 
Coordonatorul activităț ii acestui laborator este Ș.L. dr. Maria Daniela VLAD. 
Infrastructura de cercetare a fost dezvoltată din proiecte de cercetare: 
1. Proiect: Clinical and laboratory experimental researches concerning production and medical use 

of bioactive dental implants; Finanţator: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, România, Contract 
No. CNCSIS-18GR2006; Durata: 31/12/2006-31/12/2008; Director: Conf. Dr. Ing. Gheorghe Pop 
(Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi). 

2. Proiect: Novel Ti-apatite composite scaffold based on 3D-printing technology intended for 
spinal restoration. Program de finanţare: Competiț ia de Granturi Interne de Cercetare – Grant 
Idei – Echipe – 2016. Contract de finanţare Nr. 29033 / 28.XII.2016. Finantator: Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi; Durata: 01/01/2017-31/12/2018; Director: 
Șef Lucr. Dr. Maria Daniela Vlad. 

Direcţii de cercetare 
1. Prepararea şi caracterizarea biomaterialelor ceramice pentru substituţie tisulară osoasă.  
2. Sinteza şi caracterizarea cimenturilor osoase injectabile destinate restaurării vertebrale.  
3. Biomateriale multifazice pe bază de fosfaţi de calciu pentru regenerare tisulară osoasă.  
4. Acoperiri bioactive a biomaterialelor metalice ȋn vederea sporirii apoziţiei osoase. 
Echipamente (selecţie) 

 Microscop metalografic OPTIKA,  
 XJP-6A cu sistem de achiziţie imagini pe monitor;  
 Unitate PC cu Monitor TV MYRIA;  
 Balanţă analitică;  
 Balanţă tehnică DIGI DS-671;  
 Cuptor LENTON pentru tratamente termice eşantioane ceramice şi metalice;  
 Maşina FORCIPOL-2V (METKON) pentru şlefuit probe metalice în vederea analizei 

microscopice; 
 Celulă de electroliză;  
 Baie termostatată Nathia;  
 pH-metru Mettler Toledo;  
 Aparat Gillmore pentru măsurarea timpilor de întărire a cimenturilor osoase. 

 
Proiect naţional depus şi selectat pentru finanţare în anul 2017 
1. OBȚINEREA ȘI EXPERTIZAREA UNOR NOI MATERIALE BIOCOMPATIBILE PENTRU APLICAȚII 

MEDICALE, depus şi selectat pentru finanţare în competiț ia 2017, Programul Proiecte de 
dezvoltare instituț ională - Proiecte Complexe realizate în consorţii CDI, domeniul Sănătate; 
Consorț iu coordonat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași. Proiectul P.1. Aliaje 
biodegradabile pe bază de Mg pentru implanturi ortopedice, Responsabil ştiinţific UMF Iaşi – Șef 
lucr. dr. Maria Daniela Vlad. Responsabil instituţional UMF Iași în cadrul consorţiului - Prof.dr. 
Norina Forna. 

 
Lucrări cotate ISI publicate în anul 2017 

1. M. Martín-Fernández, A. López-Herradón, A.R. Piñera, F. Tomé-Bermejo, J.M. 
Duart, M.D. Vlad, M.G. Rodríguez-Arguisjuela, L. Alvarez-Galovich.  

2. Potential risks of using cement-augmented screws for spinal fusion in patients with 
low bone quality. The Spine Journal 17 (2017) 1192–1199. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2017.04.029 Impact factor (2016): 2.962 
 

Studenţii sunt implicaț i în activităț ile din laboratorul de Biomateriale ceramnice și metalice pentru 
realizarea părț ii experimentale a lucrărilor de licenţă. 
 
2.1.15. Laboratorului de Cercetare și Educaț ie în Fizică și Biofizică (P&B-EduResLab) 
Aparț inând Departamentului de Științ e Biomedicale, Facultatea de Bioinginerie Medicală, 
Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iași, laboratorul are ca scop formarea unui 
colectiv de tineri cercetători în domeniul fizicii și al aplicaț iilor sale, precum și accesarea 
fondurilor de cercetare la nivel national / internaț ional.  
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Domeniile de activitate prevăzute pentru acest laborator sunt: sinteza materialelor/ infrastructuri 
de testare; micro și nano tehnomogii; descărcări electrice și fizica plasmei; metode de modificare 
a suprafeț elor, biomateriale; proiectare de produse, interfaț a om-dispozitive. 
Serviciile de cercetare care pot fi oferite momentan cuprind: monitorizarea și măsurarea de 
semnale electrice biologice (de tip EKG/EMG); monitorizarea și măsurarea surselor de lumină; 
metode fizice de investigare a suprafeț elor; surse de plasma și aplicaț ii tehnologice. 
 
Personal implicat în activitatea de cercetare a laboratorului 
Coordonator, Șef lucr.dr. Andrei Vasile Nastuta, și student Iulian Vlad Ichim. 
 
Activitatea de cercetare științ ifică  
Proiecte nationale depuse 
În anul 2017 următoarele propuneri de proiecte naț ionale, care au inclus infrastructura 
laboratorului P&B-EduResLab:  
1. în cadrul competiț iei naț ionale PD2016, UEFISCDI, în luna ianuarie 2017, am depus, în calitate 

de director de proiect, proiectul PN-III-P1-1.1-PD-2016-0542, pe domeniul Fizica, ce a obț inut 
punctajul preliminar de 87 puncte, aflat în faza de evaluare. 

2. în cadrul competiț iei naț ionale MC2015, Mobilităț i pentru Cercetători, UEFISCDI, în luna 
octombrie 2017 am depus, în calitate de director de proiect, proiectul PN-III-P1-1.1-MC-2017-
1098, proiect nr. 188/4.12.2017, pe domeniul Fizica, finanț at în luna decembrie 2017 (valoare 
proiect: 3200 €), când a fost efectuată și mobilitatea propusă.  

3. Grantul Tânărului Cercetător, competiț ia de granturi interne ale Universităț ii 2017, , valoare 
proiect: 4940 €, finanț at pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2019.  

 
Lucrări publicate cu factor de impact ISI în anul 2017 
1. Nastuta A.V., Topala I., Pohoata V., Mihaila I., Agheorghiesei C., Dumitrascu N. 2017, 

Atmospheric pressure plasma jets in inert gases: electrical, optical and mass spectrometry 
diagnosis, Romanian Reports in Physics, 69 (1), 407, 1-10, Zona Gri, I.F.: 1.367; 

2. Gerber I. C., Mihaila I., Hein D., Nastuta A. V., Jijie R., Pohoata V., Topala I. 2017, Time 
Behaviour of Helium Atmospheric Pressure Plasma Jet Electrical and Optical Parameters, 
Applied Sciences, 7(8), 812, Zona Galbenă, I.F.: 1.679; 

 
Lucrări la Conferinț e ISI, 2017: 

1. A. V. Nastuta 2017, Increased hydrophilic properties of polymeric fibers treated in 
atmospheric pressure plasma, 2017, Article number 7995447, p. 406-409, 6th IEEE 
International Conference on E-Health and Bioengineering, EHB 2017, doi: 
10.1109/EHB.2017.7995447; 

2. R. Huzum, D. S. Sirbu-Radasanu, S. P. Iftode, A. V. Nastuta, 2017, Assessing potential dietary 
toxicity of heavy metals in lingonberry from Mǎnǎila open-pit area (Suceava, Romania), 
Article number 7995483, p. 551-554 , 6th IEEE International Conference on E-Health and 
Bioengineering, EHB 2017, doi: 10.1109/EHB.2017.7995483; 

 
2.1.16. Unitate de cercetare pentru Chimia medicamentului, Chimia alimentului și a mediului 

înconjurător 
Coordonator: Prof. dr. Lenuț a Profire 
Centru are ca obiective generale cercetarea științ ifică în domeniul medicamentului, alimentului și 
mediului înconjurător, urmârindu-se dezvoltarea, caracterizarea fizico-chimica (inclusiv prin 
metode analitice performante) și biologică de noi molecule biologic active, îmbunătăț irea 
profilului farmacologic și farmacocinetic al substanț elor active prin utilizarea biopolimerilor ca 
sisteme de transport eliberare la ț intă precum și derularea de studii privind siguranț a alimentului 
și gradul de poluare a diferitelor surse de apă și sol.  

 
Lista personalului permanent implicat în activităț ile structurii de cercetare 
Prof. dr. Lenuț a Profire, Prof. dr. Gladiola Tântaru, Prof. dr. Nela Bibire, Prof. dr. Baican Mihaela, 
Conf dr. Georgiana Taușer, Conf. dr. Gabriela Tătărîngă, Conf. dr. Alina Ștefanache, Conf. dr. Dan 
Lupașcu, Conf. dr. Mihai Apostu, Șef. lucr. dr. Adrian Florin Șpac, Șef lucr. dr. Mădălina Vieriu, Șef 
lucr. dr. Florentina Lupașcu, Șef lucr. dr. Ioana Vasincu, Șef lucr. dr. Ionela Daniela Morariu, Șef 
lucr. dr. Florina Crivoi, Asist. dr. Maria Apotrosoaei, Asist. dr. Andreea Iacob, Asist. dr. Sandra 
Constantin, Asist. dr. Ana Maria Zbancioc, Asist. dr. Alexandra Jităreanu, Asist. dr. Alina Panainte, 
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Asist. dr. Simona Gherman, Asist. dr. Daniela Zavastin, Asist. dr. Bogdan Gabriel Șlencu, Asist. dr. 
Liliana Avasîlcăi, Asist. dr. Diana Lăcătușu, Asist. dr. Monica Miftode. 

 
Activitatea de cercetare științ ifică în anul 2017 
Proiecte de cercetare depuse în competiț ii naț ionale în anul 2017 
1. Extracte polifenolice din specii vegetale cu acţiune dermoprotectoare faţă de radiaţiile UVB, 

aplicant: Daniela Elena Zavastin, competiț ia PN-III-DCD-RU-TE 
2. Îmbunătăț irea efectelor biologice ale unor noi derivaț i de ibuprofen prin complexare cu 

ciclodextrine, Ioana-Mirela Vasincu, PN-III-DCD-RU-PD 
3. Studii privind reducerea efectelor toxice ale acrilamidei prin administrarea unor 

microelemente, Bogdan Gabriel Şlencu, PN-III-DCD-RU-PD 
4. Matrici polimerice multifuncţionale folosite pentru vindecarea rănilor, Andreea Teodora Iacob, 

PN-III-DCD-RU-PD 
5. Noi sisteme polimerice multitarget în terapia diabetului zaharat de tip II,Florentina Geanina 

Lupaşcu, PN-III-DCD-RU-PD 
6. Noi cercetări în afecţiunile articulare degenerative bazate pe sisteme polimerice 

multifuncţionale, Maria Apotrosoaei (Şuţu), PN-III-DCD-RU-PD 
 
Proiecte de cercetare câștigate în anul 2017 
1. Development and characterization of new nanosystems based on nonsteroidal antiinflamatory 

drugs and symptomatic slow acting drugs, Ioana Mirela Vasincu, Granturi interne 2017, Grantul 
Tânărului Cercetător, buget alocat de UMF: 23000 lei 

2. Development of new pioglitazone-curcumin loaded chitosan nanoparticles with potential 
application in type 2 diabetes mellitus therapy, Sandra Mădălina Constantin, Granturi interne 
2017, Grantul Tânărului Cercetător, buget alocat de UMF: 23000 lei 

 
Proiecte de mobilitate pentru cercetători PNCDI III (Subprogramul 1.1 – Resurse Umane) 
câștigate în anul 2017 
1. Stagiu de pregatire: Universitatea din Orleans, Institutul de Chimie Organică si Analitică, 

22.01.2018-30.03.2018, Sandra Constantin, PN-III-P1-1.1-MC-2017-0940, buget: 21766 lei 
2. Stagiu de pregatire: University of Ghent, Faculty of Scinces, Polymer Research Group, 

08.01.2018-30.03.2018, Oana Maria Ionescu, PN-III-P1-1.1- MC-2017-2462, buget: 22000 lei 
 
Proiecte de cercetare derulate în anul 2017 
1. New formulations for topical use in management of chronic wounds, Lenuţa Profire, Grant 

naț ional, PN-III-CERC-CO-PED 
2. Innovative strategy for Alzheimer disease: targeting neuroinflammation and DYRK/CLK kinases 

(Nouvelles stratégies dans la maladie d'Alzheimer: optimisation et validation préclinique 
d'agents innovants visant simultanément les agrégats protéiniques et la neuroinflammation), 
Lenuţa Profire, Grant internaț ional - Cooperare bilaterala Romania-Franta 

3. Fast HPLC method for the simultan determination of some NSAIDS in biological liquids from 
patients with polypragmasy, Adrian Florin Şpac, Grant intern - Grantul Tânărului Cercetător 

 
Lucrări ISI publicate în 2017 
1. Place, M; Copin, C; Apotrosoaei, M; Constantin, S; Vasincu, IM; Profire, L; Buron, F; Routier, S. 

Synthesis of [1,3,4]Thiadiazolo[3 ',2 ':1,2]imidazo[4,5-c]quinolines including Pictet-Spengler 
Reaction and Exploration of Their C-2 Reactivity through SNAr, JOURNAL OF ORGANIC 
CHEMISTRY, 2017, 82(24): 13700-13707 

2. Birsan, M; Bibire, N; Vieriu, M; Panainte, AD; Cojocaru, I. Influence of Hydroxypropyl 
Methylcellulose on Flowing and Swelling Parameters in Biomucoadhesive Tablets with 
Miconazole Nitrate, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(10): 2346-2349 

3. Aprotosoaie, AC; Zavastin, DE; Mihai, CT; Voichita, G; Gherghel, D; Silion, M; Trifan, A; Miron, 
A. Antioxidant and antigenotoxic potential of RamarialargentiiMearr& D. E. Stuntz, a wild 
edible mushroom collected from Northeast Romania, FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2017, 
108(sp. SI): 429-437 

4. Gentimir, C; Tatarciuc, D; Zaharia, CA; Chelaru, L; Costin, A; Jitareanu, A; Bejinariu, C; 
Costuleanu, M. Biochemical Effects of Some Tyrosine Kinase Inhibitors on Pro-B Cells-Induced 
Apoptosis, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(8): 1864-1867 

5. Aprotosoaie, AC; Gille, E; Trifan, A; Luca, VS; Miron, A. Essential oils of Lavandula genus: a 
systematic review of their chemistry, PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, 2017, 16(4): 761-799 
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6. Lupascu, FG; Avram, I; Avram, I; Constantin, SM; Stan, CI; Catalina, E; Sava, A; Profire, L. 
Biological evaluation of chitosan-antidiabetic drug formulations for the treatment of diabetes 
mellitus, FARMACIA, 2017, 65(4): 508-514 

7. Creteanu, A; Ochiuz, L; Vasile, C; Vieriu, M; Tantaru, G., Studies on the influence of 
amiodarone complexation with cyclodextrin derivatives on the in vitro release from matrix 
tablets, FARMACIA, 2017, 65(4): 545-549 

8. Filip, C; Albu, E; Lupascu, D; Filip, N. The influence of a new rutin derivative in an 
experimental model of induced hyperhomocysteinemia in rats, FARMACIA, 2017, 65(4): 596-599 

9. Avram, I; Lupascu, FG; Confederat, L; Constantin, SM; Stan, CI; Profire, L. Chitosan 
microparticles loaded with antidiabetic drugs - preparation and characterization, FARMACIA, 
2017, 65(3): 443-448 

10. Chiriac, AP; Diaconu, A; Nita, LE; Tudorachi, N; Mititelu-Tartau, L; Creteanu, A; Dragostin, O; 
Rusu, D; Popa, G. The influence of excipients on physical and pharmaceutical properties of oral 
lyophilisates containing a pregabalin-acetaminophen combination, EXPERT OPINION ON DRUG 
DELIVERY, 2017, 14(5): 589-599 

11. Yilmaz, CNC; Pamfil, D; Vasile, C; Bibire, N; Lupusoru, RV; Zamfir, CL; Lupusoru, CE. Toxicity, 
Biocompatibility, pH-Responsiveness and Methotrexate Release from PVA/Hyaluronic Acid 
Cryogels for Psoriasis Therapy, POLYMERS, 2017, 9(4): art. no 123 

12. Apostu, M; Tantaru, G; Vieriu, M; Panainte, AD; Bibire, N; Agoroaei, L. Evaluation of in Vitro 
Reducing Effect of Several Vegetable Extracts on the Digestive Bioavailability of Heavy Metals, 
REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(4): 683-686 

13. Panainte, AD; Vieriu, M; Tantaru, G; Apostu, M; Bibire, N. Fast HPLC Method for the 
Determination of Piroxicam and its Application to Stability Study, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 
68(4): 701-706 

14. Tantaru, G; Poiata, A; Bibire, N; Panainte, AD; Apostu, M; Vieriu, M. Synthesis and Biological 
Evaluation of a New Schiff Base and its Cu(II) Complex, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(3): 586-
588 

15. Lupascu, D; Tuchilus, C; Lupascu, FG; Constantin, S; Apotrosoaei, M; Vasincu, IM; Iacob, AT; 
Profire, L. Rutin Semisynthetic Derivatives with Antifungal Properties, FARMACIA, 2017, 65(2): 
184-188 

16. Stefanache, A; Ignat, M; Peptu, CA; Diaconu, A; Stoleriu, I; Ochiuz, L. Development of a 
Prolonged-Release Drug Delivery System with Magnolol Loaded in Amino-Functionalized 
Mesoporous Silica, APPLIED SCIENCES-BASEL, 2017, 7(3): art. no 237 

17. Morariu, ID; Avasilcai, L; Vieriu, M; Panainte, AD; Bibire, N. Novel Multiresidue Method for the 
Determination of Eight Trichothecene Mycotoxins in Pollen Samples Using QuEChERS-Based GC-
MS/MS, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(2): 304-306 

18. Popa, G; Dragostin, O; Buzia, OD; Tartau, LM; Profire, L; Gafitanu, C. Studies on Obtaining and 
Characterization a Pregabalin-cyclodextrin Complex for Taste Masking Purpose, REVISTA DE 
CHIMIE, 2017, 68(2): 337-340 

19. Constantin, S; Lupascu, FG; Apotrosoaei, M; Vasincu, IM; Lupascu, D; Buron, F; Routier, S; 
Profire, L. Synthesis and biological evaluation of the new 1,3-dimethylxanthine derivatives with 
thiazolidine-4-one scaffold, CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL, 2017, 11(art. no 12) 

 
Studenț i implicaț i în cercetare în anul 2017  
1. studenț i doctoranzi: Confederat Luminiț a, Avram Iustina Mihaela, Pavel Loredana, Sava 

Alexandru, Focșa Alin, Rotariu Simona, Ionescu Oana Maria și  
2. studenț i de la programul de licenț ă înscriși la cercurile științ ifice studenț ești. 
 
2.1.17. Unitate de cercetare în Științ e Farmaceutice 
Coordonator: Prof. dr. Anca Miron 
Obiectivele principale: cercetarea științ ifică în domeniul ştiinţelor farmaceutice: izolarea, sinteza 
şi semisinteza de compuşi bioactivi, controlul calităţii plantelor medicinale, a preparatelor din 
plante medicinale şi produselor farmaceutice, studii de farmacologie şi toxicologie, forme 
farmaceutice cu cedare modificată. 
 
Lista personalului permanent 
Prof. dr. Anca Miron, Prof. dr. Monica Hăncianu, Conf. dr. Ana Clara Aprotosoaie, Conf. dr. Cătălina 
Stan, Conf. dr. Cornelia Mircea, Conf. dr. Veronica Bild, Conf. dr. Andreia Corciovă, Conf. dr. 
Luminiț a Agoroaei, Conf. dr. Lăcrămiora Ochiuz, Conf. dr. Carmen Gafiț anu, Conf. dr. Graț iela 
Popa, Șef lucr. dr. Bianca Ivănescu, Șef lucr. dr. Oana Cioancă, Șef lucr. dr. Delia Bulea, Asist. dr. 
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Adriana Trifan, Asist. dr. Cristina Lungu, Asist. dr. Adina Grădinaru, Asist. dr. Constantin Ciobanu, 
Asist. dr. Maria Drăgan, Asist. dr. Cristina Iancu, Asist. dr. Monica Neamț u, Asist. dr. Oana Arcan, 
Asist. dr. Alexandru Vasincu, Asist. dr. Ababei Daniela, Asist. dr. Monica Iliuț a Stamate, Asist. dr. 
Magdalena Bîrsan, Asist. dr. Anca Monica Strugaru, Asist. dr. Ioana Cezara Grigoriu Caba 
 
Activitatea de cercetare în anul 2017 
Proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale în anul 2017 
1. Valorizarearesurselorvegetale cu componente bioactive prinprocedee integrate pentru o 

bioeconomie sustenabilă, aplicant: CIOANCA OANA, competiț ia PN-III-P1-1.2-PCCDI 
2. Integrative approaches of Lamiaceae volatiles for pharmacological sustainability in mild 

cognitive impairment, CIOANCA OANA, PN-III-DCD-RU-TE 
3. Investigareamodularii neuroendocrine histaminergice, VASINCU ALEXANDRU, PN-III-DCD-RU-PD 
 

Proiect de cercetare câştigat în anul 2017 

1. Trifan Adriana, Investigations on antifungal activity of natural products with putative use in 
onychomycosis, Grant intern/GrantulTânăruluiCercetător, Buget alocat de UMF: 22500 lei. 

 
Proiecte de mobilitate pentru cercetători PNCDI III (Subprogramul 1.1 – Resurse Umane) 
câştigate în anul 2017 
1. PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0452, Stagiu de pregatire: UniversitateaFranche-Comte, Besancon, 

Franta, 01.02.2018-31.03.2018, Bujor Alexandra, 20900 lei 
2. PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0956, Stagiu de pregatire: Institute of Soil Science and Plant Cultivation 

Pulawy, Polonia, 01.-28.02.2018, BurlecFlavia, 16830 lei 
3. PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0362, Stagiu de pregatire: Universitatea Innsbruck, Austria, 06.01.2018-

31.03.2017, Trifan Adriana, 22000 lei 
4. PN-III-P1-1.1- MC-2017-0641, Stagiu de pregatire: Laboratorul de Biologie a Cancerului si 

Chemopreventie, Departamentul de Stiinte Biologice, Universitatea din Cipru, Nicosia, 
08.01.2018-18.03.2018, Vasincu Alexandru, 21859 lei 

5. PN-III-P1-1.1-MC-2017-1124, Stagiupregatire: Departamentul de Toxicologie, Facultatea de 
Farmacie, Universitatea Porto, Lisabona, 08 ianuarie 2018-31 martie 2018, Caba Ioana Cezara, 
22000 lei 

6. PN-III-P1-1.1-MC- 2017-0512, Participare conferinţă: 3rd International Conference on Natural 
Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf, 18-21.10.2017, Bansko, Bulgaria, Miron 
Anca, 4262 lei 

7. PN-III-P1-1.1-MC-2017-2402, Taxa de publicare articol Open-Access în revista ISI MOLECULES, 
Ochiuz Lăcrămioara, 8084 lei. 

 
Proiecte de cercetare derulate în anul 2017 
1. Sisteme nanotransportoare topice pe bază de silice mezoporoasă pentru terapia locală a 

cancerului cutanat, Ochiuz Lăcrămioara, Grant internaț ional - Cooperare bilaterală Romania-
Republica Moldova 

2. Formulari topice inovative pentru terapia locală a limfomului cutanat cu celule T, Ochiuz 
Lăcrămioara, Grant naț ional PN-II-PT-PCCA 

3. Assessment of antitumor, antioxidant and antimicrobial activity of extracts from Tanacetum 
species, Ivănescu Bianca Laura, Grant intern/ Grantul tânărului cercetător 

4. Optimization of oral bioavailability of amiodarone hydrochloride through the formulation of 
modified-release particulate systems, Creţeanu Andreea, Grant intern/Grantul tânărului 
cercetător 

5. Phytochemical profile and pharmacodynamic activity on gastric function of some 
Vernoniakotschyana sch. bip. ex walp. Extracts, Vasincu Alexandru, Grant intern/Grantul 
tânărului cercetător. 

 
Lucrări ISI publicate în 2017 
1. Wu, QH; Wang, X; Nepovimova, E; Miron, A; Liu, QY; Wang, Y; Su, DX; Yang, HL; Li, L; Kuca, K. 

Trichothecenes: immunomodulatory effects, mechanisms, and anti-cancer potential, ARCHIVES 
OF TOXICOLOGY, 2017, 91(12): 3737-3785 

2. Ghiciuc, CM; Strat, AL; Ochiuz, L; Lupusoru, CE; Ignat, M; Vasile, A; Grigorovici, A; Stoleriu, I; 
Solcan, C. Inhibition of bcl-2 and cox-2 Protein Expression after Local Application of a New 
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Carmustine-Loaded Clinoptilolite-Based Delivery System in a Chemically Induced Skin Cancer 
Model in Mice, MOLECULES, 2017, 22(11): art. no 2014 

3. Timofte, D; Ochiuz, L; Ursaru, M; Ciuntu, B; Ionescu, L; Calu, V; Mocanu, V; Puia, IC. The 
Impact of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Serum Zinc or Copper and Body Composition, 
REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(11): 2628-2634 

4. Costache, II; Mitu, F; Al Namat, R; Ivanov, I; Popescu, R; Mitu, O; Costache, AD; Aprotosoaie, C. 
Is There a Link Between Clopidogrel Resistance and Common Risk Factors for Atherosclerosis in 
Patients with Acute Coronary Syndrome?, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(11): 2726-2730 

5. Timofte, D; Ochiuz, L; Ursaru, M; Ciuntu, B; Ionescu, L; Calu, V; Mocanu, V; Puia, IC. 
Biochemical Modifications Related to Calcium Deficiencies in Obesity and After Laparoscopic 
Sleeve Gastrectomy, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(10): 2341-2345 

6. Birsan, M; Bibire, N; Vieriu, M; Panainte, AD; Cojocaru,I. Influence of Hydroxypropyl 
Methylcellulose on Flowing and Swelling Parameters in Biomucoadhesive Tablets with 
Miconazole Nitrate, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(10): 2346-2349 

7. Aprotosoaie, AC; Zavastin, DE; Mihai, CT; Voichita, G; Gherghel, D; Silion, M; Trifan, A; Miron, 
A. Antioxidant and antigenotoxic potential of RamarialargentiiMearr& D. E. Stuntz, a wild 
edible mushroom collected from Northeast Romania, FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 2017, 
108(sp. SI): 429-437 

8. Gafitanu, CA; Filip, D; Cernatescu, C; Rusu, D; Tuchilus, CG; Macocinschi, D; Zaltariov, MF. 
Design, Preparation and Evaluation of HPMC-Based PAA or SA Freeze-Dried Scaffolds for Vaginal 
Delivery of Fluconazole, PHARMACEUTICAL RESEARCH, 2017, 34(10): 2185-2196 

9. Timofte, D; Ochiuz, L; Ursaru, M; Ciuntu, B; Hristov, I; Puia, IC; Calu, V; Mocanu, V. The 
Biochemical Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on Serum Magnesium Levels, REVISTA 
DE CHIMIE, 2017, 68(9): 1997-2001 

10. Antioch, I; Ababei, D; Lefter, R; Ciobica, A; Honceriu, C; Bild, V. The Effect of Exercising on 
Oxidative Stress Status and Pain in a Valproic-acid Induced Model of Autism Possible relevance 
of oxytocin, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(9): 2028-2033 

11. Ababei, DC; Chiriac, SB; Bild, W; Solcan, C; Luca, A; Rusu, RN; Bulea, D; Bild, V.Synergistic 
effects of the doxepin-candesartan combination on the thermoalgesic sensibility in mice, 
FARMACIA, 2017, 65(5): 726-730 

12. Dorneanu, R; Cioanca, O; Chifiriuc, O; Albu, E; Tuchilus, C; Mircea, C; Salamon, I; Hancianu, 
M.Synergic benefits of Aroniamelanocarpa anthocyanin-rich extracts and antibiotics used for 
urinary tract infections, FARMACIA, 2017, 65(5): 778-783 

13. Aprotosoaie, AC; Gille, E; Trifan, A; Luca, VS; Miron, A. Essential oils of Lavandula genus: a 
systematic review of their chemistry, PHYTOCHEMISTRY REVIEWS, 2017, 16(4): 761-799 

14. Burlec, AF; Arsene, C; Gille, E; Hancianu, M; Cioanca, O. Ornamental Asteraceae Species as 
New Sources of Secondary Metabolites, INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND 
RESEARCH, 2017, 51(3 suppl. 2): S425-S428 

15. Iancu, C; Cioanca, O; Hancianu, M; Mircea, C. Dried Extracts and Essential Oils of Some 
Pelargonium Species: Chemical and Biological Assessment, INDIAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH, 2017, 51(3 suppl. 2): S421-S424 

16. Creteanu, A; Ochiuz, L; Vasile, C; Vieriu, M; Tantaru, G. Studies on the influence of amiodarone 
complexation with cyclodextrin derivatives on the in vitro release from matrix tablets, 
FARMACIA, 2017, 65(4): 545-549 

17. Bild, V; Ababei, DC; Neamtu, M; Vasincu, A; Bild, W; Stanciu, GD; Tamba, BI; Solcan, G; 
Chiriac, SB. Isobolar analysis of the binary-fixed ratio combination of acetylsalicilic acid-
acetaminophen, FARMACIA, 2017, 65(4): 563-566 

18. Miron, A; Aprotosoaie, AC; Trifan, A; Xiao, JB. Flavonoids as modulators of metabolic enzymes 
and drug transporters, ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, 2017, 1398(1 sp. SI): 
152-167 

19. Ababei, DC; Lefter, R; Ciobica, A; Antioh, I; Barbu, RM; Arcan, OD; Chiriac, SB; Zbarcea, C; 
Bild, W; Bild, V. Effects of renin-angiotensin system blockade on anxiety and memory in mice, 
FARMACIA, 2017, 65(3): 381-389 

20. Cioanca, O; Pagonakis, A; Trifan, A; Hritcu, L; Ionita, R; Burlec, AF; Postu, P; Mircea, C; 
Hancianu, M. Pharmacognostic and pharmacologic screening of Crocus sativus of Greek origin, 
FARMACIA, 2017, 65(3): 401-406 

21. Chiriac, AP; Diaconu, A; Nita, LE; Tudorachi, N; Mititelu-Tartau, L; Creteanu, A; Dragostin, O; 
Rusu, D; Popa, G. The influence of excipients on physical and pharmaceutical properties of oral 
lyophilisates containing a pregabalin-acetaminophen combination, EXPERT OPINION ON DRUG 
DELIVERY, 2017, 14(5): 589-599 
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22. Apostu, M; Tantaru, G; Vieriu, M; Panainte, AD; Bibire, N; Agoroaei, L. Evaluation of in Vitro 
Reducing Effect of Several Vegetable Extracts on the Digestive Bioavailability of Heavy Metals, 
REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(4): 683-686 

23. Macovei, LA; Birsan, M; Teodor, VI; Cristofor, AC; Ioanid, N; Rezus, E. On the Role of Chemical 
and Molecular Biology in Inflammation Research, REVISTA DE CHIMIE, 2017, 68(4): 786-788 

24. Ionita, R; Postu, PA; Beppe, GJ; Mihasan, M; Petre, BA; Hancianu, M; Cioanca, O; Hritcu, L. 
Cognitive-enhancing and antioxidant activities of the aqueous extract from 
Markhamiatomentosa (Benth.) K. Schum. stem bark in a rat model of scopolamine, BEHAVIORAL 
AND BRAIN FUNCTIONS, 2017, 13(art. no 5) 

25. Tofan, L; Paduraru, C; Bunia, I; Amalinei, RLM; Miron, A. Removal of cadmium (II) from aqueous 
effluents by sorption on Romanian silver fir tree bark (Abies alba Mill.) wastes, GLOBAL NEST 
JOURNAL, 2017, 19(1): 107-114 

26. Iurciuc, CE; Lungu, C; Martin, P; Popa, M. Gellan. Pharmaceutical, medical and cosmetic 
applications, CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2017, 51(43193): 187-202 
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Studenț i implicaț i în cercetare în anul 2017 
1. Studenț i doctoranzi: Aelenei Petruţa, Luca Simon Vlad, Bujor Alexandra, Macovei Irina, Burlec 

Flavia 
2. Studenț i de la programul de licenț ă înscriși la cercurile științ ifice studenț ești 
 
2.2. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN ANUL 2017 
Principala sursă a dezvoltării infrastructurii de cercetare în anul 2017 a constituit-o achiziț iile de 
echipamente și software dedicat având ca principală finanț are bugetele proiectelor de cercetare 
aflate în derulare în anul 2017, dar și fondurile bugetului pentru dotări și investiț ii al Universităț ii 
din care o parte alocate prin granturile interne cu finanț are din veniturile proprii. Cele mai 
semnificative achiziț ii sunt prezentate în tabelul 1. 
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Tabel 1 Achiziț ii echipamente și software 

Nr. 
crt
. 

Sursa de finanț are Denumire echipament 
Valoare de 
inventar 
(lei) 

1.  
Proiect PN-III-P2-2.1-
PED-2016-1807 

Microscop electronic de baleiaj - INOVENSO- IEM10 306999.77 

2.  
Proiect COFUND-
NEURON III ERANET - 
KidBrainIT 

Monitoare funcț ii vitale modular Intellivue MX550 – 3 
buc. 

217770 

3.  Dotări și investiț ii-MF 
Masina de spalat custi cu sistem de filtrare si incalzire 
electrica tip easy 400, producator i.w.t. 

123165 

4.  Dotări și investiț ii-MF 
Spectrometru in infrarosu cu transformata fourier 
bruker alpha-p cu accesorii incluse 

107100 

5.  Proiect KidBrainIT Licenț a ICM+ Sofware 52229.10 

6.  Dotări și investiț ii-MF 
Microscop cercetare Leica dm3000led cu camera 
digitala Leica mc170hd 

51889.41 

7.  
Proiect PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0908 

Ecograf portabil logiq v2 49650 

8.  
Proiect PN-III-P4-ID-
PCE-2016-0908 

Ecograf portabil logiq v2 49650 

9.  Dotări și investiț ii-MF 
Spectrofotometru uv-vis specord 210 plus cod 823-
0210p-2 

46529 

10.  Dotări și investiț ii-MF 
Spectrofotometru uv-vis specord 210 plus cod 823-
0210p-2(accesorii) 

46529 

11.  Dotări și investiț ii-MF Hot/ cold plate ng ugo basile Italia 37485 

12.  Dotări și investiț ii-MF Vascozimetru model dv1mrv, producator brookfield 35001.47 

13.  Dotări și investiț ii-MF 
Rotaevaporator vertical cu ridicare manuala si set 
sticlarie G3 acoperita model HEI-VAP precision 
hl/g3b, heidolph 

32679.78 

14.  Dotări și investiț ii-MF Planetar test ugo basile italia 31535 

15.  
Proiect PN-III-P2-2.1-
PED-2016-1598 

Cellometer mini sk-150 (numarator automat de 
celule) 

23086 

16.  
Proiect PN-III-P2-2.1-
PED-2016-1598 

Incubator cu co2 ec160 17701.25 

17.  
Grant intern UMF 
29025/28.2.2016 

Evaporator rotativ model re100-pro cu pompa vacuum 
r-400 

16707.6 

18.  
Grant intern UMF 
29033/28.12.2016 

Ph/ ionometru laborator model s220 13201.15 

19.  
Grant intern UMF 
29027/28.12.2016 

Camera termografica opt pi16o23t900 13030.5 

20.  
Grant intern UMF 
29029/28.12.2016 

Camera fotodedicate icc50w 7994.3 

21.  
Grant intern UMF 
29029/28.12.2016 

Microscop optic leica dm750 6643.08 

22.  Dotări și investiț ii-MF Polarimetru manual auxilab model 404-led 6615.63 

23.  Dotări și investiț ii-MF 
Agitator magnetic cu incalzire cu 4 posturi 
independente am4, producator velp scientifica italia 

5341.91 

24.  
PN-II-PT-PCCA-2013-4-
0761 

Emotiv epoc+14 channel mobile eeg (sistem achizitie 
de date medicale) 

5061.07 

25.  
PN-II-PT-PCCA-2013-4-
0761 

Simulator pulsoximetru compatibil cu seculife ps200 
(seculife ox kit (z695a+z695b)) 

4677.89 
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Nr. 
crt
. 

Sursa de finanț are Denumire echipament 
Valoare de 
inventar 
(lei) 

26.  Dotări și investiț ii-MF 
Pompa de prelevare aer, model universal xr, cod 224-
pcmtx8kv, producator maria britanie 

4668.37 

27.  
Grant intern UMF 
29033/28.12.2016 

Aparat pt masurarea timpului de intarire a cimentului 
(gillmore needle apparatus hm-310) 

4536.28 

28.  Dotări si investiț ii-MF Baie de nisip termostatata model bs-3030, raypa 4433.94 

29.  Dotări si investiț ii-MF Baie de nisip termostatata model bs-3030, raypa 4433.94 

30.  Dotări și investiț ii-MF Baie de nisip termostatata model bs-3030, raypa 4433.94 

31.  Dotări și investiț ii-MF 
Balanta de precizie 4 zecimale model as 220.r2, 
producator radwag 

3614.03 

32.  Dotări și investiț ii-MF 
Balanta de precizie 4 zecimale model as 220.r2, 
producator Radwag 

3614.03 

33.  Dotări și investiț ii-MF 
Balanta de precizie 4 zecimale model as 220.r2, 
producator Radwag 

3614.03 

 
2.3. Formarea resursei umane de cercetare 
În calitate de Instituț ie Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat, prin Școala Doctorală și 
sub coordonarea conducătorilor de doctorat, în anul 2017 Universitatea de Medicină și Farmacie are 
în stagiu un număr de 375 doctoranzi (tabelul 2). Prorectoratul științ ific este în permanentă 
colaborare cu Școala Doctorală în vederea stimulării participării studenț ilor doctoranzi în echipele 
proiectelor de cercetare științ ifică și în colectivele de cercetare interdisciplinară. 
 

Tabel 2 – Colective de cercetare 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

1.  
Conf. Dr. Socolov 
Razvan Vladimir 

Hanganu (Adam) 
Ana - Maria 

10/2/2017 
Boala abortivă – aspecte patogenice 
și clinice 

2.  
Conf. Dr. Socolov 
Razvan Vladimir 

Voloșan (Ilieș) 
Valerica 

10/2/2017 
Tratamente alternative în patologia 
ovariană 

3.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Gheorghevici 
Teodor Ştefan 

10/1/2013 
Optimizarea tratamentului 
fracturilor extracapsulare ale 
femurului proximal la adult 

4.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Neagu Marius 10/1/2014 
Implicaț ii medico-legale ale 
leziunilor osteo-articulare produse în 
cadrul accidentelor de trafic 

5.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Malancea Radu 
Ioan 

10/1/2014 
Optimizarea tratamentului 
chirurgical al fracturilor de bazin 

6.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Manea Elena 10/1/2014 
Abordul multidisciplinar al 
metastazelor osoase 

7.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Zvîncă (căs. 
Carp) Ştefana 

10/1/2015 
Importanț a diagnosticului precoce în 
tratamentul și prognosticul 
displaziei de dezvoltare a șoldului 

8.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Filip Alexandru 10/3/2016 
Aboradrea modernă în tratamentul 
fracturilor de fragilitate ale inelului 
pelvin 

9.  
Prof. univ. Dr. 
Alexa Ovidiu 

Boboc (Poroch) 
Manuela Gabi 

10/2/2017 
Etiologia și tratamentul fracturilor 
peri-implant 

10.  
Prof. univ. Dr. 
Amălinei Cornelia 

Păvăleanu Ioana 10/1/2014 
Molecule cheie în mecanismul 
tranziț iei epitelio-mezenchimale 
implicat în patogenia endometriozei 

11.  
Prof. univ. Dr. 
Amălinei Cornelia 

Aignătoaei 
Anda-Maria 

10/3/2016 
Semnificaț ia evcolutivă și 
prognostică a patternului MELF 
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Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

asociat markerilor tranziț iieie 
epitelio-mezenchimale în 
carcinogeneza endometrială 

12.  
Prof. univ. Dr. 
Amălinei Cornelia 

Ambrosie Lucian 10/3/2016 
Semnificaț ia clinico-patologică a 
limfoganglionului santinelă în 
patologia tumorală gastro-intestinală 

13.  
Prof. univ. Dr. 
Amălinei Cornelia 

Velnic Andreea 
Alexandra 

10/2/2017 
Hipotermia și hipertermia – algoritmi 
de diagnostic postmortem 

14.  
Prof. univ. Dr. 
Andrian Sorin 

Tărăboanț ă 
Ionuț  

10/3/2016 

Evaluarea factorilor clinico-
tehnologici care pot afecta starea de 
suprafaț ă a materialelor estetice 
bioadezive 

15.  
Prof. univ. Dr. 
Andrian Sorin 

Negraia Dan 10/3/2016 
Studii privind efectul unor sisteme 
de remineralizare asupra ț esuturilor 
dure dentare 

16.  
Prof. univ. Dr. 
Andrian Sorin 

Bologa (căs. 
Dîmbu) Emilia  

10/2/2017 
Studiul factorilor implicaț i în 
managementul clinico-terapeutic al 
hipersensibilităț ii dentinare 

17.  
Prof. univ. Dr. 
Andrian Sorin 

Gamen Andra-
Claudia 

10/2/2017 
Studiul factorilor implicaț i în 
managementul clinico-terapeutic al 
sensibilităț ii dentare postoperative 

18.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Nicorici (Găitan) 
Anca - Elena 

10/1/2013 
Selecț ia și urmărirea pacientului cu 
terapie de resincronizare cardiacă 

19.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Ardeleanu 
Iuliana 

10/1/2014 
Abordarea actuală a fibrilaţiei 
atriale 

20.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Alexandrescu 
Dan-Mihai 

10/1/2015 
Stratificarea riscului pentru 
Restenoza Intrastent 

21.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Moisei (căs. 
Moisei-
Constantinescu) 
Radu-Eugen 

10/1/2015 
Studiu comparativ al tehnicilor de 
tratament invaziv al fibrilaț iei 
atriale 

22.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Marcu Marius-
Traian-Dragoş 

10/1/2015 
Iatrogenia în tulburările de 
conducere atrio-ventriculare 

23.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Tănasă Ana 10/1/2015 

Leziunea critică de trunchi 
coronarian principal stâng: 
Particularităț i diagnostice, 
terapeutice și prognostice 

24.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Fărîmă (căs. 
Bostan) Maria-
Mădălina 

10/3/2016 

Criterii prognostice de tremodelare 
ventriculară post infarct miocardic 
acut la pacienț ii cu angioplastie 
primară 

25.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Şimon Ionuţ-
Valentin 

10/3/2016 
Boala coronariană ischemică la 
vârstnici 

26.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Constantinescu 
Victor  

10/1/2012 
Tulburări cardiovasculare autonome 
la pacienţii cu accident vascular 
cerebral ischemic 

27.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 
Georgescu Catalina 

Zavalichi Marius 
Andrei 

10/2/2017 
Infarctul de ventricul drept și 
implicaț iile sale în patologia 
cardiovasculară 

28.  
Prof. univ. Dr. 
Arsenescu 

Pintilei 
(Reurean-

10/2/2017 
Autofluorescenț a cutanată în 
evaluarea riscului cardiovascular și a 
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Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

Georgescu Catalina Pintilei) Delia - 
Viola 

complicaț iilor cronice la pacienț ii cu 
prediabet și diabet zaharat tip 2 

29.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Bliuc Roxana 
Elena 

10/1/2012 
Cercetari privind aspectele etice si 
socio - medicale in relatia medic - 
pacient in reabiliarea medicala 

30.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Vâlcea Luminiţa 10/1/2012 
Studii privind impactul comunicarii 
in sistemul de sanatate 

31.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Ştefăniu 
Ramona 

10/1/2013 
Depistarea precoce a fragilităț ii și 
impactul asupra calităț ii vieț ii la 
vârstnici 

32.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Roşca Ştefan 10/1/2014 
Protecţia drepturilor pacienţilor prin 
secretul profesional – aspect etice şi 
juridice în Uniunea Europeană 

33.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Ungureanu 
Mihail 
Adeodatus 

10/1/2014 

Impactul etic şi evaluarea noilor 
tehnologii medicale de vârf. Etica 
procreaț iei și modificările asupra 
genomului uman 

34.  
Prof. univ. Dr. 
Astarastoae Vasile 

Sava Cristina 10/1/2014 

Impactul etic şi evaluarea noilor 
tehnologii medicale de vârf. Nevoile 
sociale, psihologice și spirituale în 
contextul îngrijirilor paliative 

35.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Lunguleac 
Tiberiu 

10/1/2012 
Evoluţia statusului de risc metabolic 
si cardiovascular la o cohortă de 
populaţie din nord - estul României 

36.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Chirica Valeriu - 
Aurelian 

10/1/2013 

Cercetări oncogenetice în evaluarea 
dimensiunii epidemiologice a riscului 
ereditar pentru cancerul colorectal 
în populaț ia din România 

37.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Ciuntu Bogdan - 
Mihnea 

10/1/2014 

Metode de terapie minim invazivă a 
plăgilor chirurgicale acute şi cronice 
cu eficienţă în reducerea riscului 
nosocomial. Perspectivele terapiei 
minim invazive în patologia plăgilor 
chirurgicale 

38.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Koch (căs. 
Popovici) Silvia-
Odette 

10/1/2015 

Povara bolii – argument pentru 
alegerea intervernț iilor de sănătate 
publică în infecț ia cu virusul 
hepatitic B 

39.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Pieptu Vlad 10/1/2015 
Evaluarea performanț elor Sistemului 
Structurat și Integrat în asistenț a 
medicală la pacienț ii cu arsuri 

40.  
Prof. univ. Dr. 
Azoicăi Doina 

Chiriac Anca 10/3/2016 

ercetări privind cunoașterewa 
profilului epidemiologic în 
dermatozele profesionale și 
psoriazis, în concordanț ă cu 
contextul european, în vederea 
optimizării managementului clinic și 
fundamenatrea strategiilor de 
sănătate publică din România 

41.  
Prof. univ. Dr. 
Badescu Magda 
Mariana 

Diaconescu 
Bogdan Mihail 

10/1/2014 
Evaluarea stresului perioperator din 
chirurgia cardiacă, urologică şi 
transplant renal 

42.  
Prof. univ. Dr. 
Badescu Magda 
Mariana 

Ştefanache 
Teodor 

10/1/2014 

Modularea răspunsului imun a 
diferitelor culturi celulare tumorale 
sub acț iunea unor peptide citotoxice 
cu potenț ial tumoricid 



Pag. 131 din 326 
 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

43.  
Prof. univ. Dr. 
Badescu Magda 
Mariana 

Ungurianu 
(Parciu) Simona 

10/1/2011 

evaluarea riscului de apariţie a 
hepatocarcinomului la pacienţii cu 
afectare hepatică cronică din nord – 
estul României 

44.  
Prof. univ. Dr. 
Balan Gheorghe 

Bocan (Neculau) 
Roxana Aura 

10/1/2012 
sindrom hepato-renal . profil clinic. 
predictibilitate evolutivă 

45.  
Prof. univ. Dr. 
Balan Gheorghe 

Olteanu Vasile - 
Andrei 

10/15/2013 

Hipertensiunea portală din 
afecţiunile hepatice cronice non – 
virale: corelaţii între aspectele 
ecografice şi cele endoscopice 

46.  
Prof. univ. Dr. 
Balan Gheorghe 

Pavel Laura 10/1/2014 
Beneficiile utilizării octreotidului în 
cadrul prevenţiei apariţiei 
pancreatitei acute post ERCP 

47.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Mărtin (Ababei) 
Daniela Carmen 

10/1/2014 

Studiul fiziofarmacologic al 
modificărilor de comportament și de 
percepț ie nociceptivă indus de 
factori ce modifică sistemul renină-
angiotensină 

48.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Barbu Roxana-
Mihaela 

10/1/2015 

Efectul fragmentelor angiotensinice 
și a substanț elor ce intervin asupra 
Sistemului Renină-Angiotensină 
asupra motilităț ii musculaturii 
netede utero-tubare 

49.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Butură Diana-
Georgiana 

10/1/2015 
Biomarkeri cu potenț ial diagnostic și 
prognostic în sepsis la pacienț ii cu 
afecț iuni oncohematologice 

50.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Oprescu Andrei-
Cătălin  

10/3/2016 
Tulburările cognitive asociate 
sindromului metabolic - corelaț ii 
clinico-experimentale 

51.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Mârza Aurelia 10/3/2016 
Studiul unor substanț e modulatoare 
ale canalelor de sodiu în durere 

52.  
Prof. univ. Dr. Bild 
Walther 

Răduţă (Trofin) 
Daniela - 
Marilena 

10/1/2013 
Rolul potenț ialului evocat vizual și 
motor în investigarea puseului în 
scleroza multiplă 

53.  
Prof. univ. Dr. 
Botez Paul 

Grigorescu 
Victor 

10/3/2016 
Pleningul preoperator și rezultatele 
postoperatorii în artroplastia 
genunchiului 

54.  
Prof. univ. Dr. 
Botez Paul 

Zlate Teodor 10/3/2016 
Managementul șI particularităț ile 
durerii în artroplastia totală de 
genunchi 

55.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Florescu 
Alexandru - 
Florin 

10/1/2013 
Parametri hormonali ca posibili 
factori de prognostic în starea critică 

56.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Brănişteanu 
(Bîlha) Ştefana - 
Cătălina 

10/1/2014 

Rolul compoziț iei corporale, a 
factorilor adipocitokinici și 
reglatorilor metabolismului osos 
asupra achiziț iei de masă osoasă 
 

57.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Băiceanu (căs. 
Matei) Anca 

10/1/2015 

Particulatrităț i reglatorii hormonale 
în patologia renală funcț ională și 
litiazică: Noi abordări terapeutice în 
tratamentul densităț ii minerale 
scăzute, respectiv deficitului de 
vitamin D la pacienț ii cu litiază 
renală recidivantă 
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58.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Fădur 
(Belceanu) Alina 
- Daniela 

10/1/2014 
Impactul tratamentului cu hormon 
de crestere asupra partametrilor 
nutritionali si ososi la copii 

59.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Aiacoboae (căs. 
Constantinescu) 
Andreea 
Georgiana 

10/1/2015 

Factori de prognostic ai evoluț iei 
cardiometabolice la pacienț ii cu 
hiperaldosteronism comparativ cu 
pacienț ii hipertensivi de alta 
etiologie 

60.  
Prof. univ. Dr. 
Brănişteanu 
Dumitru 

Ghiț ă (căs. 
Solomon) Emilia 

10/1/2015 
Disfunctii cognitive și calitatea vieț ii 
în acromegalie 

61.  
Prof. univ. Dr. 
Bulgaru-Iliescu 
Diana 

Diac Mădălina-
Maria 

10/3/2016 
Identificarea medico-legală – 
actualităț i și perspective 

62.  
Prof. univ. Dr. 
Bulgaru-Iliescu 
Diana 

Gîrlescu Nona 10/2/2017 
Studiul parametrilor tanatochimici în 
stabilirea mecanismului de deces 

63.  
Prof. univ. Dr. 
Bulgaru-Iliescu 
Diana 

Popovici (căs. 
Botros) Raluca 
Elena 

10/2/2017 
Traumatologia buco-maxilo-facială – 
implicaț ii medico-legale 

64.  
Prof. univ. Dr. 
Bulgaru-Iliescu 
Diana 

Vicol Andrei 10/2/2017 

Corelaț ii medico-legale și medico-
chirurgicale în evaluarea, 
diagnosticarea și tratarea 
pacientului politraumatizat 

65.  
Prof. univ. Dr. 
Burlea Marin 

Ciubotariu 
Gabriela 

10/1/2012 
Posibilităț i și limite în tratamentul 
bolii de reflux gastroesofagian în 
funcț ie de vârstă 

66.  
Prof. univ. Dr. 
Burlea Marin 

Ciornei Mihaela 10/1/2013 
Rezultatele postoperatorii ale 
atreziei esofagiene 

67.  
Prof. univ. Dr. 
Butnaru Elena  

Ohriac (căs. 
Popa) Viorica 

10/1/2011 

Monitorizarea clinică şi chimico-
toxicologică a paracetamolului şi a 
unor analgezice opioide utilizate în 
serviciile de urgenţă 

68.  

Prof. univ. Dr. 
Butnaru Elena, 
Prof. univ. Dr. 
habil. Cecilia 
Arsene 

Coman (căs. 
Băbușanu) 
Anda-Cristina 

10/1/2013 
Contribuț ii la cercetarea 
toxicologică a tebuconazolului 

69.  
Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-Draga 

Dima Andreea 10/1/2014 
Profilul moleculelor de adeziune 
alcam şi mcam în patologia tumorală 
digestivă gastrică şi pancreatică 

70.  
Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-Draga 

Agheorghicesei 
(căs. Andriescu) 
Elena-Corina 

10/1/2014 
Molecule de adeziune celulară în 
micromediul tumoral tiroidian 

71.  
Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-Draga 

Timofte Andrei-
Daniel 

10/1/2015 

Stratificarea subtipurilor histologice 
clasice ale cancerului de prostată în 
raport de specificitatea unor markeri 
moleculari 

72.  
Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-Draga 

Ianole Victor 10/2/2017 

Heterogenitate fenotipică în 
secvenţa metastazării – implicarea 
moleculelor de adeziune 
 

73.  
Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-Draga 

Spiridon (căs. 
Cianga-Spiridon) 
Irene-Alexandra 

10/2/2017 

Influenţa sistemului enteroendocrin 
în tumorile gastrointestinale 
stromale 
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74.  

Prof. univ. Dr. 
Căruntu Irina-
Draga, Prof. univ. 
Dr. Adrian 
Constantin Covic 

Azoicăi Tudor 10/1/2014 
Factori morfologici de prognostic în 
afectarea renală din lupusul 
eritematos sistemic 

75.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Cepăreanu (căs. 
Radu) Maria 
Raluca 

10/1/2011 
Reconstrucţia reţelei de suport 
social şi autonomizarea pacientului 
depresiv 

76.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Paziuc Lucian-
Constantin 

10/1/2011 

Reabilitarea psihosocială a bolnavilor 
psihic cronici – servicii integrate de 
asistenţă comunitară într-un sector 
de psihiatrie determinat 

77.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Zavate (căs. 
Pascal) Irinel-
Oana 

10/1/2012 

Subdiagnosticarea tulburării de 
panică cu și fără agorafobie - 
implicaț iile asupra calităț ii vieț ii 
pacienț ilor precum și costurile 
medico-sociale asociate 

78.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Donciu Mihaela-
Dora 

10/1/2013 

Percepț ia asupra bolii și calitatea 
vieț ii la pacienț ii cu boală cronică 
de rinichi aflaț i în tratament cronic 
de substituț ie a funcț iei renale 
versus pacienț i aflaț i în tratament 
conservator – studiu comparativ 

79.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Petrache (căs. 
Untu) Ilinca 

10/1/2013 
Pattern-uri ale motivaț iilor 
comportamentului suicidar în 
spectrul tulburărilor depresive 

80.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Simion (căs. 
Radu) Dania-
Andreea 

10/1/2013 

Implicaț iile mediului socio-cultural 
și familial în debutul, evoluț ia și 
prognosticul tulburărilor delirante 
neorganice 

81.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Modoranu (căs. 
Prepeliț ă) 
Raluca-Ioana 

10/1/2015 

Contribuț ii originale cu repere de 
transdisciplinaritate privind 
aplicabilitatea dendrimerilor în 
predicț ia și prognosticul din relaț ia 
suicid – agresivitate în tulburările 
psihice 

82.  
Prof. univ. Dr. 
Chiriţă Roxana 

Răduc (căs. 
Popescu) Elena-
Rodica 

10/2/2017 

Organizarea și perspectivele 
profilaxiei secundare a 
comportamentului agresiv în 
tulburările psihice majore 

83.  
Prof. univ. Dr. 
Chiselita Dorin 

Giurgică Marius 10/1/2013 
Tratamentul edemului macular 
diabetic- fotocoagulare laser versus 
Bevacizumab 

84.  
Prof. univ. Dr. 
Chiselita Dorin 

Obadă Otilia 10/1/2014 
Alteraț ii structurale, biomecanice, 
funcț ionale și imunologice la nivel 
ocular la pacienț ii cu diabet zaharat 

85.  
Prof. univ. Dr. 
Chiselita Dorin 

Ţone Silvia 
Cristina 

10/1/2014 
Interrelaț ii între diabet și 
degenerescenț a maculară legate de 
vârstă 

86.  
Prof. univ. Dr. 
Chiselita Dorin 

Târcoveanu Filip 
- Eugen 

10/1/2015 

Utilizarea instrumentelor 
inteligentei artificiale în evaluarea 
diagnostică și prognostică a 
pacienț ilor cu glaucom și diabet 

87.  
Prof. univ. Dr. 
Chiselita Dorin 

Carcea (căs. 
Ciuntu) Roxana-
Elena 

10/3/2016 
Contribuț ii la studiul manifestărilor 
oculare în Sleep Apnea Syndrom 



Pag. 134 din 326 
 

Nr. 
crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

88.  
Prof. univ. Dr. 
Cianga Petru 

Antohe Ion 10/1/2013 
Imunosupraveghere și imunoeditare 
în leucemia acută mieloblastică 

89.  
Prof. univ. Dr. 
Cianga Petru 

Bahrim (Chirilă) 
Carmina 
Smărăndiţa 

10/1/2014 
Markeri genetici alternativi în 
diagnosticul spondilatritelor axiale 

90.  
Prof. univ. Dr. 
Cianga Petru 

Croitoru Cristina 
Georgiana 

10/2/2017 
Consideraţii asupra genotipului HLA 
şi profilului autoanticorpilor în 
Miastenia Gravis 

91.  
Prof. univ. Dr. 
Cianga Petru 

Maftei Radu 10/2/2017 
Rolul vitaminei D în homeostazia 
celulelor NK şi implicarea acestora în 
procesul de implantare 

92.  
Prof. univ. Dr. 
Cianga Petru, Prof. 
dr. Adrian Covic 

Husaru 
(Gramaticu) 
Angelica 

10/1/2013 
Metode alternative de monitorizare 
a pacientului transplantat renal 

93.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Trifan Angel 
Liviu 

10/1/2014 
Specificul intervenț iilor 
aeromedicale în Estul României 

94.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Nedelea Paul 
Lucian 

10/1/2012 
Aspecte etice şi practice în 
resuscitarea cardio - pulmonară la 
adult în România 

95.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Scripcaru Andrei 10/1/2015 
Cinematica traumei: implicaț ii 
fiziopatologice, evolutive și medico-
legale 

96.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Ţiulică (căs. 
Grigoraşi) 
Gabriela Raluca 

10/1/2015 

Interacț iuni ale substanț elor 
opioide, canabinoide și a altor noi 
substanț e de interes 
(etnobotanicele). Implicaț ii în 
managementul intoxicaț iilor în 
urgenț ă 

97.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Borcea (căs. 
Trifescu) Irina 
Simona 

10/3/2016 

Valoarea biomarkerilor și a 
explorărilor imagistice în urgenț ă, în 
diagnosticul, terapia și evoluț ia 
pancreatitelor acute 

98.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Partenie (căs. 
Kantor) Cristina 

10/3/2016 
Stresul posttraumatic în serviciile de 
urgenț ă 

99.  
Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Bouroș George - 
Cătălin 

10/2/2017 
Rolul Ultrasonografiei de tip Point of 
Care în managementul urgenț elor cu 
risc vital 

100.  

Prof. univ. Dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana, Prof. dr. 
Cătălin Florin 
Cîrstoiu (UMF 
Bucuresti) 

Costeschi (căs. 
Nica) Silvia 

10/3/2016 

Implicaț iile factorilor umani și 
organizaț ionali asuprea riscurilor la 
pacienț ii cu AVC acut în 
departamentul de urgenț ă 

101.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Drăgan 
Georgiana 
Rozalia 

10/1/2014 

Studiu asupra mecanismelor 
implicate în declanşarea bolii 
Alzheimer şi posibilităţi terapeutice 
asociative 

102.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Foca (Bârzoi) 
Raluca Oana 

10/1/2014 

Studiu asupra mecanismelor 
modulatoare în apariţia precoce a 
osteoporozei sistemice în contextul 
poliartritei reumatoide 

103.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Zamisnicu (căs. 
Hunea) Iuliana 

10/1/2015 
Studiu asupra mecanismelor 
implicate în producerea leziunilor 
axonale difuze 
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104.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Martinescu 
Gabriel 

10/1/2015 
Sindromul de ochi uscat 
postchirurgical în disfuncț iile 
vasculare 

105.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Semen Elena-
Daniela 

10/1/2015 
Studiu asupra transgelinei în 
diagnosticul și prognosticul 
cancerului colorectal 

106.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Gîlcă (căs. Gîlcă 
- Blanariu) 
Georgiana-
Emmanuela 

10/3/2016 
Elemente endogene cu rol în 
modularea evoluț iei bolilor 
inflamatorii intestinale 

107.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Merticariu (căs. 
Titieanu)Amalia-
Andrea 

10/3/2016 
Noi biomarkeri prognostici în 
leucemiile acute 

108.  
Prof. univ. Dr. 
Ciocoiu Manuela 

Gavrilaș (Mitu) 
Ivona 

10/2/2017 
Actualităț i în profilul biochimic de 
risc cardio-vascular la pacientul cu 
adiposopatie 

109.  
Prof. univ. Dr. 
Cobzeanu Mihail 
Dan 

Severin 
Florentina 

10/1/2014 

Probleme de diagnostic, rezolvare 
terapeutică și medico-legale la 
pacienț ii cu traumatisme complexe 
ale căii aero digestive cervicale 

110.  
Prof. univ. Dr. 
Cobzeanu Mihail 
Dan 

Hera Maria-
Cristina 

10/1/2015 
Evoluț ia funcț iei metabolice la 
pacienț ii cu hipoacuzie 
neurosenzorială implantaț i cohlear 

111.  
Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ 

Lefter (căs. 
Cazan) Simona 

10/1/2011 
Implicarea durerii în afecţiunile 
oftalmologice 

112.  
Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ 

Iordache (căs. 
Totolici) 
Geanina 

10/1/2013 
Studiu privind utilizarea celulelor 
stem în reconstrucț ia corneei 

113.  
Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ 

Panfil Andra-
Mădălina 

10/1/2013 
Utilizarea celulelor stem în 
tratamentul afecț iunilor inflamatorii 
ale corneei 

114.  
Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ 

Iureanu (căs. 
Todireasa) 
Adina-Ioana 

10/1/2014 

Transferul transcornean al 
complexelor nanoparticule – 
medicament la nivelul segmentului 
anterior ocular 

115.  
Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ 

Mihailovici 
Ruxandra 

10/3/2016 

Tratamentul neovascularizaț iei 
retiniene. Noi nanosisteme utilizate 
în transportul și eliberarea 
medicamentelor 

116.  

Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ, Prof. 
univ. Dr. ing. Dr. 
H. C. Marcel Popa 

Blănaru (căs. 
Öztürk) Manuela 
Ramona 

10/1/2012 
Noi metode terapeutice ce pot fi 
utilizate în tratamentul 
hipertensiunii oculare 

117.  

Prof. univ. Dr. 
Costin Dănuţ, Prof. 
univ. Dr. ing. Dr. 
H. C. Marcel Popa 

Popescu (căs. 
Susanu) 
Petronela 
Sidonia 

10/1/2012 

Factori de creștere. Importanț a 
acestora în procesul de osteogeneză 
după reconstrucț ia chirurgicală a 
orbitei 
 

118.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Zaharia (căs. 
Avram) 
Cătălina-Anda 

10/1/2011 
Implicaț ii ale nur77 în apoptoza unor 
precursori ai limfocitelor b 

119.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Bogza (căs. 
Vasincu) Elena 
Geanina 

10/1/2012 

Utilizarea celulelor stem 
pluripotente induse (ipsc) din 
fibroblaste/ stem mezenchimale în 
vindecarea și cicatrizarea dermică 
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120.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Bitere Eugen-
Valentin 

10/1/2013 
Utilizarea ipsc în terapia de 
regenerare tisulară vasculară 
modulată de matrici biologic active 

121.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Acatrinei 
Dragoș-Daniel 

10/1/2013 
Implicarea receptorilor nucleari 
orfani nr4a1 în apoptoza 
prelimfocitelor de tip b 

122.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Cazan Ionuț  
Mihai 

10/1/2014 
UTILIZAREA CELULELOR MSC-ipsc ÎN 
TERAPIA DE REGENERARE DERMICĂ 

123.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Tatarciuc Diana  10/1/2015 
Interrelaț ii de funcț ionalitate între 
sistemul angiotensinelor și alte 
peptide vazoactive 

124.  
Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel 

Gentimir (căs. 
Amititeloaie) 
Carmen 

10/3/2016 
Interrelaț ii de funcț ionalitate între 
prolimfocitele B și fibroblastele 
gingivale 

125.  

Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel, 
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Lăzăruc Dana 10/15/2013 

Dezvoltarea și utilizarea 
materialelor de regenerare cu 
predicț iune în regenerarea gingivală 
optimă protezării 

126.  

Prof. univ. Dr. 
Costuleanu Marcel, 
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Viziteu (căs. 
Calamaz) 
Daniela-Mariana 

10/1/2014 
Analiza comportamentului 
fiziopatologic al construcț iilor 
metalo-compozite 

127.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Berea Grigore 10/1/2013 

Comportamentul celular la interfaț a 
cu substituenț i osoși personalizaț i, 
utilizaț i în tratamentul fracturilor 
complexe ale femurului distal 

128.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Iacoban (căs. 
Stoica) Laura 

10/1/2014 
Cercetări privind acț iunea fototoxică 
a unor derivaț i curcuminoizi 

129.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Onofrei Pavel 10/1/2014 
Modificari morfologice și moleculare 
specifice neoplaziilor colo-rectale – 
implicaț ii clinice 

130.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Botez Ana-
Emanuela 

10/1/2015 
Markeri celulari și moleculari 
relevanț i in diagnosticul și evoluț ia 
leziunilor epiteliale premaligne 

131.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Grecu Vasile-
Bogdan 

10/3/2016 Rejetul alogrefei cardiace 

132.  
Prof. univ. Dr. 
Cotrutz Carmen 
Elena 

Condurache 
Oana-Mihaela 

10/3/2016 
Specificitatea mozaicului molecular 
în cazul leziunilor premaligne orale – 
implicaț ii clinice și terapeutice 

133.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Duma - Dombi 
(Siriopol) 
Mihaela - 
Daniela 

10/1/2013 
Utilizarea bioimpedanţei si 
ultrasonografiei pulmonare în 
evaluarea insuficienţei cardiace 

134.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Ciumanghel Adi 
- Ionuţ 

10/1/2013 

Utilizarea bioimpedanţei şi 
ultrasonografiei pulmonare ȋn 
tratamentul insuficienţei renale 
acute 
 

135.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Popa Raluca 10/1/2014 

Relaț ia dintre litiaza renală, 
stiffness-ul arterial și stresul 
oxidativ și densitatea osoasă 
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136.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Andriciuc Radu - 
Florin 

10/1/2014 

Disfuncț ia endotelială la pacientul 
tânăr cu boală renală cronică și 
efectul acesteia asupra funcț iei 
sexuale masculine, un posibil factor 
de predicț ie a bolilor coronariene 

137.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Maxim (Miron) 
Adelina Vasilica 

10/1/2014 
Disfuncț ia erectilă la pacientul 
transplantat 
 

138.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Siriopol Ianis-
Marian 

10/1/2015 

Relaț ia dintre statusul volemic 
evaluat prin bioimpedanț ă, 
rigiditatea arterială și modificările 
hemodinamice ce survin la inducț ia 
anesteziei generale 

139.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Avîrvarei (căs. 
Hîrja) Anca-
Roxana 

10/1/2015 

Evoluț ia și prognosticul pacienț ilor 
cu glomerulonefrite prin 
individualizarea tratamentului 
conform noilor scheme de tratament 

140.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Nastasă Andra 10/3/2016 

Algoritm de management al 
pacientului vârstnic (≥ 65 ani) cu 
boală cronică de rinichi avansată 
(egfr ≤45 ml/min/1.73 mp s.c)  

141.  
Prof. univ. Dr. 
Covic Adrian 
Constantin 

Rusu Daniel 
Mihai 

10/2/2017 

Utilizarea ultrasonografiei 
pulmonare în managementul volemic 
al pacientului critic din terapie 
intensivă 

142.  
Prof. univ. Dr. 
Cuciureanu Rodica  

Tudor Mihai 10/1/2012 
Regulatorii de creștere și siguranț a 
alimentelor de origine vegetală 

143.  
Prof. univ. Dr. 
Dimofte Mihail-
Gabriel 

Frunză Tudor-
Cristian 

10/2/2017 
Predicț ia rezultatului tratamentului 
neoadjuvant în cancerul de rect 

144.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Andronovici 
Alina-Maria 

10/1/2014 
Interrelaț ii patogenice și clinice 
între boala parodontală și boala 
cronică renală 

145.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Bunescu Sabina 10/1/2015 
Metode de analiză şi detecţie a 
fluidelor biologice cu aplicaţii în 
biocriminalistică 

146.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Maftei George-
Alexandru 

10/1/2015 

Modificări ale fluidelor orale la 
pacienţii cu plăgi postextracţionale 
infectate şi patologie sistemică 
asociată 

147.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Ciută (căs. 
Nechifor) Irina-
Elena 

10/1/2013 
Studiul dislipidemiei în cadrul 
sindromului metabolic la vârstnic 

148.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Vlad Cristiana-
Elena 

10/3/2016 

Mutaț iile genelor PCSK9, LDLR și 
riscul de afectare cardiovasculară la 
pacienț ii cu hiprercolesterolemie 
familială 

149.  
Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Șologon (căs. 
Delianu) Carmen 

10/2/2017 

Surse de eroare din preanalitic – 
implicaț ii negative în screening-ul 
hemostazei și monitorizarea terapiei 
cu anticoagulante 

150.  

Prof. univ. Dr. Foia 
Georgeta-Liliana, 
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Mârț u Maria-
Alexandra 

10/1/2014 

Analiza clinico-biologică a 
modificărilor parodontale induse de 
terapiile neconvenț ionale (foto-
activare și laser) în tratamentul 
bolilor parodontale 
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151.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Bartok Francisc-
Florin 

10/1/2012 Managementul periimplantitei 

152.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Roşu Manuel-
Florin 

10/1/2012 
Monitorizarea pacientului candidat 
la implantul dentar 

153.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Călin Alexandru 10/1/2013 

Predictibilitatea succesului 
tratamentului implanto-protetic la 
pacienț ii edentaț i 
 

154.  

Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 
 

Ștefaniu (căs. 
Caraș) Cibela 

10/1/2013 
Consideraț ii biomecanice ale 
protezărilor amovibile 

155.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Tătaru Călin-
Iacob 

10/1/2013 
Sisteme de grefare în reabilitarea 
implanto-protetică 

156.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Creț u Cosmin 
Ionuț  

10/2/2017 
Sisteme computerizate de 
cuantificare a succesului în 
tratamentul protetic 

157.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Dima Cosmin-
Mircea 

10/2/2017 
Cercetări biologice in vivo/in vitro a 
diferitelor materiale de implantare 

158.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Mihăilescu (căs. 
Török) Bianca-
Alexandra 

10/2/2017 
Reabilitarea suportului muco-osos în 
vederea implantării 

159.  
Prof. univ. Dr. 
Forna Norina 
Consuela 

Moldoveanu 
(căs. Butnaru-
Moldoveanu) 
Anca-Sînziana 

10/2/2017 
Studiu de biomecanică în reabilitări 
orale complexe 

160.  
Prof. univ. Dr. 
Gheucă Solovăstru 
Laura 

Grăjdeanu 
Ioana-Alina 

10/2/2017 

Cercetări în evaluarea și stabilirea 
de corelaț ii între examenul clinic, 
histopatologic și tehnicile imagistice 
(videodermatoscopie, 
ultrasonografie) în patologia 
tumorală cutanată 

161.  
Prof. univ. Dr. 
Graur Mariana 

Niţă George  10/1/2012 
Determinanţi ai modificărilor 
osteoarticulare ale piciorului la 
pacienţii cu diabet zaharat 

162.  
Prof. univ. Dr. 
Graur Mariana 

Buţureanu 
Laurenţiu Victor 

10/8/2012 
Relaţia bioetică – biodrept pentru 
pacientul diabetic 

163.  
Prof. univ. Dr. 
Graur Mariana 

Gherasim 
Andreea 

10/1/2013 
Evaluarea nutriţională 
comprehensivă la pacienţii cu diabet 
zaharat tip 2 

164.  
Prof. univ. Dr. 
Graur Mariana 

Burlui Maria - 
Alexandra 

10/1/2013 
Influenţa statusului nutriţional în 
predicţia evoluţiei pacienţilor cu 
sclerodermie sistemica 

165.  
Prof. univ. Dr. 
Grigoriu Bogdan 
Dragoş 

Baston (Berlea) 
Lavinia Mădălina 

10/1/2013 
Epidemiologia moleculară a 
mutaţiilor oncogenice în cancerele 
pulmonare nonmicrocelulare 

166.  
Prof. univ. Dr. 
Grigoriu Bogdan 
Dragoş 

Rusu - 
Cordunean 
Florin 

10/15/2013 
Tehnici minim invazive de analiză 
moleculară în cancerele pulmonare 
non- microcelulare 

167.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Radu Ioana-
Bogdana 

10/1/2011 
Rolul tomografiei computerizate 
volumetrice (cbct) în evaluarea 
leziunilor periapicale în vederea 
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optimizării tratamentului la 
pacienț ii hipertensivi 

168.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Benghiac Ana-
Gabriela 

10/1/2013 

Consideraț ii privind utilizarea 
tomografiei volumetrice cu 
fasciculconic-cone beam ct (cbct) în 
medicina legală 

169.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Fochi (căs. 
Dumitrescu) 
Maria-Alexandra 

10/1/2013 
Implicaț iile cbct-ului în diagnosticul 
și tratamentul afecț iunilor dentare 
la pacienț ii cu diabet juvenil 

170.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Murariu Oana 10/1/2015 
Rolul cb-ct in managementul 
postterapeutic al leziunilor osoase 
cervicale amielice 

171.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Mocrei Ariadna 10/3/2016 

Utilizarea tehnicilor imagistice 
moderne în depistarea, evaluarea și 
monitorizarea coleasteatomului 
urechii medii 

172.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Antohi Cristina 10/3/2016 
Abordul interdisciplinar al statususlui 
dento- parodontal la pacientul 
oncologic 

173.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Lucaci Paul 10/1/2015 

Contribuț ii la managementul modern 
al recuperarii neuromusculare a 
pacienț ilor cu dizabilitaț i post 
accidente vasculare cerebrale 

174.  
Prof. univ. Dr. 
Haba Danisia 

Berbecaru (căs. 
Marciuc) Emilia-
Adriana 

10/2/2017 

Utilizarea tehnicilor imagistice 
moderne în depistarea, evaluarea și 
monitorizarea pacientului cu boală 
Parkinson 

175.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Zaharia Radu-
Virgil 

10/1/2012 
Investigaț ii preliminare asupra 
calităț ii suplimentelor alimentare cu 
acț iune antidiabetică 

176.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Dorneanu-Iftime 
Constantin-
Remo 

10/1/2013 
Metaboliț i secundari de origine 
vegetală cu potenț ial antibacterian 
în infecț iile urinare 

177.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Păduraru Florin-
Andrei 

10/1/2014 
Studiul unor extracte de origine 
vegetală cu potenț iale efecte 
antiinflamatoare 

178.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Burlec Ana-
Flavia 

10/1/2015 
Evaluarea chimică şi biologică a unor 
fracţiuni extractive, de origine 
vegetală, bogate în sescviterpene 

179.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Marin (căs. 
Batîr-Marin) 
Denisa 

10/1/2015 
Studiul chimic şi biologic al unor 
specii de pteridophytae endemice în 
zona moldovei 

180.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Humulescu 
Ioana-Alexandra 

10/3/2016 
Contribuț ii la studiul farmacognostic 
al unor specii de Sideritis endemice 
în România 

181.  
Prof. univ. Dr. 
Hăncianu Monica 

Iacob (căs. 
Bucișcanu) 
Ioana-Andreea 

10/2/2017 

Evaluarea unor posibile interacț iuni 
la administrarea concomitentă a 
extractelor/substanț elor de origine 
vegetală împreună cu 
medicamentele de sinteză 

182.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Bădărău (Pleşca) 
Claudia - Elena 

10/1/2013 
Antibioterapia la pacientul 
imunodeprimat cu sepsis sever 

183.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Jelihovschi Igor 10/1/2014 
Aplicaț ii ale tehnicilor de biologie 
moleculară în managementul bolii 
parodontale 
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184.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Alexa (căs. 
Harja _ Alexa) 
Ioana-Alina 

10/1/2015 

Rolul tehnicilor de biologie 
moleculară în monitorizarea terapiei 
cu noile antivirale utilizate în 
hepatita cronică determintă de VHC 

185.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Lungu (căs. 
Buzilă) Elena-
Roxana 

10/3/2016 
Rezistenț a la antibiotice a unor 
bacili Gram negativi nefermentativi - 
de la diagnostic la prevenț ie 

186.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Cârlan Andrei-
Florin 

10/3/2016 
Clostridium Difficile - de la clasic la 
modern în contextul actual 

187.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Diaconu Olguț a 10/2/2017 
Metode de identificare a agenț ilor 
patogeni din biofilme la pacientul 
critic – studiu comparativ 

188.  
Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda 

Poloșanu Laura 
- Iulia 

10/2/2017 
Epidemiologia moleculară a Virusului 
Hepatic D în Nord-Estul României 

189.  

Prof. univ. Dr. 
Iancu Luminita 
Smaranda, Prof. 
dr. Catalina 
Arsenescu 
Georgescu 

Buburuz Ana-
Maria 

10/1/2015 
Algoritm de diagnostic în 
endocarditele subacute, cu 
hemoculturi negative 

190.  
Prof. univ. Dr. Ioan 
Beatrice Gabriela 

Hanganu Bianca 10/2/2017 
Cercetări privind rolul alcoolului 
etilic în tanatogeneză 

191.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Rusu (căs. 
Andrieşi-Rusu) 
Florina-Delia 

10/1/2014 

Valoarea factorilor clinico-imagistici 
și imunohistochimici în predicț ia 
evoluț iei postoperatorii și a 
răspunsului la tratamentul adjuvant 
în cancerul de pancreas 

192.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Scripcariu 
Dragoș-Viorel 

10/1/2014 

Evaluarea factorilor de predicț ie și 
prognostic a tratamentului 
multimodal în cancerul de rect jos 
situat, cu impact direct asupra 
creșterii ratei de supravieț uire și a 
calităț ii vieț ii pacienț ilor 

193.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Chicoș Andrei 10/1/2015 

Studiul factorilor de risc ereditari în 
cancerul ovarian: evaluarea 
caracterului mutagen al genelor 
brca/brca2 și implicaț iile sale în 
terapia chirurgicală profilactică la 
pacientele din n-e româniei 

194.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Strobescu (căs. 
Strobescu-
Ciobanu) 
Cristina 

10/1/2015 
Placa de aterom în patologia 
carotidiană; compoziț ia sa și 
corelaț ia cu evoluț ia postoperatorie 

195.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Zabara Mihai-
Lucian 

10/3/2016 
Transplantul hepatic pentru ciroza 
hepatică cu virus C. Indicaț ii și 
rezulatte 

196.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Savin Marius-
Lucian 

10/3/2016 

Volumetria pancreatică - corelaț ii 
clinico-biologice: sunt posibile 
scoruri imagistice de startificare a 
riscului de complicaț ii post -
pancreatectomie? 

197.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Opincă Dumitru-
Cătălin 

10/2/2017 
Rolul oncoproteinei her-2/neu în 
prognosticul cancerului gastric 
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198.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Crumpei Iulia 10/1/2014 
Rolul stresului în evoluț ia cancerului 
de sân 

199.  
Prof. univ. Dr. 
Lupașcu Cristian-
Dumitru 

Trofin Ana-Maria 10/1/2014 
Optimizarea metodelor de diagnostic 
și tratament în tumorile maligne 
pancreatice 

200.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Godea (Lupei) 
Silvia 

10/1/2010 
Cercetari farmacologice privind 
efectele unor suplimente alimentare 
in afectiuni cronice 

201.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Rusu (Gănceanu 
- Rusu) Ana 
Roxana 

10/1/2014 
Cercetări privind interacţiunile 
medicamentoase în sindromul 
metabolic 

202.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Dmour Rashad 10/1/2014 
Chimioterapia infectiilor oportuniste 
la femeia de varsta fertila - Abord 
interdisciplinar 

203.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Salahoru Paul 10/1/2015 

Cercetări privind influenț a 
timectomiei asupra tratamentului 
medicamentos specific la pacienț ii 
cu miastenia gravis 

204.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Bucă Beatrice-
Rozalina 

10/3/2016 
Studii experimentale privind 
efectele farmacodinamice ale unor 
donori de oxid nitric 

205.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Grosu Ionela-
Alina 

10/3/2016 
Cercetări privind markeri predictivi 
pentru răspunsul la tratamentul 
antituberculos 

206.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Porumb Vlad 10/1/2013 
Noi aplicaț ii medicale în tratamentul 
patologiei tegumentare benigne şi 
maligne 

207.  
Prof. univ. Dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Moraru (Ciocan) 
Alexandra 
Mirela 

10/2/2017 
Cercetări privind influenț a 
microelementelor asupra toxicităț ii 
unor agenț i antiinfecț ioși 

208.  
Prof. univ. Dr. 
Maxim Adam 

Cioată Radu 10/1/2011 
Studiul traumatismelor dento-
periodontale în stomatologia 
pediatrică 

209.  
Prof. univ. Dr. 
Maxim Adam 

Başno 
Alexandru-
Vlăduţ 

10/1/2012 
Cercetări privind edentaț ia 
intercalată la copii și adolescenț i 

210.  
Prof. univ. Dr. 
Maxim Adam 

Mavru Radu-
Bogdan 

10/1/2012 
Interferenț e pedodonto-ortodontice 
privind patologia dento-periodontală 
la adolescent și copil 

211.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Niț escu Diana-
Cristala 

10/1/2013 
Evaluarea manifestărilor odonto-
parodontale la pacienț ii cu patologie 
tumorală malignă 

212.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Popa Cosmin-
Gabriel 

10/1/2014 

Evaluarea impactului traumei 
ocluzale asupra statusului odonto-
parodontal al pacientului cu boală 
parodontală 

213.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Oanț ă 
Alexandra-
Cornelia 

10/1/2015 

Cercetari clinice, microbiologice și 
biochimice asupra proceselor 
patologice agresive și cronice severe 
din boala parodontala 
 

214.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Sioustis Ioana-
Andreea 

10/3/2016 

Studii clinico-biologice privind 
necesitatea tratamentului 
parodontal în terapia ortodontică 
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215.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Zaharescu 
Anamaria 

10/3/2016 
Studiul interrelaț iei în etiopatogenia 
și modificările morfoclinice din 
Sindromul endo-parodontal 

216.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Manole Liviu 10/3/2016 

Studii privind caracteristicile 
terenului parodontopat în 
reabilitarea implanto-protetică 
complexă 

217.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Anton Diana-
Maria 

10/2/2017 

Evaluări clinico-biologice ale 
utilizării diferitelor tipuri de 
materiale în regenerarea tisulară 
parodontală 

218.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Mocanu Raluca-
Cristina 

10/2/2017 

Studii clinico-biologice și de 
biomecanică a interrelaț iei dintre 
terapia protetică și parodonț iu pe 
teren parodontopat 

219.  
Prof. univ. Dr. 
Mârţu Silvia 

Vasiliu Bogdan-
Constantin 

10/2/2017 

Studii clinice și biochimice privind 
impactul bolii parodontale asupra 
maladiei cardiovasculare și 
complicaț iilor acesteia 

220.  
Prof. univ. Dr. 
Miftode Egidia 
Gabriela 

Obreja Maria 10/2/2017 
Meningite acute. Biomarkeri din ser 
și LCR – implicare în diagnostic și 
prognostic 

221.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Stratila (Miron) 
Ramona 

10/1/2010 

Cercetări referitoare la importanţa 
utilizării în practica medicală a 
biomarkerilor expunerii la tutun 
disponibili în România la pacienţii cu 
boli respiratorii 

222.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Enache Iustinian 
Armand 

10/1/2012 
Depresia si anxietatea la pacientii cu 
bronhopneumopatie obstructivă 
cronică 

223.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Miron Oana - 
Tatiana  

10/1/2014 

Prognosticul si tratamentul 
cancerului bronhopulmonar non 
microcelular asociat bolilor 
pulmonare cronice 

224.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Alexoaie 
Ştefana-Cristina 

10/3/2016 
Particularităț i medico-sociale ale 
pacienț ilor cu fibroză chistică 

225.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Costache (căs. 
Turcu) Diana-
Veronica 

10/3/2016 
Cercetări privind erorile apărute în 
diagnosticarea tuberculozei 

226.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Adavidoaiei 
Anca Maria 

10/2/2017 
Rolul testelor IGRA în acurateț ea 
diagnostică și în evaluarea eficienț ei 
terapiei în meningita tuberculoasă 

227.  
Prof. univ. Dr. 
Mihăescu Traian 

Dumitrof Luiza - 
Cristina 

10/2/2017 

Asocierea dintre indicele de 
comorbiditate Charlson și 
rezultatele obț inute la pacienț ii cu 
hipertensiune arterială pulmonară 

228.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Iliescu Iolanda-
Alca 

10/1/2013 

Caracterizarea unor extracte și 
fracț iuni extractive vegetale cu 
activitate de tip multitarget în 
profilaxia și tratamentul cancerului 
cutanat nonmelanomic 

229.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Aelenei Petruț a 10/1/2014 

Activitatea antimicrobiană a unor 
substanț e/extracte de origine 
vegetală - interacț iuni cu 
antibiotice/chimioterapice 
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230.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Luca Simon-Vlad 10/1/2014 
Compuși/fracț iuni de origine 
vegetală cu citotoxicitate selectivă 
faț ă de celulele tumorale i 

231.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Bujor Alexandra 10/1/2015 

Fracț iuni extractive antocianice/ 
proantocianidolice cu posibile 
utilizări în profilaxia și tratamentul 
adjuvant al afecț iunilor 
cardiovasculare 

232.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Fundu (căs. 
Crăciunescu) 
Adriana 

10/1/2015 

Fracț iuni extractive 
antocianice/antociani: izolare, 
caracterizare chimică și screening-ul 
acț iunii chemopreventive și 
antitumorale 

233.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Macovei Irina  10/3/2016 

Sisteme de nanoîncapsulare a unor 
principii active de origine vegetală 
cu utilizare în tratamentul 
cancerului de piele non-melanomic 

234.  
Prof. univ. Dr. 
Miron Anca 

Taraș (căs. 
Olaru) Raluca 

10/2/2017 
Inhibitori de tirozinază de origine 
vegetală 

235.  

Prof. univ. Dr. 
Miron Anca, Prof. 
univ. Dr. 
Cuciureanu Rodica 

Constantin 
Mihaela 

10/1/2013 
Studiul unor interacț iuni 
anticoncepț ionale orale – extracte 
vegetale (grapefruit, gingko biloba) 

236.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Al Namat Razan 10/1/2014 

Cercetări privind efectele 
medicaț iei antioxidante și a 
recuperării cardiovasculare la 
pacienț ii cu by-pass aorto-
coronarian, angioplastie percutană 
transluminală sau infarct miocardic 
acut 

237.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Daniș (căs. 
Jitaru) 
Alexandra 

10/1/2014 

Cercetări clinico-epidemiologice 
privind afectarea cardiovasculară la 
pacienț ii cu poliatrită reumatoidă în 
contextul tratamentului remisiv 
actual 

238.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Manta Andrei 10/1/2015 
Recuperarea cardiovasculară la 
pacienț ii cu insuficienț a cardiaca 
clasa ii-iii nyha 

239.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Vasilcu Teodor 
Flaviu 

10/1/2015 

Testul de efort cardio-pulmonar la 
pacientul coronarian aflat in 
programele de recuperare cardio-
vasculară 

240.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Chiorescu Ioana-
Mădălina 

10/3/2016 

Aprecierea rigidităț ii arteriale și 
rolul recuperării cardiovasculare la 
pacienț ii cu sindrom de apnee în 
somn 

241.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Balan Măriuca 10/3/2016 

Rolul anemiei din sindroamele 
limfoproliferative cronice la 
pacienț ii cu insuficienț ă cardiacă și 
relaț ia cu recuperarea 
cardiovasculară 
 

242.  
Prof. univ. Dr. Mitu 
Florin 

Rusu (căs. 
Maștaleru) 
Alexandra 

10/2/2017 

Optimizarea diagnosticului și 
managementului la pacientul cu 
hipercolesterolemie 
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243.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Ceobanu 
(Pricope - 
Veselin) Adina 
Elena 

10/1/2013 
Reglarea imună în inflamaț ia 
asociată obezităț ii la femeile cu 
sindromul ovarelor polichistice 

244.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Crăcană 
(Abdulan) Irina - 
Mihaela 

10/1/2013 
Relatia malnutritie - sarcopenie in 
boala cronica de rinichi 

245.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Pînzariu Alin 
Constantin 

10/15/2013 
Efectul vitaminei D în 
transdiferenţierii celulelor 
scheletice în celule adipoase 

246.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Sacară (Hristov) 
Ioana 

10/1/2014 
Relaț ia dintre diferenț ierea 
preadipocitelor și sindromul 
metabolic în obezitate 

247.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Bontea Amalia 
Maria 

10/1/2014 
Relaț ia dintre cortizol și 
comportamentul alimentar 

248.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Murgoci (căs. 
Druică) Andrada 

10/3/2016 
Răspunsul cardiovascular la stresul 
de laborator în obezitate 

249.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Gotcă Ioan 10/3/2016 
Factorii psihologici și neuroendocrini 
care influenț ează comportamnetul 
alimentar indus de stress 

250.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Silivestru 
(Creț u-
Silivestru) 
Iustina Silvia 

10/2/2017 
Rolul ghrelinei în complicaț iile 
microvasculare în obezitate 

251.  
Prof. univ. Dr. 
Mocanu Veronica 

Niț oi Luciana 
Carmen 

10/1/2013 

Impactul factorilor alimentari asupra 
statusului nutritional al pacientilor 
aflati pe terapie de supleere renala 
cronica 

252.  
Prof. univ. Dr. 
Moraru Evelina 

Coclici (Dănilă) 
Sempronia - 
Ecaterina 

10/1/2012 
Dermatita atopică – corelaţii clinico 
– imunologice în pediatrie  

253.  
Prof. univ. Dr. 
Moraru Evelina 

Sofian 
(Buimistriuc) 
Laura Dumitrita 

10/8/2012 

Explorarea cardio – vasculară 
complexă şi impactul modificărilor 
cardio-vasculare la pacientul 
pediatric renal 

254.  
Prof. univ. Dr. 
Moraru Evelina 

Drochioi Ana - 
Simona 

10/1/2013 
Hepatita virală C la copil. 
Particularitati diagnostice și 
terapeutice 

255.  
Prof. univ. Dr. 
Moraru Evelina 

Găitan 
(Diaconu) 
Cristina Ramona 

10/1/2013 
Mucoviscidoza – Corelaț ii între riscul 
infecț ios și impactul asupra nutriț iei 

256.  
Prof. univ. Dr. 
Nechifor Mihai 

Pavăl Daniel 10/1/2014 

Variaț ii ale concentraț iilor salivare 
și plasmatice ale unor cationi 
bivalenț i și ale unor citokine în 
unele afecț iuni stomatologice 

257.  
Prof. univ. Dr. 
Nechifor Mihai 

Șova Edvin 10/1/2014 
Cercetări asupra efectelor 
chimioterapiei antibacteriene în 
prostatite și în litiaza urinară 

258.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Berescu Anca 10/1/2014 
Metode inovatoare de diagnostic 
prenatal în primul trimestru de 
sarcină  

259.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Carp (Ursache) 
Alexandra 

10/1/2015 

Scăderea morbidităț ii materno - 
fetale la gravidele cu infecț ie cu 
virus HIV 
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260.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Dumitrescu 
Andrei 

10/1/2015 

Modalităț i de prevenț ie a apariț iei 
sindromului de hiperstimulare 
ovariană în cadrul protocoalelor de 
stimulare pentru fertilizare in vitro 

261.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Tănase Adina-
Elena 

10/3/2016 
Managementul pacientelor poor 
responder în protocoalele de 
fertilizare in vitro 

262.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Cozoreanu Ana - 
Maria Elisabeta 

10/2/2017 
Resurse clinice cu rol în optimizarea 
rezultatelor FIV 

263.  
Prof. univ. Dr. 
Onofriescu Mircea 

Tibeică Maria - 
Alexandra 

10/2/2017 
Îmbunătăț irea prognosticului 
materno-fetal în cazul femeilor 
gravide cu trombofilie 

264.  
Prof. univ. Dr. 
Pieptu Dragoş 

Tudorancea 
Ionuţ 

10/1/2013 
Terapii microchirurgicale și 
farmacologice pentru ameliorarea 
baroreflexului în hipertensiune 

265.  
Prof. univ. Dr. 
Pieptu Dragoş 

Chelmuş Alina 10/1/2014 
Utilizarea celulelor stem adipocitare 
în tratamentul arsurilor 

266.  
Prof. univ. Dr. 
Pieptu Dragoş 

Bordiniuc Mircea 
- Dinu 

10/2/2017 

Modele de antrenament chirurgical - 
curba învăț arii și standardizare de 
modele porcine pentru lambouri 
musculo-cutanate 

267.  
Prof. univ. Dr. 
Pieptu Dragoş 

Morărașu Ștefan 10/2/2017 

Tehnici moderne de reconstrucț ie: 
conceperea și validarea de lambouri 
experimentale prin tehnici de 
bioinginerie tisulară - model de 
allotransplant cu lambouri 
bioinginerizate 

268.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Iencean Andrei 
Ştefan 

10/1/2012 

Stabilitatea coloanei vertebrale 
cervicale postdiscectomie. Studiu 
comparativ între diverse tehnici 
chirurgicale 

269.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Nanu Constantin 10/1/2013 
Tratamentul conservator in 
fracturile coloanei dorso – lombare 
 

270.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Coşman Mihaela 10/1/2014 
Actualităț i în tratamentul modern al 
leziunilor chirurgicale de arii 
cerebrale elocvente 

271.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Ion Georgiana 10/1/2015 

Contribuț ii la perfecț ionarea 
tehnicilor moderne de tratament 
microchirurgical și endovascular al 
anevrismelor intracraniene. Studiu 
comparativ al eficienț ei terapeutice 

272.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Chiriţă Bogdan-
Constantin 

10/1/2015 
Progrese recente în tratamentul 
fracturilor coloanei cervicale 
subaxiale 

273.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Corneagă (căs. 
Straticiuc) Nina 

10/3/2016 

Metode moderne de monitorizare și 
neuroterapie intensivă în prevenț ia 
leziunilor cerebrale secundare la 
pacienț ii cu traumatisme cranio - 
cerebrale grave 

274.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Sardaru Dragoș 
Petrică 

10/25/2011 
Reeducarea funcț ională 
neuromotorie în hernia de disc 
paralitică operată 

275.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Salvanu (Elkan) 
Eva - Maria 

10/1/2014 
Chistul arahnoidian cerebral – 
marker de structură cerebrală în 
patologia neurologică pediatrică 
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276.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Buga Răzvan - 
Cristian 

10/2/2017 
Abordul endoscopic extins în 
chirurgia bazei craniului 

277.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Cucu Andrei - 
Ionuț  

10/2/2017 
Posibilităț i și limite în rezecț ia 
microchirurgicală a meningioamelor 
cerebrale atipice 

278.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Bică Dorin 10/2/2017 
Chirurgia minim invazivă în 
glioamele de grad înalt 

279.  
Prof. univ. Dr. 
Poeata Ion 

Cârlig (Nour) 
Marcela 

10/2/2017 
Prezent și perspectivă privind 
chirurgia tumorilor ventriculare 
cerebrale 

280.  
Prof. univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

Dimofte 
Alexandrina-
Mihaela 

10/1/2012 
Valoarea fibrinei îmbogăț ită cu 
plachete sanguine în chirurgia orală 

281.  
Prof. univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

Crăcană 
Alexandra 

10/1/2015 
Factori de risc în apariț ia cancerului 
oral. Studiu experimental și clinic 

282.  
Prof. univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

Sulea Daniela 10/1/2015 
Principii actuale de refacere morfo-
funcț ionala a etajului mijlociu al 
feț ei 

283.  
Prof. univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

Bârlean Magda-
Călina 

10/3/2016 
Studiu privind infecț iile nosocomiale 
asociate intervenț iilor de chirurgie 
orală și maxilo-facială 

284.  
Prof. univ. Dr. 
Popescu Eugenia 

Doscaș Andrada-
Raluca 

10/3/2016 

Managementul afecț iunilor orale și 
maxilo-faciale la pacienț ii 
hemodializaț i și la cei cu transplant 
renal 

285.  
Prof. univ. Dr. 
Prelipcean Cristina 

Marineaţă 
(Cardoneanu) 
Anca 

10/1/2013 
Manifestari extraintestinale in boala 
inflamatorie intestinala 

286.  
Prof. univ. Dr. 
Prelipcean Cristina 

Cucuteanu 
Bogdan 

10/1/2015 
Cuantificarea imagistică în 
pancreatitele acute și cronice: sunt 
posibile scoruri noi? 

287.  
Prof. univ. Dr. 
Prelipcean Cristina 

Popa Iolanda-
Valentina 

10/1/2015 

Modele matematice în evaluarea și 
monitorizarea cost-eficienț ă a 
bolilor inflamatorii intestinale 
 

288.  
Prof. univ. Dr. 
Prelipcean Cristina 

Ungureanu 
Oana-Irina 

10/3/2016 
Diabetul zaharat și ciroza hepatică 
virală C 

289.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Confederat 
Georgeta-
Luminiţa 

10/1/2013 

Cercetări privind modularea 
profilului farmacologic al unor 
sulfonil-uree utilizate în tratamentul 
diabetului zaharat 

290.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Avram Mihaela-
Iustina 

10/1/2014 
Cercetări privind noi sisteme polimer 
medicament cu aplicaț ii terapeutice 

291.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Pavel Loredana 10/1/2015 
Cercetări privind noi derivaț i de 
imidazotiadiazol cu potenț ială 
acț iune farmacologică 

292.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Sava Alexandru 10/1/2015 
Cercetări privind noi derivaț i de acid 
arilacetic cu potenț ială acț iune 
farmacologică 

293.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Focșa Alin-
Viorel 

10/3/2016 

Cercetări privind noi derivaț i de 
heterociclici cu potenț ială utilizare 
în tratamentul afecț iunilor 
inflamatorii 

294.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Ionescu Oana-
Maria 

10/2/2017 
Dezvoltarea și caracterizarea de noi 
nanofibre cu aplicaț ii biomedicale 
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295.  
Prof. univ. Dr. 
Profire Lenuţa 

Rotariu (căs. 
Tătărușanu) 
Simona-Maria 

10/2/2017 
Dezvoltarea și caracterizarea de noi 
hidrogeluri bioactive utilizate în 
tratamentul plăgilor cronice 

296.  
Prof. univ. Dr. Rusu 
Cristina 

Resmeriţă Irina 10/3/2016 Tulburările de auz de cauză genetică 

297.  
Prof. univ. Dr. Rusu 
Cristina 

Subotnicu 
Mirabela-
Smaranda 

10/3/2016 
Genetica în leucemia acută la copil - 
factor de prognostic și orientare 
terapeutică 

298.  
Prof. univ. Dr. Rusu 
Cristina 

Bursuc (căs. 
Hrișcă) 
Anamaria 

10/3/2016 
Evaluarea si monitorizarea efectelor 
tratamentului cu hormon de crestere 
la pacientii cu sindroame genetice 

299.  
Prof. univ. Dr. Rusu 
Cristina 

Cianga Vlad - 
Andrei 

10/2/2017 
Impactul genotipului compus 
HLA/KIR în malignităț ile 
hematologice 

300.  
Prof. univ. Dr. Rusu 
Cristina 

Gavril Eva - 
Cristiana 

10/2/2017 
Optimizarea diagnosticului clinic și 
genetic în microdeleț ii 

301.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Costache Mircea 
Florin 

10/1/2014 
Corelatii clinico biologice de 
diagnostic si tratament in tumorile 
stromale gastrointestinale (GIST) 

302.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Blănaru (Bulat) 
Oana Mădălina 

10/1/2014 
Factori predictivi de apreciere a 
evoluţiei traumatismelor abdominale 
închise, tratate conservator 

303.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Buna (căs. Buna-
Arvinte) Mihaela 

10/1/2015 

Studiu comparativ al tratamentului 
neoadjuvant vs. Tratamentul 
chirurgical de primă intenț ie, în 
stadiul iiic sau IV al cancerului 
ovarian 

304.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Panuţa Andrian 10/1/2015 

Managementul actual și factorii de 
prognostic în cancerul mamar 
multicentric și multifocal (CMCMF). 
Rolul tehnicii ganglionului santinelă 
și a chirurgiei conservatoare în 
CMMCF 

305.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Vasile 
(Andronic) 
Mihaela 

10/1/2015 
Studiul expresiei HER2/neu corelat 
cu extensia limfadenectomiei în 
tratamentul cancerului gastric 

306.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Bejan Valentin 10/3/2016 

Modalităț i de apreciere a evoluț iei 
pacienț ilor diagnostiocaț i cu 
neoplasm colo - rectal și 
carcinomatoză peritoneală 

307.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Moraru Dan-
Cristian 

10/3/2016 

Algoritmi decizionali în reconstrucț ia 
defectelor pelvi - perineale 
consecutive tratamentului curativ al 
neoplaziilor pelvi - perineale 

308.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Volovăț  Cristian 
Constantin 

10/2/2017 
Corelaț ii imagistice, intraoperatorii 
și anatomopatologice în cancerul de 
rect jos situat 

309.  
Prof. univ. Dr. 
Scripcariu Viorel 

Ciuhodaru 
Octavia 

10/3/2016 

Valoarea factorilor clinic-imagistici 
și anatomopatologici în predicț ia 
evoluț iieiei postoperatorii și a 
răspunsului la tratament adjuvant în 
cancerul endometrial 
 

310.  
Prof. univ. Dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Solomiţchi (căs. 
Vişan) Valeria 

10/1/2012 Explorarea stării de bine a fătului 
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311.  
Prof. univ. Dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Pintilie (căs. 
Vicoveanu) 
Petronela 

10/1/2012 
Trombofilia în sarcină și altă 
patologie asociată 

312.  
Prof. univ. Dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Buţureanu 
Tudor-Andrei 

10/1/2012 
Durerea pelvină și masele anexiale - 
factori de risc, diagnostic și 
tratament 

313.  
Prof. univ. Dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Rebenciuc (căs. 
Pristavu) Anda-
Ioana  

10/3/2016 
Istmocelul, defectul cicatricei 
postcezariană: diagnostic, conduită, 
complicaț ii 

314.  
Prof. univ. Dr. 
Socolov Demetra 
Gabriela 

Luca Alina-
Mădălina 

10/2/2017 
Nașterea prematură; strategii de 
prevenț ie și de îmbunătăț ire a 
prognosticului fetal și neonatal 

315.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Hreniuc 
(Jemnoschi 
Hreniuc) Irina - 
Mihaela 

10/1/2013 
Posibilităț i de augumentare a 
lungimii grefelor de tip „mușchi în 
venă” 

316.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Aladari Nadia 10/1/2014 

Modalităț i de ameliorare a reacț iei 
cicatriceale periprotetice în 
augumentarea și reconstrucț ia 
mamară cu implante siliconice 

317.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Dabija Iulia 10/1/2014 

Reconstrucț ia sânului prin tranfer 
autolog de grăsime: ameliorarea 
rezultatelor prin utilizarea Stem 
Cell-Enriched Transplant și a unor 
factori farmaco-dinamici 

318.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Trofin Dan 10/1/2015 

Corelaț ii neuro –electrofiziologice în 
aprecierea recuperării funcț ionale 
postchirurgicale a membrului 
superior în paraliziile de plex brahial 

319.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Atănăsoae 
Ionuţ-Vivi 

10/3/2016 

Potenț area regenerării nervoase 
periferice utilizând grefoane 
nervoase și factori neurostimulatori 
locali 

320.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Corduneanu 
(căs. Luca) 
Andreea-Mioara 

10/3/2016 

Replantarea degetelor lungi ale 
mâinii: particularităț i tehnice și 
ameliorarea glisării tendoanelor prin 
utilizarea de lubrefianț i biologici 

321.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Luchian Ştefan  10/3/2016 
Orientări moderne în replantare și 
reconstrucț ie a policelui 

322.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Dobre Costel 10/2/2017 

Transferuri de nervi pentru 
restabilirea flexiei cotului în 
leziunile traumatice ale plexului 
brahial la adult 

323.  
Prof. univ. Dr. 
Stamate Teodor 

Tecuceanu 
Angela 

10/2/2017 
Evaluarea prin metode calorimetrice 
a vascularizaț iei locale după 
debridarea enzimatică a arsurilor 

324.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Sarbu Ioan 10/1/2011 
Rezultate ale taratmentului 
chirurgical al anomaliilor depistate 
antenatal 

325.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Munteanu 
Valentin 

10/1/2011 
Managementul durerii acute la nou 
născutul cu afecţiuni chirurgicale şi 
nechirurgicale 

326.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Marian (Bucur 
Grosu) Mariana - 
Lacramiora 

10/1/2012 

Nou nascutul cu restrictie in 
cresterea intrauterina - factori de 
risc, complicatii 
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327.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Patriciu Mihaela 10/1/2013 

Malformatiile congenitale de cord 
critice - beneficiile monitorizarii 
saturatiei hemoglobinei in oxigen in 
perioada perinatala si neonatala 
precoce 

328.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Bărbuţă Ovidiu 
Ionel 

10/1/2013 
Studiu privind cuantificarea 
factorilor de prognostic al uropatiilor 
obstructive detectate antenatal 

329.  
Prof. univ. Dr. 
Stamatin Maria 

Winkler 
(Scripcariu) 
Şadiye - Ioana 

10/1/2014 
Implicarea stresului oxidativ în 
restricț ia de creștere intrauterină 

330.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Caba Bogdan 10/1/2014 

Relaxarea endotelio-dependentă în 
teritoriul cutanat la om: mecanisme 
și implicaț ii în microcirculaț ia 
lambourilor 

331.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Păduraru 
Roxana 

10/1/2014 
Implicaț ii prognostice ale citokinelor 
proinflamatorii și angiogenice în 
gamapatia monoclonală 

332.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Constantin Mihai 10/1/2015 
Magneziul scăzut, disfuncț ia 
endotelială și hipertensiunea 
arterială 

333.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Puia Dragoș 10/1/2015 
Hipopotasiuria la pacienț ii litiazici 
tineri – factor de prognostic al 
recidivei litiazei urinare 

334.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Bîlha Andrei 10/3/2016 
Agenț ii anti -VEGF în patologia 
coroidiană . Indicaț ii și rezultate 

335.  
Prof. univ. Dr. 
Șerban Ionela-
Lăcrămioara 

Armașu Ioana 10/1/2013 
Rolul ghrelinei ca factor prognostic 
în cancerul de sân 

336.  
Prof. univ. Dr. 
Șorodoc Laurenț iu 

Adăscăliț ei (căs. 
Sîrbu) Oana 

10/1/2013 
Riscul cardiovascular în ficatul gras 
non-alcoolic 

337.  
Prof. univ. Dr. 
Șorodoc Laurenț iu 

Rotariu 
Alexandra 

10/1/2014 
Relevanț a practică a biomarkerilor 
cardiaci în variate tipuri de 
insuficienț ă cardiacă 

338.  
Prof. univ. Dr. 
Șorodoc Laurenț iu 

Dediu (căs. 
Grigorescu) 
Elena-Daniela 

10/1/2015 

Implicaț iile tratamentului incretinic 
asupra statusului inflamator 
subclinic și funcț iei cardiace la 
pacienț ii cu diabet zaharat tip 2 

339.  
Prof. univ. Dr. 
Șorodoc Laurenț iu 

Bobeică Carmen 10/1/2015 
Manifestări clinice, paraclinice și 
răspunsul terapeutic în sclerodermia 
sistemică 

340.  
Prof. univ. Dr. 
Șorodoc Laurenț iu 

Ceasovschih 
Alexandr 

10/3/2016 
Fcatorii determinanț i ai evoluț iei la 
pacienț ii cu arteriopatie obliterantă 
a membrelor inferioare 

341.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cipriana  

Leahu (căs. 
Stolniceanu) 
Cati-Raluca 

10/2/2017 

Cercetări privind mecanismul de 
captare al radiofarmaceuticelor 
oncologice ca marker fenotipic 
malign prin imagistică moleculară 
teranostică la om și pe model animal 

342.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Pădurariu 
Manuela 

10/1/2014 
Relevanț a oxitocinei în cadrul 
tulburărilor afective psihiatrice – 
implicaț ii bio-psiho-sociale 

343.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Trofor Letiț ia 10/1/2014 
Studiul interacț iunii dintre markerii 
de stres oxidativ și fumat în 
tulburarea mixtă anxios-depresivă 
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crt. 

Conducător 
ştiinţific 

Nume și 
prenume 
doctorand 

Data 
admiterii 

Tema de cercetare 

344.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Andronachi (căs. 
Scripcaru) 
Veronica 

10/1/2015 
Suicidul-fenomen psihiatric sau 
raț ional? 

345.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Cuceu Mariana 10/1/2015 

Empatia – baza comunicării și 
consolidării relaț iei dintre medic și 
pacient, având un rol fundamental în 
competenț a și profesionalismul 
medical 

346.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Struț  (căs. 
Frîncu) Raluca-
Mihaela 

10/1/2015 
Corelaț ii clinico-biologice în 
tulburarea depresivă majoră. 
Importanț a markerilor inflamatori 

347.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Sandu Ioana-
Alexandra 

10/3/2016 

Depistarea precoce a riscului de 
demenț ă Alzheimer la persoanele cu 
factori de risc cardiovasculari și 
metabolici . Utilizarea scorului Caide 

348.  
Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel 

Malaia (căs. 
Herea) 
Speranț a-Giulia 

10/3/2016 

Prevenț ie și postvenț ie a suicidului 
pe termen mediu și lung într-o 
abordare psihiatrică cu suport 
spiritual 

349.  

Prof. univ. Dr. 
Ștefănescu 
Cristinel, Prof. 
univ. Dr. Maria-
Nicoleta Turliuc 

Ciobănel (căs. 
Bodescu) Maria-
Mădălina 

10/1/2011 
Implicaț iile biopsihosociale ale 
depresiei și deficitului cognitiv la 
pacientul vârstnic 

350.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Iliescu Alina 
Cristina 

10/1/2012 
Fibrilatia atriala postoperatorie in 
chirurgia valvei aortice - factori de 
predictie si management 

351.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Bazyani Amin 10/1/2015 

Studiu comparativ al rezultatelor 
revascularizării miocardice 
percutane prin angioplastie cu stent 
versus revascularizarea chirurgicală 
pe o perioadă de 10 ani 

352.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Pleşoianu Florin 
Alexandru 

10/1/2015 

Soluț ii inovatoare pentru asistarea 
mecanică a circulaț iei în 
insuficienț a cardiacă 
 

353.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Băean 
(Cobzeanu) 
Maria - Luiza 

10/2/2017 

Evoluț ia anatomică și funcț ională a 
ventricului drept în patologia valvei 
mitrale 
 

354.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Forna Norin 10/2/2017 
Rolul disfuncț iei hepatice în 
chirurgia cardiovasculară 

355.  
Prof. univ. Dr. 
Tinica Grigore 

Rădulescu Andra 10/2/2017 
Scorul de fragilitate – Risc de 
morbiditate și mortalitate în 
chirurgia cardiovasculară 

356.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Maxim Roxana 10/1/2012 
Boala celiacă: aspecte clinice, 
epidemiologice şi prognostice 

357.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Livădariu 
Roxana - Maria 

10/1/2013 
Algoritm de evaluare noninvazivă a 
afectării hepatice la pacientul cu 
obezitate morbidă 

358.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Bălan Gheorghe 10/1/2014 

Complicaț iile 
colangiopancreatografiei 
endoscopice retrograde (CPRE): între 
prevenț ie și responsabilitate juridică 
medicală 
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Data 
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359.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Cuciureanu 
Tudor 

10/1/2015 

Evaluarea manifestărilor 
extrahepatice neurologice, 
psihiatrice și cardio – vasculare în 
ciroza hepatică cu virusul C 

360.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Mihai Florin 10/1/2015 

Evaluarea imagistică 
multiparametrică a pacientului cu 
ciroză hepatică: factori predictivi 
pentru evoluț ie 

361.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Cojocariu 
(Huiban) Laura 

10/2/2017 

Resetarea parametrilor coagulării și 
implicaț iile clinice ale tratamentului 
cu antivirale directe la pacienț ii cu 
infecț ie cronică virală C și răspuns 
virusologic susț inut 

362.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Lungu (Muzîca) 
Cristina - Maria 

10/2/2017 

Factori de predicț ie pentru 
hepatocarcinom la pacienț ii cu 
infecț ie cronică cu virus hepatic C 
după obț inerea răspunsului 
virusologic susț inut 

363.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Popovici Elena 
Luminiț a 

10/2/2017 

Infecț ia cu Helicobacter Pylori în 
județ ul Bacău – Prevalenț ă și 
sensibilitate la terapia standard de 
eradicare 

364.  
Prof. univ. Dr. 
Trifan Anca 
Victorita 

Cucoş George - 
Alexandru 

10/1/2014 
Implicatiile periostinei în apariț ia 
steatiozei hepatice non - alcoolice la 
pacienț ii prebariatrici 

365.  
Prof. univ. Dr. 
Zamfir Carmen 

Alexa Anisia - 
Iuliana 

10/1/2013 
Reactivitatea glandelor lacrimale în 
condiţii de stres oxidativ 

366.  
Prof. univ. Dr. 
Zamfir Carmen 

Dmour (Şindilar) 
Allia 

10/1/2013 
Implicaț ii patologice ale diferitelor 
particularităț i de reacț ie a mucoasei 
endometriale 

367.  
Prof. univ. Dr. 
Zamfir Carmen 

Untu Alin 
Răzvan 

10/1/2015 
Implicaț iile stresului oxidativ în 
geneza patologiei oftalmologice 

368.  
Prof. univ. Dr. 
Zamfir Carmen 

Dragostin Ionuţ 10/1/2015 

Strategie preclinică pentru 
reducerea hipersensibilităț ii 
medicamentoase utilizând metode in 
vitro de microîncapsulare 

369.  
Prof. univ. Dr. 
Zamfir Carmen 

Grosu Oxana-
Mădălina 

10/3/2016 

Consideraț ii clinice și histologice 
privind substartul 
morfofiziopatologic al inflamaț iei 
neurogene la nivelul ț esutului 
civcatricial hipertrofic 

370.  

Prof. univ.dr. 
Badescu Magda 
Mariana, Prof. dr. 
Cătălina Arsenescu 
Georgescu 

Apăvăloaie 
(Vlădeanu) 
Maria - Cristina 

10/1/2013 
Corelaţii între factorii genetici şi 
epigenetici în patologia bolii 
coronariene 

371.  

Prof. univ.dr. 
Badescu Magda 
Mariana, Prof. dr. 
M. D. Cobzeanu 

Şerban Roxana 10/1/2014 
Mecanisme implicate în modificarea 
pragurilor auditive din otita medie 
cronică colesteatomatoasă 

372.  
Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Grab (căs. 
Nicolaiciuc) 
Delia 

10/1/2015 
Cercetari privind noi modalitati de 
dirijare asistata a nasterii 

373.  
Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Simionescu 
Gabriela 

10/3/2016 
Cercetări privind aspectele 
obstetricale și perinatale la sarcinile 
concepute prin FIV vs. ICSI/IMSI cu 
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transferul unui singur embrion de 
ziua 5, selecattt după criterii 
morfokinetice prin "time lapse" 

374.  
Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Ursachi (căs. 
Bolotă) Maria 

10/3/2016 
Cercetări privind reducerea 
prematurităț ii prin ruptura 
prematură de membrane 

375.  
Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Darii (Plopa) 
Natalia 

10/2/2017 

Particularităț ile vascularizaț iei 
ovariene la pacientele cu POF 
(premature ovarian failure) de cauză 
idiopatică 

 
3. REZULTATELE CERCETĂRII 
3.1. Lucrări ISI publicate în anul 2017 
Până la data raportării au fost publicate pe Isiwebofknowledge un număr de 410 articole în reviste 
cotate ISI, având factorul de impact cumulat 698.994, cu autori cercetători ai Universităț ii (cadre 
didactice titulare, cercetători postdoctorali, cercetători în formare – doctoranzi, masteranzi). 
 
3.2. Brevete de invenț ie 
Brevete naț ionale acordate de OSIM în 2017  
1. COMPOZIȚIE ŞI PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA DE NOI COMPRIMATE MATRICEALE CU ELIBERARE 

MODIFICATĂ ŞI ACŢIUNE PRELUNGITĂ CU CLORHIDRAT DE AMIODARONĂ, realizată de 
inventatorii: Creț eanu Andreea, Ochiuz Lăcrămioara, Ghiciuc Cristina, Vasile Cornelia, Popescu 
Cristina Maria, Țântaru Gladiola. 

2. COMPOZIȚIE ŞI PROCEDEU PENTRU OBȚINEREA DE NOI COMPRIMATE MATRICEALE CU ELIBERARE 
MODIFICATĂ ŞI ACŢIUNE PRELUNGITĂ CU CLORHIDRAT DE AMIODARONĂ COMPLEXATĂ CU 
HIDROXI-PROPIL-β-CICLODEXTRINĂ, realizată de inventatorii: Creț eanu Andreea, Ochiuz 
Lăcrămioara, Ghiciuc Cristina, Vasile Cornelia, Mocanu Oana Maria, Țântaru Gladiola. 

 
Cereri de brevet publicate în BPOPI/2017 

 DISPOZITIV DESTINAT INDUCERII CONTROLATE DE ARSURI CUTANATE PRIN VAPORI 
FIERBINTI PE MODELE ANIMALE DE CERCETARE, având ca autori pe Asist.univ.Dr. Nicolae 
Gheţu, ing. Radu-Cosmin Gîlcă - colaborator voluntar, student Sorana Mihai, student 
Corneliu-George Coman, student Ştefan Morăraşu, student Mădălin-Mihail Năstase, 
student Gabriel-Vlad Necula, student Tabita-Timeea Scutaru, Prof.Dr. Dragoş Pieptu. 

 DISPOZITIV PENTRU FIXAREA RAPIDA, CONTENTIA SI PROTECTIA PANSAMENTULUI PE 
ANIMALE DE EXPERIENTA, având ca autori pe Asist.univ.Dr. Nicolae Ghetu, student 
Corneliu-George Coman, student Ştefan Morarăraşu, student Mădălin-Mihail Năstase, 
student Gabriel-Vlad Necula, student Tabita-Timeea Scutaru, ing. Radu-Cosmin Gîlcă - 
colaborator voluntar, şi Prof.Dr. Dragoş Pieptu. 

 
4. MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PERFORMANȚEI ACTIVITĂȚII DE CERCETARE 
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 eficienț ei activităț ii de cercetare urmăresc: 

 activităț ile 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 activităț ile de cercetare (studenț i, 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. 
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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 ştiinţific a iniţiat şi desfăşurat în anul 2017 următoarele activităţi: 

 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; 

 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, H2020 și altor programe naț ionale și 
internaț ionale); 

 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, în pagina News@umfiasi și Newsletter;  

 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 Direcț ia Programe de Dezvoltare Instituț ională, Compartimentul de Cercetare 
Științ ifică 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; 

 reevaluarea și adoptarea regulamentului de granturi interne, organizarea competiț iei 2017; 

 analiza rezultatelor intermediare sau finale ale granturilor din competiț iile anterioare;  

 actualizarea în permanenţă a site-ului dedicat activităţii de cercetare ştiinţifică a constituit şi 
în anul 2017 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. 

 
5. ATRAGEREA DE FONDURI PENTRU CERCETARE ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 
5.1. GRANTURI DE CERCETARE cu FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ sau PRIVATĂ 
Principala sursă de finanț are a activităț ii de cerctetare științ ifică și a dezvoltării infrastructurii 
necesare acesteia a constituit-o granturile acordate prin competiț ie naț ională, fie cele noi 
câștigate în 2016 sau 2017 și începute în cursul anului 2017, fie cele aflate în derulare. 
Pentru stimularea participării la competiț iile naț ionale și internaț ionale de proiecte comunitatea 
academică a fost informată şi în anul 2017 în timp util despre oportunităţile de cercetare prin 
anunţarea pe site-ul Universităț ii a apelurilor deschise astfel încât informaţiile au fost accesibile 
direct tuturor cercetătorilor prin serviciul de News/Letter al platformei umf, 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 
propunerile de participare a Universităţii ca instituţie gazdă, coordonatoare sau parteneră şi de 
susţinere administrativă a propunerilor de proiecte, prezentate de către cercetătorii și doctoranzii 
care au participat în competiţiile naţionale şi internaţionale. 
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5.1.1. Participarea în competiț ii de proiecte internaț ionale 
În anul 2017 UMF s-a implicat, în calitate de instituț ie gazdă/beneficiară, în depunerea a 4 aplicaț ii 
de proiecte de colaborare transnaț ională, program ERA-NET COFUND al Comisiei Europene, din care 
unul în calitate de Coordonator al consorț iului internaț ional, a 7 proiecte de parteneriate 
ERASMUS+, din care 3 în calitate de coordonator, un proiect H2020, subprogram Research and 
Innovation Actions, în calitate de partener și un proiect în calitate de instituț ie gazdă pentru 
subprogramul Marie Sklodowska-Curie Action Individual Fellowships, a particpat în calitate de 
partener la depunerea unui proiect pentru programul Justice al Comisiei Europene, și a susț inut și 
depunerea a 4 aplicaț ii pentru finanț area unor proiecte de cercetare în competiț iile organizate de 
societăț i europene și americane și de Ageance Universitaire Francophone (tabelul 3). 
Dintre cele 18 aplicaț ii internaț ionale în care UMF Iași a participat, un număr de 5 propuneri de 
proiecte au fost selectate pentru finanț are (tabelul 4), rata de câștig find de 27,77%. 

 
Tabel 3 Proiecte depuse în competiț ii internaț ionale 

Nr
. 
cr
t. 

Proiect 

Director 
proiect / 
coordona
tor 
echipă 

Competiț
ia 

Coordon
ator 
(CO) / 
Partener 
(P) 

1.  
Optimisation of antibiotic therapy policy in paediatric 
and adults European referral centres to prevent AMR 
development 

TIMOFTE 
DANIEL 
VASILE 

ERANET-
JPIAMR 

P 

2.  
Development of a cornea-penetrating formulation for the 
treatment of anterior uveitis – an ocular orphan disease 
(FORM_Uvant) 

VERESTIU
C LILIANA 

E-RARE P 

3.  
Case-based learning and virtual cases to foster critical 
thinking skills of students 

CIUREANU 
IOAN 
ADRIAN 

Erasmus+ CO 

4.  
Building Curriculum Infrastructure in Medical Education 
(BCIME) 

CIUREANU 
IOAN 
ADRIAN 

Erasmus+ P 

5.  HOPE – How Oncogenetics Predicts & Educates 
AZOICĂI 
DOINA 

Erasmus+ CO 

6.  
Robots building benefiting interdisciplinary education at 
school 

ANDRUSE
AC 
GABRIELA 
GLADIOLA 

Erasmus+ CO 

7.  
Problem-based and TEam-based Learning Strategies in the 
education of biOmedical and Natural sciences (TELSON) 

CIUREANU 
IOAN 
ADRIAN 

Erasmus+ P 

8.  
Translating International Recommendations into 
Undergraduate Palliative Care Curriculum 

POROCH 
VLADIMIR 

Erasmus+ P 

9.  
Matching & adaptability for health professionals in eu 
labor market 

BOTEZAT 
DORU 

Erasmus+ CO 

10.  DOCTOR – Detection of Cardiac Biomarker 
TINICA 
GRIGORE 

EuroNano
Med 

P 

11.  
Enancement of HER2 pathway response in trastuzumab 
resistant breast cancer by targeted delivery of AXL 
blocker 

DIMOFTE 
MIHAIL 
GABRIEL 

EuroNano
Med 

CO 

12.  STRATOSPHERE VTE 
PETRIS 
ANTONIU 
OCTAVIAN 

Horizon 
2020 

P 

13.  
Lights4violence: lights, camera and action against dating 
violence 

MOCANU 
VERONICA 

Justice 
Programm
e 

P 

14.  
The role of mechanical cues in regulationg Hippo 
signalling via cytokine production (HIPPOCYTOMEC) 

Pavel 
Mariana 

Marie 
Sklodowsk
a-Curie 

CO 
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. 
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t. 

Proiect 

Director 
proiect / 
coordona
tor 
echipă 

Competiț
ia 

Coordon
ator 
(CO) / 
Partener 
(P) 

Action 
Individual 
Fellowshi
ps 

15.  The Nuclear Medicine Pilot Research Grant in NET's 
Stolnicea
nu Cati 
Raluca 

SNMMI 
(Society 
of 
Nuclear 
Medicine 
and 
Molecular 
Imaging) 

CO 

16.  
Multidisciplinary approach for improving sexual health in 
female cancer survivors 

MIRON 
LUCIAN 

ESCRH 
(European 
Society of 
Contracep
tion and 
Reproduc
tive 
Health) 

CO 

17.  
Création d’un réseau universitaire régional dans le 
domaine de la santé, la nutrition et la sécurité 
alimentaire 

MIHAI 
BOGDAN-
MIRCEA 

AUF 
(Agence 
Universita
ire de la 
Francoph
onie) 

P 

18.  Defining competencies in pain management 
MUNGIU 
OSTIN 
COSTEL 

IASP 
(Internati
onal 
Associatio
n for the 
Study of 
Pain) 

CO 

 
Tabel 4 Proiecte cu finanț are internaț ională câștigate în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

1 

Création d’un réseau universitaire 
régional dans le domaine de la 
santé, la nutrition et la sécurité 
alimentaire 

MIHAI BOGDAN 
MIRCEA 

AUF (Agence 
Universitaire 
de la 
Francophonie) 

P 

2 
Defining competencies in pain 
management 

MUNGIU OSTIN 
COSTEL 

IASP 
(International 
Association 
for the Study 
of Pain) 

CO 

3 
Multidisciplinary approach for 
improving sexual health in female 
cancer survivors 

MIRON LUCIAN 

ESCRH 
(European 
Society of 
Contraception 
and 
Reproductive 
Health) 

CO 
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

4 
Lights4violence: lights, camera and 
action against dating violence 

MOCANU VERONICA 
Justice 
Programme 

P 

5 

Translating International 
Recommendations into 
Undergraduate Palliative Care 
Curriculum 

POROCH VLADIMIR Erasmus+ P 

 

5.1.2. Participarea în competiț ii de proiecte naț ionale 
Și în anul 2017 au fost abordate competiț iile de proiecte organizate de UEFSICDI în cadrul Planului 
Naț ional de Cercetare Dezvoltare și Inovare III. Prorectoratul științ ific, Comisia Științ ifică, Comisia 
de Etică a Cercetării, Direcț ia pentru Programe de Dezvoltare Instituț ională au încurajat 
participarea cercetătorilor cu experienț ă și a tinerilor cercetători prin acordarea sprijinului 
necesar depunerii unor aplicaț ii de calitate, în acord cu pachetele de informaț ii ale competiț iilor 
și cu procedurile interne ale instituț iei. 
Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa Iași s-a implicat în depunerea a 41 de 
aplicaț ii în competiț iile de proiecte de cercetare, în calitate de instituț ie gazdă, coordonatoare 
sau parteneră (tabelul 5). Dintre acestea, un număr de 4 proiecte din subprogramul Proiecte de 
Colaborare în Cercetare Dezvoltare și Inovare în care Universitatea este parteneră au fost selectate 
în ianuarie 2018 pentru finanț are, iar proiectul Vascular accelerated athero/arteriosclerosis study – 
extra osseous ectopic calcifications network a obț inut punctaj foarte bun la evaluare, fiind primul 
clasificat sub limita până la care s-a decis acordarea finanț arii. Proiectele depuse de trinerii 
cerectători 
 

Tabel 5 Proiecte depuse în competiț ii naț ionale 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator 
echipă 

Competiț ia 

Coordo-
nator 
(CO) / 
Partener 
(P) 

1.  
Vascular accelerated athero/arteriosclerosis 
study – extra osseous ectopic calcifications 
network 

COVIC ADRIAN 
CONSTANTIN 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

CO 

2.  
Noi metode de inteligenț ă computaț ională 
pentru analiza imagistică a bolilor 
degenerative neurologice și psihiatrice 

COSTIN HARITON 
NICOLAE 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

CO 

3.  

Platformă integrată inovativă cu aplicaţii în 
bioingineria medicală (Innovative integrated 
platform with applications in medical 
bioengineering) INNOVABIOENG 

VERESTIUC LILIANA 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

CO 

4.  

Dezvoltarea capacităț ii de cercetare 
translaț ională pentru implementarea 
conceptului one health în programele 
naț ionale de sănătate publică (TRANS-
HEALTH) 

AZOICĂI DOINA 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

5.  

Noi metodologii de diagnosticare şi 
tratament: provocări actuale şi soluţii 
tehnologice bazate pe nanomateriale şi 
biomateriale 

CHIRIAC 
ALEXANDRU 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

6.  
Valorizarea resurselor vegetale cu 
componente bioactive prin procedee 
integrate pentru o bioeconomie sustenabilă 

CIOANCA (GACEA) 
OANA 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

7.  

Dezvoltarea unor instrumente și metode 
inovative bazate pe realitate virtuală pentru 
analiză și selecț ie a personalului care 
actionează în spaț ii operative complexe 

CIORAP RADU 
GEORGE 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator 
echipă 

Competiț ia 

Coordo-
nator 
(CO) / 
Partener 
(P) 

8.  
Echipamente și soluț ii inovative pentru 
recuperarea posttraumatică a membrului 
superior 

CIORAP RADU 
GEORGE 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

9.  
Obţinerea şi expertizarea unor noi materiale 
biocompatibile pentru aplicaţii medicale 

FORNA NORINA 
CONSUELA 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

10.  
Tehnologii noi și emergente aplicate în 
dezvoltarea de dispozitive medicale 
inteligente 

OCHIUZ 
LACRAMIOARA 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

11.  

Cercetare complexă multi-disciplinară 
pentru optimizarea rezultatelor oncologice 
şi funcţionale în chirurgia oncologică pelvină 
minim-invazivă prin integrarea intra-
operatorie a tehnicilor neuro-fiziologice şi 
imagistice de înaltă performanţă (OPTIMA) 

PRICOP CATALIN 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

12.  
Nanomedicina în evaluarea și modularea 
comunicării celulare în cancerul colorectal 

SCRIPCARIU VIOREL 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

13.  
Mecanisme patogenice și tratamentul 
personalizat în cancerul de pancreas 
utilizandtehnologii multi-omice 

SCRIPCARIU VIOREL 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

14.  

Tehnologii de realizare de 
nano/microparticule magnetice pentru 
aplicaţii medicale – hipertermie, 
mecanomagnetice, ţintire medicamente 
(NANOMED) 

TAMBA BOGDAN 
IONEL 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

15.  
Platforma CDI în domeniul nanomedicinei cu 
impact în diagnosticul şi tratamentul 
neoplaziilor în fază incipientă 

TAMBA BOGDAN 
IONEL 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

16.  
Tehnologii prietenoase mediului pentru 
obţinerea şi valorificarea polizaharidelor în 
materiale avansate (ECOPOLIZMAT) 

TURLIUC MIHAELA 
DANA 

PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

17.  
Materiale inteligente pentru aplicaț ii 
medicale 

VERESTIUC LILIANA 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

18.  

Dezvoltarea unei platforme de matrici 
fiabile pentru aplicaț ii inerente vizand 
securitatea (Development of Secure 
Template (Matrices) Platforms for Inherent 
Safe Applications) - DESETEPAP 

VERESTIUC LILIANA 
PN-III-P1-1.2-
PCCDI 

P 

19.  
Markeri de diagnostic și progresie în boala 
cronică de rinichi 

APETRII MUGUREL 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

20.  
Noi cercetări în afecţiunile articulare 
degenerative bazate pe sisteme polimerice 
multifuncţionale 

APOTROSOAEI 
(SUTU) MARIA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

21.  

Dezvoltarea si implementarea unui sistem 
imagistic computerizat pentru optimizarea 
tratamentului neuroendovascular al 
anevrismelor intracraniene 

CHIRIAC 
ALEXANDRU 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

22.  

Development of a multifunctional 
radiolabelled hybrid magnetic nanoparticle 
agent for dual-modality (SPECT and MRI) 
medical imaging 

DODI GEANINA 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

23.  

Effects of thrombomodulin and protein C 
modulation on thrombelastometric 
parameters in cirrhotic patients 
 

GIRLEANU IRINA 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator 
echipă 

Competiț ia 

Coordo-
nator 
(CO) / 
Partener 
(P) 

24.  
Matrici polimerice multifuncţionale folosite 
pentru vindecarea rănilor 

IACOB ANDREEA 
TEODORA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

25.  
Dezvoltarea unui indice de prognostic 
clinico-imagistic pentru pacienț ii cu leziuni 
de arii funcț ionale 

ILIESCU BOGDAN 
FLORIN 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

26.  
Smart whearable Multi-parameter Monitor 
for Infants (SMMI) 

LUCA CATALINA 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

27.  
Noi sisteme polimerice multitarget in 
terapia diabetului zaharat de tip II 

LUPASCU 
FLORENTINA 
GEANINA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

28.  
Dispozitiv cu plasmă rece pentru procesarea 
suprafeţelor/Compact solid plasma device 
for surface processing 

NASTUTA ANDREI 
VASILE 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

29.  
Algoritm de management al pacientului 
geriatric cu boală cronică de rinichi avansată 
(eGRF < 45ml/min) 

NISTOR IONUT 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

30.  

Validarea condiţiilor tehnice minime pentru 
identificarea mutaţiilor somatice în cancerul 
pulmonar non-micro celular prin secvenţiere 
de ultimă generaţie 

PAVEL INA IULIANA 
PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

31.  
Separation of bioactive compounds through 
liquid membranes 

POSTARU 
MADALINA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

32.  
Studii privind reducerea efectelor toxice ale 
acrilamidei prin administrarea unor 
microelemente 

SLENCU BOGDAN 
GABRIEL 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

33.  
Investigarea modulării neuroendocrine 
histaminergice 

VASINCU 
ALEXANDRU 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

34.  
Imbunătăț irea efectelor biologice ale unor 
noi derivaț i de ibuprofen prin complexare cu 
ciclodextrine 

VASINCU IOANA-
MIRELA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

35.  

Strategie combinată pentru aprecierea 
severităț ii insuficienț ei renale acute: testul 
de stress la furosemid, biomarkeri si analiza 
metaboliț ilor din urină prin sprectroscopie 
prin rezonanț ă magnetică nucleară 

VORONEANU ELENA 
LUMINITA 

PN-III-DCD-
RU-PD 

CO 

36.  
Co-encapsuleted magnetic nanosystems as 
multifunctional entities for theranostic 
applications in breast cancer therapy 

BALAN VERA 
PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 

37.  
Integrative approaches of Lamiaceae 
volatiles for pharmacological sustainability 
in mild cognitive impairment 

CIOANCA (GACEA) 
OANA 

PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 

38.  

Îmbunătăț irea calităț ii actului medical și a 
vieț ii pacienț ilor prin evaluarea, 
diagnosticul și tratamentul pierderilor de 
substanț ă în teritoriul oro-maxilo-facial 

STAMATIN OVIDIU 
PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 

39.  
Assessment of proBDNF implication in breast 
cancer development 

TIRON ADRIAN 
PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 

40.  
Vaginal microbiome analysis: clinical 
applications 

URSU RAMONA 
GABRIELA 

PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 

41.  
Extracte polifenolice din specii vegetale cu 
acţiune dermoprotectoare faţă de radiaţiile 
UVB 

ZAVASTIN DANIELA 
ELENA 

PN-III-DCD-
RU-TE 

CO 
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În anul 2017 Universitatea a oferit sprijin administrativ și cercetătorilor care au participat în 
competiț ia organizată de UEFISCDI în cadrul PNCDI – III, Program 1, Subprogramul 1.1 – Resurse 
Umane, Proiecte de mobilitate pentru cercetători, în care s-au depus un număr de 23 de proiecte 
care au fost și acceptate la finanț are. Instituț ia a participat cu credite de angajament în sumă 
totală de 175222 lei pentru susț inerea finanț arii mobilităț ilor, în acord cu regulamentul 
competiț iei și a contractelor de finanț are. 
 

Tabel 6 Proiecte cu finanț are naț ională câștigate în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

1. 
Nanoparticle-enabled Terahertz 
molecular imaging as advanced early-
stage diagnostic of gastric neoplasia 

DRUG VASILE LIVIU 
PN-III-CERC-
CO-PED 

CO 

2. 
Systemic and renal hemodynamic 
mechanisms in obesity-related kidney 
injury 

ILIESCU RADU PN-III-ID-PCE CO 

3. 

Lung ultrasound guided fluid 
management protocol for the 
critically ill patient: a randomized 
controlled trial 

COVIC ADRIAN PN-III-ID-PCE CO 

 

5.1.3. Managementul proiectelor naț ionale și internaț ionale 
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. 
În anul 2017 bugetele proiectelor de cercetare au fost utilizate judicios, în contextul începerii cu 
întârziere a implementării acestora și alocarea bugetelor conform proiectelor. Directorii de proiect 
au replanificat activităţile anului în curs şi au avut în vedere asigurarea cu prioritate a necesarului 
pentru dotărilor cu echipamente, tehnică de calcul şi software şi a materialelor consumabile în 
vederea atingerii obiectivelor propuse. 
 

Tabel 7 Proiecte internaț ionale aflate în derulare în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

1 
Translating International 
Recommendations into Undergraduate 
Palliative Care Curriculum (EDUPALL) 

POROCH VLADIMIR Erasmus+ P 

2 
Création d’un réseau universitaire 
régional dans le domaine de la santé, 
la nutrition et la sécurité alimentaire 

MIHAI BOGDAN-
MIRCEA 

AUF (Agence 
Universitaire 
de la 
Francophonie) 

P 

3 
Lights, camera and Action Against 
Dating Violence (Lights4Violence) 

MOCANU VERONICA 
Justice 
Programme 

 

4 
Perception and attidudes on 
reproductive health and 
contraception in obese teenagers 

TRANDAFIR LAURA 
MIHAELA 

ESCRH 
(European 
Society of 
Contraception 
and 
Reproductive 
Health) 

CO 

5 
Defining competencies in pain 
management 

MUNGIU OSTIN 
COSTEL 

IASP 
(International 
Association 
for the Study 
of Pain) 

CO 

6 
Paediatric Brain Monitoring with 
Information Technology (KIdsBrainIT): 

IENCEAN MIRCEA 
STEFAN 

ERANET-
NEURON 

P 
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

Using IT Innovations to Improve 
Childhood Traumatic Brain Injury 
Intensive Care Management, 
Outcome, and Patient Safety 

7 

Innovative strategy for Alzheimer 
disease: targeting neuroinflammation 
and DYRK/CLK kinases (Nouvelles 
stratégies dans la maladie 
d'Alzheimer: optimisation et 
validation préclinique d'agents 
innovants visant simultanément les 
agrégats protéiniques et la 
neuroinflammation) 

PROFIRE LENUTA 

Cooperare 
bilaterala 
Romania-
Franta 

CO 

8 
Sisteme nanotransportoare topice pe 
bază de silice mezoporoasă pentru 
terapia locala a cancerului cutanat 

OCHIUZ 
LACRAMIOARA 

Cooperare 
bilaterala 
Romania-
Republica 
Moldova 

CO 

9 

Optimizarea tratamentului cu implant 
cochlear la copiii cu hipoacuzie 
senzorineurala autosomal recesiva 
nonsindromica cu mutatii la nivelul 
genei GJB2 

RADULESCU 
LUMINITA 

Cooperare 
bilaterala 
Romania-
Republica 
Moldova 

CO 

10 

Online courses with videos for the 
field of veterinarz coomunication 
dealing with prevention, diagnosis 
and tratment of diseases transferable 
from animals to humans/ ZOE – 
ZoonosesOnlineEducation 

MATEI MIOARA Erasmus+ CO 

11 

Promoting implementation of 
recommendations on policy, 
information and data for rare diseases 
(RD-ACTION) 

RUSU CRISTINA 

Health 
Programme 
(ERA-Net for 
Research 
Programmes 
on Rare 
Diseases) 

P 

12 
Academia and Industry Collaboration 
for Digital Pathology (AIDPATH) 

CARASEVICI EUGEN 
FP 7 - Marie 
Courie 

P 

13 

Massive open online courses with 
videos for palliative clinical field and 
intercultural and multilingual medical 
communication (Palliative Care 
MOOC) 

PETRIS OVIDIU 
RUSALIM 

Erasmus+ CO 

14 
Physicians' Education for Pain in NE 
Romania (PEPNER) 

POROCH VLADIMIR 

IASP 
(International 
Association 
for the Study 
of Pain) 

CO 

15 
Biomedical Engineering Education 
Tempus Initiative in Eastern 
Neighbouring Area 

COSTIN HARITON 
NICOLAE 

Tempus P 

16 

In vivo optical spectroscopy 
monitoring renal tissue oxygenation in 
children undergoing laparoscopic 
procedures 

SARBU IOAN 

IPEG 
(International 
Pediatric 
Endosurgery 
Group) 

CO 
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Tabel 8. Proiecte naț ionale aflate în derulare în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator 
echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

1 
Nanoparticle-enabled Terahertz 
molecular imaging as advanced early-
stage diagnostic of gastric neoplasia 

DRUG VASILE 
LIVIU 

PN-III-CERC-
CO-PED 

CO 

2 
Systemic and renal hemodynamic 
mechanisms in obesity-related kidney 
injury 

ILIESCU RADU PN-III-ID-PCE CO 

3 

Lung ultrasound guided fluid 
management protocol for the 
critically ill patient: a randomized 
controlled trial 

COVIC ADRIAN PN-III-ID-PCE CO 

4 
New formulations for topical use in 
management of chronic wounds 

PROFIRE LENUTA 
PN-III-CERC-
CO-PED 

CO 

5 

Abordarea imagistica multimodala in 
stratificarea riscului si evaluarea 
prognosticului pacientilor cu 
insuficienta cardiaca 

NAUM ALEXANDRU 
GRATIAN 

PN-II-RU-TE CO 

6 
Dezvoltarea unui model 
multitehnologic pentru evaluarea 
riscului ereditar la cancerul colorectal 

NEGURĂ LUCIAN PN-II-RU-TE CO 

7 

Suporturi magnetice biomimetice ca 
strategie alternativa pentru ingineria 
si repararea tesutului osos 
(MAGBIOTISS) 

VERESTIUC 
LILIANA 

PN-II-PT-PCCA CO 

8 
Formulari complexe pe baza de 
lipozomi si ciclodextrina pentru 
terapia transdermala a durerii 

LEON MARIA 
MAGDALENA 

PN-II-PT-PCCA P 

9 

Sistem integrat de asistare pentru 
comunicare și telemonitorizare 
destinat persoanelor cu handicap 
neurolocomotor sever (SIACT) 

ROTARIU CRISTIAN PN-II-PT-PCCA P 

10 

Implementarea unui algoritm de 
diagnostic bazat pe analiza complexă 
a profilului genomic pentru pacienț ii 
cu anormalităț i congenitale și de 
dezvoltare 

GORDUZA 
EUSEBIU VLAD 

PN-II-PT-PCCA P 

11 

Sisteme inovative de eliberare 
controlata sub forma de particule 
pentru tintirea segmentului posterior 
ocular 

COSTIN DANUT PN-II-PT-PCCA P 

12 
Formulari topice inovative pentru 
terapia locală a limfomului cutanat cu 
celule T 

OCHIUZ 
LACRAMIOARA 

PN-II-PT-PCCA P 

13 

Dezvoltarea unui servicu inovativ 
online destinat eficientizării 
sistemului de depistare, consiliere 
medicală, înregistrare, monitorizare şi 
cercetare privind excesul ponderal la 
copii şi adolescenţi 

MOSCALU 
MIHAELA 

Grant privat - 
Fundatia 
Progres prin 
Educatie 
Bucuresti 

CO 

14 

Evaluarea comparativă a beneficiilor 
tratamentului cu citrat tribazic de 
potasiu şi magneziu versus Tamsulosin 
la pacienţii cu calculi reno-ureterali 
sub 7 mm 

PRICOP CATALIN 

Grant privat - 
Solartium 
Group 
Bucuresti 

CO 

15 
Protocol de evaluare a riscului 
cardiovascular la pacienț ii cu 

PORUMB-ANDRESE 
ELENA 

Grant privat - 
Societatea 

CO 
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Nr. 
crt. 

Proiect 
Director proiect / 
coordonator 
echipă 

Competiț ia 
Coordonator 
(CO) / 
Partener (P) 

psoriazis vulgar (PSOCARDIO) Romana de 
Dermatologie 

16 
Corelatia între nivelul de vitamina D si 
terapia biologica la pacienț ii cu 
psoriazis vulgar 

VATA DAN 

Grant privat - 
Societatea 
Romana de 
Dermatologie 

CO 

17 

Evaluarea clinică a beneficiilor 
insulinei în combinaț ie cu colina și 
silimarina în ameliorarea 
simptomatologiei pacienț ilor cu 
sindrom de intestin iritabil 

DRUG VASILE 
LIVIU 

Grant privat - 
Fiterman 
Pharma Iași 

CO 

 
5.2. PROGRAMUL DE 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 creșterea capacităţii de cercetare, cu implicaţii favorabile 
asupra competitivităţii cercetătorilor instituţiei pe plan naţional şi internaţional; 
publicarea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor în reviste ISI; 
creșterea 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. 
 
5.2.1. Granturi interne derulate în anul 2017 
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017 s-au derulat atât cele 11 granturi interne de cercetare 
finanţate în cadrul programului de granturi interne din competiţia organizată în anul 2016, cît şi 
cele 10 granturi interne din competiţia 2015. Proiectele de cercetare finanţate din venituri proprii 
ale Universităţii au avut în anul 2017 un buget de venituri şi cheltuieli în sumă totală de 255246 
lei, directorii de proiect utilizînd fondurile conform planificării activităţilor de cercetare (tabelul 9 
și tabelul 10). 
Proiectele finanţate în anul 2017 au fost atent monitorizate, prin rapoartele intermediare de 
activitate prezentate de către directorii de proiecte din competiţia 2016 la un an de la semnarea 
contractului, respectiv rapoartele finale de activitate ale proiectelor din competiţia 2015, 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 2015 au fost prezentate Comisiei științ ifice 
în sesiunea specială organizată de Prorectoratul științ ific din data de 17 noiembrie 2017. 
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. 

 
Au existat două solicitări de prelungire a unor granturi din competiț ia 2015, motivate de 
necesitatea îndeplinirii indicatorilor de performanț ă asumaț i prin contract, pe care Comisia 
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Științ ifică le-a analizat și avizat iar Prorectoratul le-a supus aprobării Consiliului de Adiministraț ie 
care a decis continuarea acestora și prezentarea raportului final până la data de 30 iunie 2018.  
 

Tabel 9. Granturi interne din competiț ia 2015 aflate în derulare în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Director 
proiect 

Denumire proiect de cercetare Buget realizat2017 (lei) 

1.  
Aursulesei 
Viviana 

The role of chemerin in subclinical atherosclerosis 
related to obesity  

0 

2.  
Ciobanu-
Apostol 
Delia 

Molecular stratification algorithm with prognostic 
value in papillary thyroid carcinoma  

0 

3.  
Cozma 
Romică 
Sebastian 

Optimal therapy protocole for deaf newborns with 
auditory neuropathy studying electroneural and 
audiological dynamic progress during the stimulation 
by conventional hearing aid and cochlear implant  

888.07 

4.  
Diaconu 
Popa 
Antonela 

Neural networks and genetic algorithms for the 
development and validation of a datbase consisting of 
nanofibres based dental systems with various 
architectures  

7926.50 

5.  
Grădinaru 
Irina 

Neural networks and genetic algorithms for the 
development and validation of a datbase consisting of 
nanofibres based dental systems with various 
architectures  

12115.41 

6.  
Ivănescu 
Bianca 
Laura 

Assessment of antitumor, antioxidant and 
antimicrobial activity of extracts from tanacetum 
species  

3208.03 

7.  Jari Irina 
Breast cancer: evaluation of multimodality imaging 
for diagnosis and follow-up  

10791 

8.  
Rotariu 
Cristian 

Remote monitoring of physiological parameters to 
improve the prediction of fetal outcome  

4877.54 

9.  
Şpac 
Adrian 
Florin 

Fast hplc method for the simultan determination of 
some nsaids in biological liquids from patients with 
polypragmasy  

3425.48 

10.  
Ungureanu 
Maria 
Christina 

The relative influence of adipocytokines and body 
composition upon bone mass: new risk/protective 
factors for osteoporosis?  

4366.32 

 
Tabel 10. Granturi interne din competiț ia 2016 aflate în derulare în anul 2017 

Nr. 
crt. 

Director 
proiect 

Denumire proiect de cercetare Buget realizat2017 (lei) 

11.  
Furnica 
Cristina 

Morphoanatomical and pathophysiological aspects of 
coronary artery bypass grafting in terms of long-term 
outcome (CABOT)  

0 

12.  
Mocanu 
Veronica 

Expression of ghrelin receptor (ghsr-1a) in 
subcutaneous adipose tissue and its effect on 
preadipocytes proliferation and differentiation  

29484.92 

13.  
Vlad 
Maria 
Daniela 

Novel ti-apatite composite scaffold based on 3d-
printing technology intended for spinal restoration  

35658 

14.  
Arhire 
Lidia 
Iuliana 

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

16499.35 

15.  
Armasu 
Ioana 

Evaluation of the anti-aromatase effect of ghrelin in 
breast cancer   

18327.31 

16.  
Creteanu 
Andreea 

Optimization of oral bioavailability of amiodarone 
hydrochloride through the formulation of modified-
release particulate systems  

17731.02 



Pag. 164 din 326 
 

17.  
Gavrilescu 
Otilia 

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

5805 

18.  
Luca 
Catalina 

Analysis of thermographic images in early detecting 
of prematurity apnea  

19206.48 

19.  
Musina 
Ana Maria 

Systemic and local immune response evaluation to 
tumor aggressiveness in patients with colorectal 
cancer  

18419.44 

20.  
Stefaniu 
Ramona 

Frailty and quality of life of elderly patients  0 

21.  
Vasincu 
Alexandru 

Phytochemical profile and pharmacodynamic activity 
on gastric function of some vernonia kotschyana sch. 
bip. ex walp. Extracts  

19893.33 

 
5.2.2. Competiţia de granturi interne 2017 
Prorectoratul ştiinţific, Comisia Ştiinţifică şi Direcţia Administrativă a continuat şi în anul 2017 
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 2017 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. 14/20.07.2017 a 
Senatului. 
Competiţia de granturi interne 2017 a fost organizată în trei 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 40 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. 
3. Grantul de necesitate, o competitie prin care Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. 
Popa" Iași urmărește continuitatea cercetării științ ifice efectuate de cadrele didactice titulare, în 
vederea obț inerii de rezultate competitive pe plan naț ional și internaț ional, materializate în 
publicaț ii științ ifice cu vizibilitate înaltă, vizând atragerea de fonduri extramurale pentru 
cercetare. 
 
În competiţia de granturi interne 2017 au fost selectate pentru finanţare un număr de 12 propuneri 
de proiecte (tabelul 11 şi tabelul 12), ale căror bugete solicitate şi aprobate însumează un total de 
366320 lei. Acordarea sprijinului financiar se face pentru derularea proiectelor de tip grant intern 
în perioada 01.01.2018–31.12.2019, 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 cererii 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. 
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Tabel 11. Proiecte de tip Grantul Tânărului Cercetător selectate pentru finanţare în competiț ia 
2017 

Nr. 
crt. 

Director 
proiect 

Denumire proiect de cercetare Buget total (lei) 

1.  
Vasincu Ioana 
Mirela 

Development and characterization of new nanosystems 
based on nonsteroidal antiinflamatory drugs and 
symptomatic slow acting drugs 

23000 

2.  
Pătrășcanu 
Emilia 

The effect of different concentrations of sevoflurane on 
akt isoforms in breast cancers cells 

23000 

3.  Antohe Ion 
Co-stimulatory and co-inhibitory axes in acute myeloid 
leukemia: fundaments for predicting patient outcome in 
the modern era of targeted immunotherapy 

22990 

4.  Trifan Adriana 
Investigations on antifungal activity of natural products 
with putative use in onychomycosis 

22500 

5.  
Constantin 
Sandra 
Mădălina 

Development of new pioglitazone-curcumin loaded 
chitosan nanoparticles with potential application in type 
2 diabetes mellitus therapy 

23000 

6.  
Năstuț ă Andrei 
Vasile 

Improving the biocompatibility properties of polymer 
matrix surfaces by gas discharge treatments 

22995 

7.  
Gavrilescu 
Mihaela 
Mădălina 

The impact of COX2, HIF-1α, VEGF-C, EGFR and XRCC1 in 
the management of cervical cancer with neoadjuvant 
therapy (NAT): bioclinical significance and prognostic 
value 

22500 

8.  
Ilie Adina 
Carmen 

Telemonitoring heart rate variability in oncologic 
patients using wrist-worn pulse wave monitor vs ecg 
holter - new approach in surveillance of therapeutic 
efficacy and marker for survival 

22990 

 
Tabel 12. Proiecte de tip Echipe-Idei selectate pentru finanţare în competiț ia 2017 

Nr. 
crt. 

Director 
proiect 

Denumire proiect de cercetare Buget total (lei) 

9.  
Timofte 
Daniel Vasile 

Adipose tissue biomarkers in short-term remission of 
metabolic syndrome after bariatric surgery 

45000 

10.  
Ristescu Anca 
Irina 

Factors involved in hyperoxia-induced cancer progression 45855 

11.  
Guț u Mihai 
Marius 

18F FDG pet/mri prognostic markers in cardiorenal 
syndrome (CRS) 

46500 

12.  
Ursu Ramona 
Gabriela 

HPV-related head and neck cancers and identification of 
biomarkers for individualized therapy 

45990 

 
6. MANAGEMENTUL VIZIBILITĂȚII INSTITUȚIONALE INTERNAȚIONALE 
În anul 2017, Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T Popa" Iași a fost prima universitate 
de profil medical din Romania invitată să participe la exerciț iul de ranking Times Higher Education. 
UMF Iași s-a situat în intervalul 801-1000 la nivel mondial, analiza individuală a criteriilor de 
ranking arătând că activităț ile de cercetare necesită o mai bună dezvoltare și coordonare. Ranking-
ul THE a inclus și indicatorul de citabilitate a articolelor științ ifice, acesta reflectând calitatea 
cercetării. Prin urmărirea ulterioara a evoluț iei acestor indicatori se vor identifica modalităț ile de 
creștere a vizibilităț ii activităț ii de cercetare la nivel internaț ional. 
Tot în anul 2017, Universitatea a participat la primul exerciț iu de ranking U-multiranking, exerciț iu 
la care sunt incluse principalele universităț i din România și care se desfășoara la nivel european. 
Rezultatele acestuia vor fi disponibile ulterior și vor fi analizate într-o manieră similară cu cea 
utilizată la exerciț iul THE.  
UMF Iași este inclusă și în sistemul de ranking URAP (University Ranking by Academic Performance) 
sistem care analizeaza exclusiv performanț a cercetării prin diferiț i indicatori cum ar fi 
productivitatea științ ifică, citabilitatea, calitatea cercetării, colaborarea internaț ională. UMF Iași 
se situează pe locul 1347 la nivel mondial și pe locul 7 la nivel naț ional, conform celei mai recente 
analize publicate.  
Prin analiza comparativă a indicatorilor celor trei sisteme de ranking se urmărește ameliorarea pe 
termen scurt, mediu și lung a performanț ei științ ifice instituț ionale 
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7. DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ 
Dezvoltarea Universităț ii de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, a fost susț inută și în anul 
2017 prin scrierea și depunerea unor proiecte noi - aflate în evaluare și prin implementarea/ 
sustenabilitatea proiectelor aflate în derulare/ finalizate în cadrul programelor: POSDRU, POCU, 
POSCCE, CNFIS – Fondul de Dezvoltare Instituț ională, Banca Mondială - Ministerul Educaț iei 
Naț ionale – proiecte ROSE, Uniunea Europeana - Programul Operaț ional Comun România-Ucraina-
Republica Moldova 2007-2013. 
 

Tabel 13. Proiecte finanț ate din fonduri Europene și naț ionale aflate în etapa de 
sustenabilitate 

Nr 
crt 

Nr 
identificare 
contract 

Titlu proiect 
Valoarea 
totala a 
proiectului 

Perioada 
derulare 
proiect 

Adresa web a 
paginii proiectului 

1. 
Transfron-
talier ID MIS 
ETC 1840 

Reteaua Est-
Europeană de 
Excelentă pentru 
Cercetare şi 
Dezvoltare în 
domeniul Bolilor 
Cronice CHRONEX-RD 

1.586.972,80 
euro 

24.12.2013 - 
23.12.2015 

http://www.chrone
x-rd.umfiasi.ro/ro/ 

2. 
POSDRU/159/
1.5/S/133377 

Program de excelenț ă 
în cercetare doctorală 
și postdoctorală 
multidisciplinară în 
bolile cronice 

13.030.083 lei 
08.04.2014 - 
15.12.2015 

http://www.docpos
tdoc.umfiasi.ro/ 

3. 
POSDRU/160/
2.1/S/139881 

Consiliere 
profesională pentru 
studenț ii în medicina 
și program integrat de 
practică în domeniul 
medicinei generale și 
dentare 

16.307.986 lei 
01.04.2014 - 
30.11.2015 

http://www.medcar
eer.umfiasi.ro/ro/ 

4. 
POSDRU/161/
2.1/G/14187
1 

Consiliere 
profesională în 
specializările 
medicale pentru o 
carieră de succes 

1.799.910 lei 
30.04.2014 - 
29.10.2015 

http://www.medvis
e.umfiasi.ro/ 

5. 
POSDRU/159/
1.5/S/135760 

CERO - Profil de 
cariera: cercetător 
român 

12.998.211,80 
lei 

12.04.2014 - 
07.12.2015 

http://cercetare-
cero.ro  

6. 
POSDRU/159/
1.5/S/136893 

Parteneriat strategic 
pentru creșterea 
calităț ii cercetării 
științ ifice din 
universităț ile 
medicale prin 
acordarea de burse 
doctorale și 
postdoctorale - 
DocMed.net_2.0 

13.030.093,20 
lei 

08.04.2014 - 
07.12.2015 

http://docmednet2
0.ro/ 

7. 
POSDRU/179/
3.2/S/151363 

Formarea 
specialistilor în 
domeniul cardiologiei 
pediatrice pentru un 
act medical de 
calitate cu scopul 

20.940.746,10 
lei 

25.02.2015 - 
24.12.2015 

http://www.inimipe
ntrucopii.umfiasi.ro
/ 

http://cercetare-cero.ro/
http://cercetare-cero.ro/
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Nr 
crt 

Nr 
identificare 
contract 

Titlu proiect 
Valoarea 
totala a 
proiectului 

Perioada 
derulare 
proiect 

Adresa web a 
paginii proiectului 

îmbunătăț irii calităț ii 
vieț ii 

8. 
POSDRU/179/
3.2/S/152012 

AD-COR Program 
inovativ de formare în 
domeniul cardiologiei 
pediatrice 

10.600.783,20 
lei 

25.02.2015 - 
24.12.2015 

http://ad-cor.ro/ 

9. 

POSCCE 
Contract de 
finantare nr. 
635 din 
12.03.2014 

Centru avansat de 
cercetare-dezvoltare 
în medicina 
experimentală/ 
CEMEX 

30.883.856 lei 
13.03.2014 - 
30.06.2016 

http://www.cemex.
umfiasi.ro/ 

10
. 

CNFIS-FDI-
2016-0126 

Echitate şi Incluziune 
Socială în UMF Iaşi – 
EIS 

238.000 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

- 

11
. 

CNFIS-FDI-
2016-0127 

UNIVersalIS - 
Creșterea gradului de 
internaț ionalizare 
prin măsuri specifice 
de promovare online 
și offline în cadrul 
U.M.F. „Grigore T. 
Popa”din Iași 

242.300 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

- 

12
. 

CNFIS-FDI-
2016-0128 

Creșterea 
transparenț ei în 
gestiunea studenț ilor 
în UMF Iași 

228.000 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

- 

13
. 

CNFIS-FDI-
2016-0126 

Echitate şi Incluziune 
Socială în UMF Iaşi – 
EIS 

238.000 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

 

14
. 

CNFIS-FDI-
2016-0127 

UNIVersalIS - 
Creșterea gradului de 
internationalizare prin 
măsuri specifice de 
promovare online și 
offline în cadrul 
U.M.F. „Grigore T. 
Popa”din Iași 

242.300 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

 

15
. 

CNFIS-FDI-
2016-0128 

Creșterea 
transparenț ei în 
gestiunea studenț ilor 
în UMF Iași 

228.000 lei 
12.07.2016 - 
15.12.2016 

 

 
De remarcat este faptul că proiectul european POSDRU/3.2/179/S/151363 al Universităț ii de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași și IBCV, intitulat „Formarea specialiștilor în domeniul 
cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătăț irii calităț ii vieț ii” 
cu acronimul „100 de inimie pentru 100 de copii” în care au fost trataț i chirurgical, intervenț ional 
sau prin proceduri de electrofiziologie 112 copii cu malformaț ii cardiace congenitale, a fost unic 
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atât în România, cât și în Europa, fiind recent apreciat (12 octombrie 2017) de doamna Comisar 
European Marianne Thyssen care s-a deplasat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iași special pentru a discuta și felicita universitatea si coordonatorii proiectului pe care l-a 
considerat unic la nivel naț ional și european prin eforturi și realizări. Activitatea echipei de 
specialiști a făcut posibilă inversarea parcursului medical pentru cei 112 copii trataț i, pentru acesti 
copii. 
În locul recurgerii la formularul E112 în vederea deplasării în străinătate pentru a beneficia de 
tratamentul optim, a fost posibilă venirea la Iași a experț ilor care activează la clinici europene 
specializate în chirurgia cardiacă pediatrică (San Donato Milanese – Italia, Lodz – Polonia, Bad 
Oeynhausen - Germania) pentru a forma echipe mixte alături de specialiștii români, care le-au 
oferit acestor copii un tratament la cele mai înalte standarde europene, o îngrijire și monitorizare 
adecvată. Mai mult decât atât, proiectul a avut și un scop educaț ional, formând specialiști 
(medici- 75 și asistente-160) care să poate continua și perfecț iona linia trasată de proiect în 
absenț a supervizării specialiștilor străini. Proiectul a obț inut locul 2 la Gala Fondurilor structurale 
2017 Secț iunea Școala face omul OM. 
 

Tabel 14. Proiecte aflate în etapa de implementare în anul 2017 

Nr 
crt 

Nr identificare 
contract 

Titlu proiect 
Valoarea totala a 
proiectului 

Perioada 
derulare proiect 

1. 
CNFIS-FDI-2017-
0256 

Echitate şi Incluziune Socială în 
UMF Iaşi – EIS 2.0 

233.185 lei 
13.06.2017 - 
15.12.2017 

2. 
CNFIS-FDI-2017-
0188 

UNIVersalIS 2.0- Creșterea 
gradului de internationalizare 
prin măsuri specifice de 
promovare online si offline in 
cadrul U.M.F. „Grigore T. Popa” 
din Iași 

250.000 lei 
13.06.2017 - 
15.12.2017 

3. 
CNFIS-FDI-2017-
0191 

Sistem integrat pentru 
managementul centralizat al 
resurselor specifice activităţii 
didactice 

366.204 lei 
13.06.2017 - 
15.12.2017 

4. 
ROSE 
28/SGU/NC/I 
din 17.10.2017 

Prevenirea abandonului scolar și 
consilierea în alegerea 
traiectoriei în cariera pentru 
studenț ii anului I de medicină 
dentară și tehnică dentară 
(BeMeDTech) 

340.551 lei 
17.10.2017 - 
16.10.2020 

 
7.1. PROIECTE NOI 
În mai 2017 s-au depus si au fost acceptate 4 scrisori de intentie la ADR Nord –Est pentru Crearea si 
dezvoltarea a 4 (patru) centre de transfer tehnologic fiecare in valoare de 3.000.000 Euro in cadrul 
Axei 1 ”Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiț ii 1.1, Operaț iunea A - 
Sprijinirea entităț ilor de transfer tehnologic, respectiv: 
1. Crearea și dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic MAVIS - Managementul Medical 

Complex al Vârstnicului și Imbatranirea Sănătoasă 
2. Crearea și Dezvoltarea unui Centru de Transfer Tehnologic în Medicina Dentară 
3. Crearea și dezvoltarea centrului de transfer tehnologic în biotehnologie – BIOTECH 
4. Crearea și Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic PHARMA-TECH UMF Iași 
Activităț ile finanț ate au fost centrate pe Dezvoltarea Resurselor Umane, atât cu scopul formării 
anagajaț ilor cât și a studenț ilor universităț ii dar și pe dotarea universităț ii cu noi instrumente IT 
necesare sau susț inerea categoriilor defavorizate din rândul studentilor. S-a urmărit astfel 
creșterea competitivităț ii universităț ii prin creșterea calităț ii pregătirii angajaț ilor, a 
adaptabilităț ii studenț ilor și integrarea lor mai ușoară pe piaț a muncii, vizibilitatea internaț ională 
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a universităț ii prin prezenta la diverse târguri educaț ionale și atragerea de potenț iali viitori 
studenț i din străinătate. 
Indicatorii au fost atinși în toate cazurile și activităț ile au fost implementate în conformitate cu 
cererile de finantate, contractele semnate si regulilor impuse în fiecare caz în parte de către 
finanț ator. 
 
În perioada raportată au fost depuse și cereri de finanț are (proiecte) la Comisia Europeană, Orizont 
2020, POR, Interreg, programul Dunărea, Erasmus Plus, Granturi SSE și Norvegiene pentru 
diversificarea în acest fel a resurselor financiare disponibile dar și a posibilităț ilor de colaborare 
internaț ională și a activităț ilor posibile de a fi implementate. 
 

Tabel 15. Proiecte depuse în perioada raportată și aflate în evaluare sau contractare 

Nr 
crt 

Nr identificare contract/ 
Finanț ator 

Titlu proiect 
Valoarea totală a 
proiectului 

Status 
proiect 

1. POCU/91/4/8/111105 

FRAC- Formarea 
naț ionala a 
specialiștilor în 
recuperarea 
afecț iunilor 
congenitale și 
genetice 

7.957.755,44 lei 

proiect 
aprobat 
in data 
06.11.201
7, 
perioada 
de 
contracta
re 

2. POCU/90/6/19/108943 

Facilitarea tranziț iei 
de la educaț ie la 
piaț a muncii în 
domeniul sănătăț ii – 
balneofiziokinetoter
apie 

1.957.755,44 lei 

proiect in 
evaluare 
la data de 
31.12.201
7 

3. POC/80/1/2/107863 

Centru suport pentru 
proiecte 
internaț ionale CD 
internaț ionale de 
sănătate (CSPIS-CD) 

2.994.080,40 

proiect in 
evaluare 
la data de 
31.12.201
7 

4. 

INTERREG EUROPE 
PROGRAMME 
THIRD CALL FOR PROPOSALS 
Spa4Health PROJECT IDEA 

SYMED - Systemic 
open innovation 
policies for 
supporting regional 
silver economy 
growth & innovation 
delivery 

1.810.655 euro 
In 
evaluare 

5. 
Danube Transnational 
Programme 

DHH2MARKET - 
Danube Health Hub 
for improving 
market uptake of 
research knowledge 

3.070.703,50 lei 
În 
evaluare 

 
8. PROIECTE STRATEGICE 
In anul 2017 s-au conturat direcț ii noi pentru realizare obiectivelor pe termen mediu ale activităț ii 
de cercetare științ ifică și inovării și ale dezvoltării instituț ionale, în care Prorectoratul științ ific a 
fost iniț iatorul unor proiecte strategice noi, ce vor constitui aplicaț ii pentru liniile de finanț are 
anunț ate: 

 
1. Platforma multidisciplinară de cercetare medicală în regiunea NE –acronim CENEMED. 
Domeniul științ ific de bază îl reprezintă cercetarea în domeniile: cardiovascular și toxicologic, 
chirurgie oncologică pelvină, imunologie și biologie celulară, anatomie patologică în nefrologie și 
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gastroenterohepatologie. Scopul final este de a crește rata de supravieț uire a pacienț ilor și de a 
îmbunătăț i calitatea vieț ii pacienț ilor având diagnostic din domeniile precizate.  
CENEMED își propune să creeze un centru unic la nivel naț ional și competitiv la nivel european și 
internaț ional. Prin achiziț ionarea de echipamente de ultimă generaț ie, competitive la nivel 
internaț ional și prin colaborările interdisciplinare, centrul își propune să îmbunătaț ească serviciile 
de cercetare derulate în prezent, în vederea creșterii atractivităț ii acestora la nivel internaț ional. 

 
2. Centru Suport pentru Proiecte CD Internaț ionale de Sănătate. 
Obiectivul general îl constituie întărirea capacităț ii organizaț iilor CDI publice și private din 
domeniul Sănătate de a participa la competiț ii europene și internaț ionale de CDI, în special în 
cadrul programului – cadru Orizont 2020, al Uniunii Europene dar și la alte programe de CDI 
internaț ionale, prin crearea și dezvoltarea unui Centru Suport pentru Programe Internaț ionale CDI 
(CSPI – CDI) în cadrul Direcț iei Programe pentru Dezvoltare Instituț ională a Universităț ii de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în calitate de Organizaț ie gazdă. CSPI-CD va oferi 
un suport integrat și specializat în dezvoltarea de propuneri de proiecte CDI internaț ionale, 
rezultatul fiind o rată mai mare de participare a organizaț iilor CDI medicale din România la 
programul Orizont 2020 al UE și o mai bună calitate a propunerilor prezentate de solicitanț i și 
parteneri.  
Noutatea în domeniu constă în coagularea informaţiilor şi documentelor tematice relevante în 
prezent dispersate în diferite surse referitoare la programul cadru Orizont 2020 și a altor programe 
internaț ionale în domeniul sănătate; structurarea acestora într-o bază de cunoaştere unitară pe 
criterii europene; crearea unui instrument informatizat susţinut de repere electronice cu potenţial 
de extindere tematică – teritorială – temporală. Mai mult, se urmărește creșterea vizibilităț ii 
internaț ionale a comunităț ii de cercetare medicală din România, promovarea competenț elor 
organizaț iilor de cercetare medicală din România la nivel internaț ional, organizarea de activităț i 
de sprijin pentru integrarea în proiecte europene, organizarea de manifestări științ ifice în 
domeniul medical în Romania cu participare naț ională și internaț ională. 

 
3. Centrul de Sănătate Dunărea pentru îmbunătăț irea absorbț iei pe piaț ă a cunoștinț elor în 

cercetare. 
Îmbunatăț irea capacităț ilor cadrului de inovare în regiunea Dunării pentru sectorul asistenț ei 
medicale și domeniile interconectate, cu scopul de a stimula calea de comercializare a 
cunoștinț elor de cercetare din laboratoare, pe piaț ă. Se vizează dezvoltarea unui model 
transnaț ional de gestionare a cunoștinț elor (KMM- Knowledge Management Model) capabil să 
integreze instrumentele și pachetele de servicii care să sprijine integrarea pe piaț ă a rezultatelor 
cercetării în regiunea Dunării. 
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CAPITOLUL XIII. SERVICIUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERA (SCOP) 
 
Serviciul de Consiliere și Orientare în Carieră (SCOP) a fost înființ at în cadrul Universităț ii de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași în 2008 (Decizia Biroului Senat nr. 426 din 10 iunie 
2008 privind infiintarea Serviciului de Consiliere si Orientare Profesională) cu scopul de a oferi 
servicii de informare, orientare profesională și asistenț ă psihologică studenț ilor și absolvenț ilor. 
 
SCOP este un departament special dedicat studenț ilor Universităț ii de Medicină și Farmacie Grigore 
T. Popa care pot beneficia gratuit de servicii psihologice specializate atunci când întâmpină 
dificultăț i atât în sfera educaț ională/profesională, cât și în sfera personală 
 
Pe parcursul anului universitar 2016 – 2017, Serviciul de Consiliere și Orientare în Carieră (SCOP), a 
fost implicat în mai multe activităț i și proiecte, care au avut ca obiectiv oferirea de servicii de 
consiliere, atât în formă individuală, cât și de grup, studenț ilor universităț ii noastre. Luând în 
considerare faptul că a mai fost angajat încă un psiholog din luna iunie 2016, obiectivele din acest 
an universitar s-au focusat pe creșterea numărului de studenț i care accesează serviciile 
departamentului, asigurarea calităț ii serviciilor și adaptarea activităț ilor la nevoile și dificultăț ile 
întâmpinate de studenț i.  
 
Activităț ile și serviciile puse la dispoziț ia studenț ilor în acest an universitar se încadrează în 
obiectivele departamentului și anume: servicii de informare, servicii de consiliere educaț ională, de 
carieră și consiliere psihologică. 
 
Ca o particularitate pentru acest an universitar, am constatat un interes crescut din partea 
studenț ilor pentru activităț ile de consiliere psihologică și psihoterapie pentru diferite 
problematici: probleme de anxietate, depresie, situaț ii conflictuale în familie sau în relaț ii. De 
asemenea, am putut observa nevoia studenț ilor de a primi îndrumare și în aspecte care sunt 
relaț ionate cu viaț a academică: tehnici de învăț are, management al stresului, dezvoltarea 
abilităț ilor de comunicare, etc.  
În continuare vom prezenta activităț ile derulate, cu rezultatele obț inute: 
 
 

http://www.umfiasi.ro/scop/Documente/Anexa_32-00_70a_DBS426_din_2008_de_infiintare_SCOP.pdf
http://www.umfiasi.ro/scop/Documente/Anexa_32-00_70a_DBS426_din_2008_de_infiintare_SCOP.pdf


Pag. 172 din 326 
 

Nr 
Crt. 

Descrierea activităț ii Rezultate obț inute 
Persoane 
responsabile 
de activitate 

Observaț ii 

1. 

Servicii de informare și publicitate – 
prin intermediul acestor activităț i, 
ne-am propus să promovăm mai mult 
activitatea departamentului în rândul 
studenț ilor.  
 

Rezultate :  
-participare la ședinț ele asociaț iilor de studenț i, 
discuț ii cu reprezentanț i ai facultăț ilor (3 ședinț e),   
-realizarea conț inutului pentru broșura de prezentare 
a departamentului, crearea identităț ii vizuale a 
departamentului în acord cu cea a universităț ii, 
crearea unui afiș. 
-participare la proiectul Orientation Day, la care a 
fost prezentat departamentul S.C.O.P. tuturor 
studenț ilor de anul I, atât de la secț iile de limbă 
română, cât și de la secț iile de limbi străine  (1000 
de studenț i).  
-includerea informaț iilor de prezentare a 
departamentului în Ghidul studentului, material 
folosit în cadrul proiectului Orientation Day 

Psih. Ciolan 
Ioana Monica 
Psih. Dondaș 
Corina 

Aceste activităț i au contribuit la 
creșterea vizibilităț ii acestui 
departament și la creșterea 
numărului de studenț i care s-au 
adresat acestui departament. 

2. 

Monitorizarea fenomenului de 
abandon universitar: este o 
componentă importantă prin 
intermediul căreia ne propunem să 
aflăm care sunt motivele care duc la 
aceste decizii, ce doresc să facă pe 
viitor acești tineri și oferirea unor 
alternative.  

În anul universitar 2016 - 2017 s-au prezentat un 
număr de 134  de studenț i dintre care 94 de studenț i 
români și 40 de studenț i străini  
Din totalul de studenț i, 92 de studenț i au solicitat 
retragerea de la studii, 12 studenț i au solicitat 
întreruperea studiilor iar 30 studenț i au solicitat 
îngheț area studiilor. 
 

Psih. Ciolan 
Ioana Monica 
Psih. Dondaș 
Corina 

Motivele sunt legate și de 
aspectele financiare, și de faptul 
că unii au conștientizat că nu le 
place domeniul ales, unii din 
motive personale, alț ii care au 
reușit să intre la o altă 
specializare tot din cadrul 
Universităț ii. 

3.  

Activităț i de consiliere psihologică – 
aceste activităț i au presupus fie 
lucrul individual, faț ă în faț ă cu 
studenț ii, fie anumite activităț i de 
grup pe diferite tematici. În anumite 
cazuri au fost utilizate o serie de 
teste psihologice din cadrul bateriei 
de teste CAS++, de evaluare atât a 
trăsăturilor de personalitate, sau de 
evaluare a unor probleme clinice 
(depresie, anxietate, etc).  

În anul 2016 -2017, au participat la activităț i de 
consiliere psihologică individuală un număr de 88 de 
studenț i, cu un număr total de 348 de sesiuni de 
consiliere. 
Activităț ile de grup derulate în această perioadă au 
fost: 
1. Conferinț a ”Realităț i și prejudecăț i despre avort” – 
3.11.2016 în parteneriat cu SSMI.  
2. Psychological abnormalities on Medical Students - 
28.11.2016.  
3. Conferinț a ”Adevăr și prejudecată despre sarcină 
în facultate”- 07.12.2016. Evenimentul a fost 

Psih. Ciolan 
Ioana Monica 
Psih. Dondaș 
Corina 

S-a putut observa o creștere a 
adresabilităț ii serviciilor de 
consiliere psihologică în rândul 
studenț ilor, care fie au venit cu 
dificultăț i în sfera clinică, fie au 
venit pentru dezvoltarea 
personală. Sunt interesaț i să se 
autocunoască, să dezvolte 
strategii de rezolvare de probleme 
pentru a putea gestiona situaț ii 
profesionale și personale. 
De asemenea, activităț ile de 
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organizat în cadrul zilelor UMF, în parteneriat cu SSMI. 
4. Conferinț a ”Violenț a din umbra” – 08.12.2016. 
Evenimentul a fost organizat în cadrul zilelor UMF, în 
parteneriat cu SSMI. 
5. Dealing with Social Anxiety Workshop -10.12.2016 
Workshop organizat special pentru studenț ii străini pe 
tematica anxietăț ii sociale 
6. Workshop ”Burnout  Ways of prevention”, 
26.02.2017, organizat pentru studenț ii de la secț iile 
cu predare în limba engleză și franceză 
7. Workshopuri de statistică – 4 întâlniri 
8.  Conferinț a ”The depths of anxiety. What it is and 
how to deal with it?,  2.03. 2017 
9. Workshop ”Relaxarea, legătura dintre corp, minte 
și starea de bine”, 30.03.2017 
10. Workshop ”Managementul stresului” în cadrul 
Conferinț ei Naț ionale de Bioninginerie pentru 
Studenț i și Tineri Cercetători – BENG, 18.05.2017 
 

grup, fie ele conferinț e sau 
workshopuri le oferă posibilitatea 
de a se informa, de a cunoaște și 
alte persoane, de a face schimb 
de idei cu alte persoane.  
 

4.  

Activităț i de consiliere și orientare 
profesională – această categorie de 
activităț i a fost implementată în 
special prin intermediul proiectului 
”Echitate și incluziune socială”, care 
și-a propus să ofere această 
categorie de servicii studenț ilor care 
aparț in unui grup vulnerabil.  
De asemenea, în acest an universitar 
am avut sesiuni de consiliere de grup 
cu elevii care au vizitat universitatea 
și erau interesaț i să aleagă să 
studieze pe viitor unul din domeniile 
medicale.   

În anul universitar 2016 – 2017 au fost consiliaț i 
profesional, în sesiuni individuale un număr de 180 de 
studenț i.  
În ceea ce privește elevii, pe parcursul activităț ilor 
de grup au participat un număr de 950 elevi din 
județ ele Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Iași, Neamț , 
Suceava, Vaslui 

Psih. Ciolan 
Ioana Monica 

Aceste activităț i au contribuit la o 
mai bună înț elegere a 
conceputului de consiliere 
profesională, în rândul 
studenț ilor, a facilitat 
interacț iunea între studenț i și 
specialiști și schimbul de idei.  
Activităț ile cu elevii pot facilita 
crearea unei perspective cât mai 
realiste asupra vieț ii academice, 
aspect care le va fi de ajutor în 
momentul venirii la facultate.  

5.  

Activităț i de cercetare în cadrul unor 
proiecte naț ionale și internaț ionale.  
Membrii departamentului S.C.O.P. au 
fost cooptaț i în echipa de lucru a 
Proiectului Naț ional de 

În anul universitar 2016 – 2017, au fost lucrate și 
definitivate instrumentele de lucru utilizate în acest 
proiect și anume: chestionar de evaluare a traseului 
profesional, chestionar de evaluare a satisfacț iei 
profesionale a studenț ilor, chestionar de evaluare a 

Psih. Ciolan 
Ioana Monica 
Psih. Dondaș 
Corina 

Aceste rezultate pot fi de folosite 
în implementarea unor măsuri la 
nivelul universităț ii, măsuri care 
pot contribui la orientarea 
studenț ilor, la creșterea 
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Responsabilitate Socială a 
Facultăț ilor de Medicină. 
 

satisfacț iei profesionale a medicilor rezidenț i, 
chestionar de evaluare a satisfacț iei profesionale a 
tinerilor specialiști, chestionar de evaluare a 
satisfacț iei profesionale a membrilor comunităț ii și 
chestionar de evaluarea a tendinț elor de migraț ie. 
Aceste instrumente au fost aplicate la nivelul 
centrelor universitare participante, s-au realizat 
bazele de date, s-au interpretat rezultatele. 
Rezultatul final: un raport tehnic de prezentare a 
etapelor proiectului și a rezultatelor obț inute  

satisfacț iei și la formarea 
identităț ii profesionale a viitorilor 
specialiști din domeniile 
medicale.   
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CAPITOLUL XIV. DEPARTAMENTUL DE COMUNICARE ȘI MARKETING UNIVERSITAR 
 
Departamentul de Comunicare şi Marketing Universitar al Universităț ii de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași 
 
Descrierea Departamentului 
Departamentul de Comunicare şi Marketing Universitar (DCMU) al Universităț ii de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” are ca misiune: 
- adoptarea unei strategii de promovare a identităţii, valorilor şi culturii universităț ii, ca parte 
permanentă a planului strategic şi a celui managerial; 
- aplicarea unui program coerent de creare şi menţinere a propriei identităţi, care să cuprindă nu 
doar numele, ci şi atmosfera, evenimentele şi cultura organizaţională; 
- proiectarea unei imagini unice şi coerente şi impunerea ei ca „marcă" a universităţii; 
- realizarea unui sistem unitar de comunicare, atât cu publicul intern (studenţi, absolvenţi, 
angajaţi) cât şi cu categoriile externe de public (potenţiali studenţi, părinţi, comunitatea locală şi 
regională, naţională şi internaţională). 
Principalul scop al departamentului îl constituie promovarea universităţii. Acest obiectiv este 
îndeplinit prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea şi menţinerea unei 
imagini pozitive. 
Obiectivele Departamentului de Comunicare şi Marketing Universitar sunt de promovare a imaginii 
universităț ii și creșterea vizibilităț ii sale la nivel naț ional și internaț ional precum și promovarea 
ofertei academice a Universităț ii.  
Departamentul de Comunicare şi Marketing Universitar promovează Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Grigore T. Popa" în rândul publicurilor ţintă prin intermediul:  
- publicaţiilor despre universitate (broşuri de prezentare, broşuri cuprinzând oferta academică, 
filme de prezentare, materiale promoţionale); 
- relaţiilor cu mass-media (conferinţe de presă, comunicate de presă); 
- evenimente şi acţiuni organizate de universitate; 
- mijloacelor alternative de informare online – reţele sociale etc. 
- participării la evenimente de prezentare și promovare a ofertei educaţionale, la nivel local şi 
naţional 
- activităţilor de consiliere privind crearea materialelor de promovare realizate de entităţi ale 
universităţii (facultăţi, departamente, etc.) 
 
În anul universitar 2016-2017, Departamentul de Comunicare şi Marketing Universitar a organizat 
următoarele categorii de evenimente: 
 
I. EVENIMENTE CARE AU CA SCOP CREȘTEREA ATAȘAMENTULUI FAȚĂ DE UMF IAȘI 

 
1. DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2016-2017 
Ceremonia de deschidere a anului universitar 2016-2017 la Universitatea de Medicină și Farmacie 
”Grigore T. Popa” a avut loc duminică, 2 octombrie, de la 18.30, în Piaț a Naț iunii (Esplanada UMF 
Iași). Ceremonia de deschidere a fost structurată în două părț i: una tradiț ională, în care atât 
rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, cât și oficialităț i ale urbei au ț inut discursuri 
adresate viitorilor medici, și una concepută după un scenariu impresionant, de lansare a noului 
brand. Evenimentul s-a încheiat cu un concert inedit - #Cocoon, susț inut de Zoli Toth. Tema 
centrală a ceremoniei de deschidere a fost noua identitate vizuală a universităț ii, devoalată în 
cadrul unui spectacol extraordinar de lasere și lumini. La festivitate au participat, în Piaț ă, cca 
1500 de persoane. Festivitatea fost transmisă online pe platforma de e-learning a UMF 
www.umfIași.ro unde a avut 3234 vizualizări.  
 
2. ZILELE UMF 2016 
Desfășurat în zilele de 7 și 8 decembrie 2016, evenimentul Zilele UMF 2016 a avut deschiderea 
festivă în prezenț a oficialităț ilor Iașului și a reprezentanț ilor celorlalte universităț i publice din Iași 
cu conferinț a „Arta Chirurgului. Chirurgia Artei” susț inută de prof. dr. Ion Christian Chiricuț ă și 
criticul de artă Adrian Buga. Conferinț a a fost urmată de vernisajul expoziț iei de pictură „Vivat 
Academia” al Asociaț iei „Contemporanii” București și de lansări de carte ale Editurii „Grigore T. 
Popa”. În paralel cu activităț ile culturale și artistice, au avut loc sesiuni de comunicări ştiinţifice 
organizate pe toate palierele: studenț i, rezidenț i, profesori, cercetători precum și workshopuri ale 
Societăț ilor și asociaț iilor studenț ești ale UMF Iași: SSMI, SSSI, SSFI și ASB 
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3. CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOȚIEI 2017 
În cadrul unui eveniment aflat la a patra ediț ie, UMF Iași a organizat o ceremonie unică pentru toţi 
cei 1562 absolvenţi ai promoț iei 2017, în Piaț a Naț iunii (Esplanada UMF). Pe parcursul întregii zile 
de 27 iunie 2017, decanii și decanii de promoț ie ai Facultăț ilor de Medicină, Medicină Dentară, 
Farmacie și Bioinginerie Medicală au înmânat diplomele absolvenț ilor. După-amiază, în cadrul unei 
festivităț i care a purtat numele de Ceremonia de Învestitură, rectorul UMF Iași, Prof. Univ. Dr. 
Viorel Scripcariu, a adresat felicitări Promoț iei 2017 pentru „pasul pe care l-au făcut în viaț ă odată 
cu absolvirea UMF Iași”, părinț ilor absolvenț ilor și cadrelor didactice al Universităț ii. La festivitate 
a fost invitat și domnul Mohamed Ketata, director regional al Biroului pentru Europa Centrală și 
Orientală al Agenț iei Universitare a Francofoniei (AUF). Prof.Univ.dr Mircea Covic, unul dintre cei 
mai mari specialiști în genetică medicală din România și profesor al Universităț ii de Medicină și 
Farmacie din Iași, a susț inut Cursul Festiv cu tema Medicina genomică. La eveniment au participat 
1562 absolvenţi și cca 3000 părinț i, prieteni, etc. Festivitatea fost transmisă online pe platforma 
de e-learning a UMF unde a avut 6924 vizualizări.  
 
4. 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa 
Pentru a marca 125 ani de la nașterea lui Grigore T. Popa, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” a organizat o serie de manifestări care au avut loc în ziua de 4 mai, în Aula 
„George Emil Palade”. Astfel, în holul central din faţa Aulei „George Emil Palade”a fost organizată  
o expoziț ie documentară „Grigore T. Popa”, cu fotografii și documente inedite. În Aula „George 
Emil Palade”  a avut loc conferinț a „Grigore T. Popa – Dragostea în interbelic”, despre 
corespondenț a savantului cu soț ia sa, dr. Florica Popa, susț inută de dr. Richard Constantinescu, 
cadru didactic la disciplina Istoria Medicinei UMF Iași. Evenimentul s-a încheiat cu lansarea 
volumului „Pericolul neisprăviț ilor”, care face parte din seria de autor „Grigore T. Popa”, iniț iată 
și coordonată de dr. Richard Constantinescu.  
  
5. ORIENTATION DAYS 
În perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2017, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. 
Popa” a organizat Orientation Days - programul de integrare pentru studenț ii UMF Iași. Toț i 
studenț ii din primul an, atât cei români, cât și cei de la liniile de predare în limbile engleză și 
franceză, au venit la info-point-urile instalate pe Esplanada UMF, unde au primit informaț ii despre 
tururile pregătite de organizatori: tururi academice și tururi ghidate în orașul Iași. Tururile 
academice au fost conduse de studenț i la UMF Iași în ani mai mari. Tururile au debutat în Aula 
Magna „George Emil Palade”, unde bobocii au primit broșuri și halate și au făcut cunoștinț ă cu 
decanii facultăț ilor și tutorii de an. Apoi au vizitat clădirile universităț ii, de la corpul principal și 
Institutul de Anatomie, până la sediul din str. Kogălniceanu și Centrul de Limbi Moderne și 
Integrare Culturală „Grigore T. Popa”, precum și la Biblioteca UMF-ului. 
Studenț ii francezi s-au întâlnit cu Excelenț a Sa doamna Michèle Ramis, ambasadorul extraordinar și 
plenipotenț iar al Franț ei în România, la eveniment participând și reprezentanț i ai Institutului 
Francez Iași și ai organizaț iilor francofone studenț ești.  
 
II. CAMPANII DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAȚIONALE ÎN RÂNDUL ELEVILOR DERULATE ÎN 

ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, entitate cu vizibilitate pe planul 
performanț ei în educaț ie și în cercetare, construiește evenimente de comunicare și relaț ionare cu 
elevii din toată Moldova, prin care asigură, pe termen lung, formarea și păstrarea resurselor umane 
de înaltă calitate și competenț ă în Iași. Scopul acestor evenimente este atragerea unui număr cât 
mai mare de elevi atât din Iași cât și din toată Moldova și de fidelizare a acestora pentru a deveni 
studenț i ai UMF Iași. 
 
1. PROGRAMUL „VIZITĂ LA UMF IAȘI” 
Pentru a veni în întâmpinarea elevilor care care vor să respire, în avans, aerul de studenț ie, și 
vizitează instituț iile de învăț ământ superior în Săptămâna Școala Altfel, UMF Iași le-a pregătit 
elevilor un program atractiv, aceștia putând vizita: 

- Muzeele UMF Iași: Muzeul de Anatomie, Muzeul de Științ e Farmaceutice și Muzeul de Istorie a 
Medicinei  

- Laboratoarele Facultăț ii de Farmacie 

- Baza de Abilităț i Medicale Practice a Facultăț ii de Medicină 

- Baza de Învăț ământ Medical Stomatologic 
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- Laboratoarele Facultăț ii de Bioinginerie Medicală 
De asemenea, elevii din clasele a XI-a și a XII-a care doresc să devină studenț i ai UMF Iași pot asista 
la un curs de Anatomie și pot afla totul despre oferta educaț ională și despre admitere, într-o 
sesiune de întrebări și răspunsuri cu profesori ai Universităț ii. 
Programul „Săptămâna Altfel” a avut loc, în anul școlar 2016-2017, în următoarele perioade: 17 
octombrie - 2 decembrie 2016, 27 februarie - 31 martie 2017 și 15 mai - 9 iunie 2017. În aceste 
perioade, 950 elevi din județ ele Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Iași, Neamț , Suceava, Vaslui au 
vizitat UMF Iași. 
 
2. ARENA ȘTIINȚELOR MEDICALE. SĂPTĂMÂNA CREIERULUI 
„SĂPTĂMÂNA CREIERULUI. Descoperim Medicina prin joacă” s-a desfăşurat pe durata a 4 zile: 15-18 
mai 2017, între orele 9.00-17.00, în clădirea Farmacie a UMF Iași. Programul este compus din: 
ateliere cu activităţi interactive, galerii statice – expoziţii dinamice - prezentări audio-video, 
construite în jurul marilor capitole ale studiului creierului şi sistemului nervos în general. În acest 
an, la aceste ateliere au participat peste 1000 de  elevi cu vârste între 10 și 18 ani. SĂPTĂMÂNA 
CREIERULUI este activitate a Cercului de Neurochirurgie al UMF Iași. 
 
3. CARAVANA UMF IAȘI 
Cea mai amplă acţiune a UMF Iași de prezentare a ofertei educaț ionale pentru anul universitar 
2017/2018 precum și de consiliere și orientare profesională a elevilor din clasele a XI-a și a XII-a. 
Proiectul a vizat 80 de colegii și licee din județ ele Iași, Vaslui, Neamț , Bacău, Botoșani, Suceava, 
Vrancea, Brăila și Galaț i. S-au ales liceele de top din fiecare reşedinţă de judeţ precum şi liceele 
importante din oraşele acestor judeţe, făcându-se anterior şi o analiză amănunţită asupra locului 
din care provin candidaț ii admiterii la UMF Iași. 
Caravana UMF Iași a adus în atenț ia elevilor: 

- prezentarea facultăț ilor și a bazei materiale a Universităț ii,  

- oportunităț ile  pe care le poate avea un student medicinist în Iași 

- perspectivele de carieră pe care studenț ii le au, după terminarea unei facultăț i din cadrul UMF 
Iași.  

Acţiunea este menită să scoată în evidenţă valori specifice ale Universităţii precum excelenț a 
academică, oferta educaţională, detaliile admiterii, baza materială şi socială, oportunităţile care 
disting UMF Iași de celelalte universităţi de profil. 
Datele Caravanei: 

- Județ ul Bacău – 22-24 martie – aprox. 1000 elevi 
- Județ ul Neamț  - 28-30 martie – aprox. 1000 elevi 

- Județ ul Suceava – 3-5 aprilie – aprox. 1000 elevi 

- Județ ul Botoșani – 6-7 aprilie – aprox. 500 elevi 

- Județ ul Vaslui – 10-11 aprilie – aprox. 500 elevi 

- Județ ul Iași – 3-12 mai – aprox. 1500 elevi 

- Jud. Galaț i, Brăila și Vrancea - 15-17 mai – aprox.1000 elevi 
Participanț i activi la Caravană: 57 cadre didactice și 57 studenț i 
Impactul promovării ofertei asupra creșterii numărului de candidaț i l-am măsurat prin compararea 
numărului de candidaț i proveniț i din colegiile și liceele vizitate de noi, din toate cele 9 județ e. Pe 
localităț i vizitate, creșteri ale numărului de candidaț i faț ă de anul trecut s-au înregistrat în: 
Botoșani (22%), Piatra Neamț  (34%), Târgu Neamț  (38%), Suceava (36%), Fălticeni (56%), Galaț i 
(44%) etc. 
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CAPITOLUL XV. BIBLIOTECA UMF „GRIGORE T. POPA” IAȘI 

 
Biblioteca Universitară sprijină activitatea didactică și de cercetare, asigurând cadrul general de 
informare și documentare a comunităț ii academice (cadre didactice, studenț i, rezidenț i, 
masteranzi, doctoranzi, cercetători, etc.), prin: organizarea serviciilor specializate de bibliotecă, 
editură și tipografie, precum și prin distribuirea de publicaț ii din producț ia editorială proprie prin 
intermediul Librăriei. 
Biblioteca Universitară dezvoltă relaț ii de schimb interbibliotecar intern și extern și efectuează 
împrumut interbibliotecar intern de publicaț ii.  
Realizează statistici cu privire la fondul de carte deț inut de bibliotecă, la gradul de acoperire cu 
material didactic pe discipline și informează membrii comunităț ii academice privind accesul la 
publicaț iile pe suport print, publicaț iile electronice și bazele de date online. 
Încurajează producț ia editorială proprie (în special suporturi de curs și lucrări practice) prin 
serviciile de editare, tipărire, promovare în cadrul diferitelor expoziț ii, precum și prin asigurarea 
distribuț iei publicaț iilor membrilor comunităț ii academice prin intermediul Librăriei. 
Organizează activitatea muzeistică, dezvoltă, gestionează și promovează colecț iile 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 ț intă este format din: cititori specifici (cadre didactice, 
studenț i, rezidenț i, masteranzi, doctoranzi, cercetători ai Universităț ii de Medicină și Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iași) și cititori nespecifici (medici din reț eaua sanitară, cadre didactice și 
cercetători de la alte universităț i, etc.) 
În efortul constant de a veni în întâmpinarea clienț ilor săi, biblioteca achiziț ionează și pune la 
dispoziț ia acestora o bogată colecț ie de publicaț ii medicale pe suport print sau electronic și 
importante baze de date cu acces on-line, pentru a asigura o bună informare în toate specialităț ile 
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 satisfacț ie al utilizatorilor bibliotecii se realizează prin:  
- deversificarea și creșterea permanentă a fondului de publicaț ii (pe suport print sau electronic) 

puse la dispoziț ia cititorilor; 
- achiziț ionarea de baze de date cu specific medical cu acces on-line (reviste și cărț i 

electronice); 
- modernizarea echipamentelor electronice ale bibliotecii; 
- creșterea gradului de confort în spaț iile 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 tradiț ionale de bibliotecă, a bazelor de date cu acces on-line, etc.). 

 
În ceea ce privește dotarea cu material bibliografic, în anul universitar 2016-2017 au intrat în 
fondul Bibliotecii U.M.F. “Grigore T.Popa” Iași prin achiziț ie, donaț ii și schimb interbibliotecar un 
număr de 7714 volume publicaț ii în valoare de 212.452,55 lei, însumând aproximativ 2236 titluri, 
ajungându-se la sfârșitul anului universitar la un număr de 277.798 volume publicaț ii (cărț i, 
reviste, audio-vizuale, etc.). În această perioadă în fondul bibliotecii au intrat un număr de 61 
titluri de manuale de curs și lucrări practice, dintre care 43 de titluri cu ani de apariț ie 2015-2017. 
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 
cărț i electronice cu acces online aparț inând 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 achiziț ionate anterior și baze de date oferite spre 
consultare gratuit) în anul 2017: 
 

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/index
http://sciencedirect.com/
http://link.springer.com/search?facet-content-type=%22Journal%22&from=SL
http://apps.webofknowledge.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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A. Acces prin ANELIS PLUS   
 
ACCES PE BAZĂ DE IP – an 2017 
 

  
Platforma / Baza de date 

Abonament 
2017 

Total Accesări 

Science Direct FC gratuit 60.104 

Springerlink gratuit 7.332 

Thomson WoK accesari (sessions) gratuit 12.140 

Thomson WoK cautari (searches) gratuit 67.599 

SCOPUS cautari  gratuit 3.573 

ProQuest gratuit 3.081 

Oxford Journals gratuit 1.685 

Wiley Journals gratuit 5.838 

TOTAL   161.352 

 
ACCES MOBIL 

  

   
Platforma / Baza de date Abonament Total Accesări 

Science Direct FC gratuit 8.610 

Springerlink gratuit 17.309 

Thomson WoK  gratuit 41.284 

SCOPUS gratuit 20.585 

ProQuest gratuit 1.374 

Oxford Journals gratuit 752 

Wiley Journals gratuit 5.380 

Pagini vizualizate 
 

95.294 

 
B. Acces baze de date achiziț ionate individual de Universitate 
 

Platforma / Baza de date Abonament Total Accesari 

Elsevier SD ebooks achizitionate in 2010 4.060 

 
În perioada luată în considerare s-a continuat catalogarea și clasificarea publicaț iilor în catalogul 
electronic al bibliotecii, atât a publicaț iilor nou intrate în bibliotecă cât și retroactiv (~2236 
titluri), ajungându-se la data de 30.09.2017 la un număr de 55891 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 (E-NFORMATION), bibliotecarii oferind în permanenț ă 
asistenț ă 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 Romania și cu Biblioteca Centrală a Universităț ii de Medicină și 
Farmacie “Nicolae Testemiț anu” din Republica Moldova - Chișinău prin intermediul schimbului 
interbibliotecar, asigură accesul beneficiarilor la publicaț iile de specialitate editate sub egida 
universităț ilor respective (manuale de curs și lucrări practice). În această perioada au fost 
receptionate și înregistrate în fondul bibliotecii 97 publicaț ii primite în cadrul schimbului 
interbibliotecar și au fost expediate spre bibliotecile universitare medicale din tara și din 
străinătate un numar de 150 publicaț ii ale cadrelor didactice ale universităț ii. 
În anul universitar 2016-2017, au fost înscriși la biblioteca universităț ii un număr de 9200 
utilizatori, dintre care 7815 utilizatori activi (vizaț i), numărul tranzacț iilor de împrumut individual 
(documente eliberate) fiind de ~ 176200 publicaț ii. În perioada luată în consideraț ie numărul de 
vizite la biblioteca a fost de 75150, numărul de vizite virtuale la resursele din reteaua bibliotecii 
fiind de 11.261 (căutări în catalogul OPAC). 
Dintre măsurile ce vor crește calitatea serviciilor oferite clienț ilor enumerăm: înlocuirea 
calculatoarelor vechi și suplimentarea numărului acestora - la sala de Internet/e-mail, instalarea 
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unor aparate de aer condiț ionat în sălile de lectură ce nu au aer condiț ionat, repararea/înlocuirea 
ușilor și ferestrelor de la sălile de lectură, achiziț ionarea unor imprimante performante pentru 
trecerea la împrumutul la domiciliu informatizat (soft Liberty 5).  
 

TIPOGRAFIA UMF “GR.T.POPA” IAȘI 
 

REALIZĂRI 

 
Tipărirea şi legarea a 191 de lucrări din care: 

 95 titluri de carte (monografii, cursuri, lucrări practice şi volume manifestări ştiinţifice) editate 
de către Editura „Gr. T. Popa”, UMF Iaşi în valoare totală de 377.903,80 lei; 

 96 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 192.637,97 lei. 
 

SITUAȚIE CĂRȚI EDITATE ȘI TIPĂRITE an universitar 2016-2017 
 

Nr. 
crt. 

Denumire lucrare 
Data 
terminăr
ii 

Tir
aj 

Preţ/ 
Total 
valoare exem

plar 

1 Fiziologia structurilor oro-dento-auxiliare 10-03-16 50 50 
2.500,0
0 

2 Continuăm să scriem istoria în patologia infecț ioasă 
10.14.20
16 

50 22 
1.100,0
0 

3 Maladies infectieuses 
10.14.20
16 

50 28 
1.400,0
0 

4 
Școala medicală pediatrică , ediț ia aV-a Iași, 19 
octombrie 2016 

10.17.20
16 

15
0 

6 900,00 

5 
Zilelle pediatriei ieșene ''N.N.Trifan'' ediț ia a XXIX-a, 
Iași, 20-22 octombrie 2016 

10.17.20
16 

25
0 

9 
2.250,0
0 

6 Revista medico-chirurgicală, Vol. 120, Nr. 3/2016 
10.17.20
16 

90
0 

18,85 
16.965,
00 

7 
Comunicarea medicală de bază în 17 limbi străinr. Ghid 
lingvistic medical 

10.17.20
16 

89 58,8 
5.233,2
0 

8 Fiziopatologie - lucrări practice 
10.20.20
16 

89
2 

16,93 
15.101,
56 

9 Clinical medicine for family doctors 
10.27.20
16 

84 23,96 
2.012,6
4 

10 Biochemistry: laboratory guide for medical students 11-01-16 
18
3 

11,04 
2.020,3
2 

11 Algoneurodistrifiile 11-01-16 88 25,63 
2.255,4
4 

12 Psychiatry for medical students 11-07-16 
12
6 

16,09 
2.027,3
4 

13 Oncologie generală. Ediț ia a III-a 
11.17.20
16 

70 45,37 
3.175,9
0 

14 
Aspecte practice ale managementului tulburărilor 
comportamentale în demenț a Alzheimer 

12-07-16 
10
8 

18,81 
2.031,4
8 

15 
Prezentări de caz, ghiduri de tratament și exemple de 
reț ete 

12-07-18 87 23,31 
2.027,9
7 

16 Manualul chirurgului de gardă 12-07-16 98 9,2 901,60 

17 Oto-rino-laringologie 12-07-16 38 75,2 
2.857,6
0 

18 
Ghid practic de O.R.L. pentru asistenț i medicali 
licenț iaț i 

12-07-16 42 28,65 
1.203,3
0 

19 Pediatrie 
12.14.20
16 

10
0 

56,23 
5.623,0
0 

20 
Revista ''Recherches sur l'Identite, la Vocation et 
l'Education Medicale'' 

12.19.20
16 

20
0 

7 
1.400,0
0 
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21 
Repere în managementul eticii în instituț iile 
spitalicești 

12.22.20
16 

99
0 

12 
11.880,
00 

22 Revista medico-chirurgicala. Vol. 120, Nr. 4/2016 01-11-17 
90
0 

15,62 
14.058,
00 

23 
Anatomia și fiziologia omului. Culegere de teste pentru 
admitere - 2017 

01.18.20
17 

18
67 

7,69 
14.357,
23 

24 
Malformaț ii congenitale ale peretelui 
abdominalanterior 

01.20.20
17 

37 60,69 
2.245,5
3 

25 Medicine interne IV ane. L'Appareil respiratoire. 
01.20.20
17 

86 18,32 
1.575,5
2 

26 Matematică. Culegere de teste pentru admitere 2017 
01.23.20
17 

52 8,63 448,76 

27 Osteoporoza și alte boli metabolice osoase 02-03-17 
20
0 

31,86 
6.372,0
0 

28 Fizică, Teste pentru admitere 2017 02-07-17 
20
9 

18,82 
3.933,3
8 

29 Chimie organică. Teste pentru admitere 2017 02-08-17 
10
55 

8,9 
9.389,5
0 

30 Biologie vegetală.Teste pentru admitere 2017 
02.16.20
17 

69 9,76 673,44 

31 Tratat de biomolecule(Ediț ia a II-a, Volumul 1) 
02.17.20
17 

39 40,44 
1.577,1
6 

32 Interpretarea electrocardiogramei în camera de garda 
02.17.20
17 

13
2 

13,64 
1.800,4
8 

33 Ghid practic în medicna mucii 
02.17.20
17 

20
7 

18,39 
3.806,7
3 

34 Pediatrie 
02.17.20
18 

38 41,37 
1.572,0
6 

35 Sisteme informatice cu baze de date 
02.17.20
17 

12
8,8 

37,07
1 

4.774,7
4 

36 The myolgyof the cephalic extremity 
02.17.20
17 

13
9,4 

41,18
8 

5.741,6
1 

37 
Recherches sur l'Identite, la Vocation et l'Education 
Medicale - RIVEmed 

02.17.20
17 

28 40,81 
1.142,6
8 

38 Chimie organică. Teste pentru admitere 2017 
02.17.20
17 

10 12,86 128,60 

39 Exerciț ii profilactice pentru deficienț e cervicale 
02.17.20
17 

13
5 

8,17 
1.102,9
5 

40 
Exerciț ii profilactice pentru deficienț ele coloanei 
vertebrale 

02.17.20
17 

13
5 

8,37 
1.129,9
5 

41 Detecț ia radiaț iilor nucleare 
02.17.20
17 

50 33 
1.650,0
0 

42 Set teste pentru admitere 2017 
02.24.20
17 

2 56,12 112,24 

43 Biologie vegetală.Teste pentru admitere 2017 
02.24.20
17 

8 14,24 113,92 

44 
Testes grilles pour l'examen de medicine interne IV-eme 
annee 

02.27.20
17 

22
3 

9,11 
2.031,5
3 

45 Fizică, Teste pentru admitere 2017 03-09-17 16 22,66 362,56 

46 Managementul organizaț iei modernede sănătate 
03.13.20
17 

68 16,21 
1.102,2
8 

47 Handbook of nutrition and dietetics 
03.13.20
17 

11
8 

15,4 
1.817,2
0 

48 
Decani și rectori ai Universtășii de Medicină și 
Farmacie ''Griogore T. Popa din Iași 

03.15.20
17 

22 72,39 
1.592,5
8 

49 
Antiobiotice cu structură non-betalactamică: 
antibacteriene, antimicotice și antitumorale 

03.29.20
17 

85 21,42 
1.820,7
0 

50 Carte rezumate 04-03-17 75 7,06 5.295,0
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0 0 

51 Carte rezumate 04-03-17 
75
0 

5,15 
3.862,5
0 

52 Community dentistry 04-03-17 77 20,68 
1.592,3
6 

53 Revista medico-chirurgicală, Vol. 121, Nr. 1/2017 
04.13.20
17 

92
0 

14,94 
13.744,
80 

54 Pericolul neisprăviț ilor 05-04-17 
30
0 

17,56 
5.268,0
0 

55 Patologia infecț ioasă la moment de răscruce 05-10-17 80 39,24 
3.139,2
0 

56 Cărț i 
05.24.20
17 

14 26,86 376,04 

57 
Volume abstracte - Conferinț a Naț ională de 
Bioinginerie 

05.26.20
17 

10
0 

4,24 424,00 

58 
Recherches sur l'Identite, la Vocation et l'Education 
Medicale - RIVEmed 

05.31.20
17 

20 41,7 834,00 

59 Clinical examination in gnatholoy 06-09-17 
37
0 

12,34 
4.565,8
0 

60 Autoimunitatea în endocrinologie 
06.13.20
17 

40
0 

13,83 
5.532,0
0 

61 
Metode de evaluare a evoluț iei complexului bont-
exoproteză din perspectiva kinetoterapiei 

06.14.20
17 

13
8 

14,88 
2.053,4
4 

62 Rheumatologie 
06.20.20
17 

47 38,85 
1.825,9
5 

63 Manifestări neurologice în bolile cardiovasculare 
06.20.20
17 

42 54,35 
2.282,7
0 

64 Livre d'obstetrique 
06.21.20
17 

78 29,39 
2.292,4
2 

65 
Pediatric care: practical aspects in pediatric care for 
children 0-3 years 

06.23.20
17 

29
2 

15,63 
4.563,9
6 

66 Puericulture 
06.23.20
17 

16
1 

11,34 
1.825,7
4 

67 Ortopedie. Ediț ia a III-a revizuită și adăugită 
06.29.20
17 

92 17,37 
1.598,0
4 

68 
Elemente practice în ortopedia netraumatică(carte cu 
DVD) 

06.29.20
17 

72 31,7 
2.282,4
0 

69 Manual protocoale 
06.29.20
17 

20
0 

38,18 
7.636,0
0 

70 Biologie vegetală farmaceutică 07-05-17 55 41,36 
2.274,8
0 

71 Trunchi. Fasciculul 1. Pereț i 07.05.2017 07-05-17 38 53,88 
2.047,4
4 

72 Traumatologia odontului 07-05-17 
22
4 

20,41 
4.571,8
4 

73 Sănătatea orală în contextul sănătăț ii generale 07-05-17 52 30,62 
1.592,2
4 

74 Elemente de biomecanică dento-parodontală 07-05-17 39 58,33 
2.274,8
7 

75 Local regional anesthesia in dental medicine 07-07-17 
23
2 

17,65 
4.094,8
0 

76 
Guidelines for clinical procedures in single unit dental 
restorations 

07.17.20
17 

72 63,19 
4.549,6
8 

77 Tratmentul chirurgical al leziunilor periapicale 
07.18.20
17 

31
5 

11,58 
3.647,7
0 

78 Manuel d'hematologie clinique 
07.19.20
17 

90 25,37 
2.283,3
0 

79 Hematologie clinică 07.19.20 15 26,35 4.110,6
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17 6 0 

80 Tipărire manual educaț ional format B5, faț ă-verso 
07.28.20
17 

64
0 

19,68 
12.595,
20 

81 Medical and linguistic palliative care plurilingual toolkit 
08.29.20
17 

34 
267,6
3 

9.099,4
2 

82 Medische en lingustiche toolkit voor palliative zorg 
08.29.20
17 

23 95,54 
2.197,4
2 

83 Cuidado y cominicacion  para los cuidados paliativos 
08.29.20
17 

45 98,04 
4.411,8
0 

84 
Toolkit per lo svilupo di competenze medico-
linguistiche nel campo delle cure palliative 

08.29.20
17 

45 98,04 
4.411,8
0 

85 Medical and linguistic palliative care  toolkit 
08.29.20
17 

60 98,04 
5.882,4
0 

86 
Ressorces educatinnelles medicales et linguistiques en 
soins palliatifs 

08.29.20
17 

52 98,04 
5.098,0
8 

87 
Resurse educaț onale medicale și lingvistice în îngrijirea 
paliativă 

08.29.20
17 

60 98,04 
5.882,4
0 

88 Management: caiet de lucr[ri practice 
08.30.20
17 

12
4 

6,52 808,48 

89 8 monumente istorice și de arhitectură ale U.M.F. Iași 
08.30.20
17 

15
0 

29,96 
4.494,0
0 

90 Revista medico-chirurgicală Vol. 121, Nr. 2/2017 
8.302.01
7 

95
0 

17,56 
16.682,
00 

91 Patologie infecț ioasă neonatală 09-11-17 
65
0 

40,35 
26.227,
50 

92 Riscul pentru malpraxis în actul medical 
09.21.20
17 

10
0 

14,5 
1.450,0
0 

93 Curent concepts and paradigm shifts in prosthodontics 
09.26.20
17 

30 90 
2.700,0
0 

94 Volume abstracte - Conferinț a Naț ională de Ghirurgie 
09.29.20
17 

50 39,75 
1.987,5
0 

95 
Volume abstracte - Conferinț a pediatrie zilele ''N.N. 
Trifan'' 

09.29.20
17 

50 4,69 234,50 

 
TOTAL 

   
377.903
,80 

 

Total venituri proprii încasate pe lucrările executate: 570.541,77 lei 
 

ÎN CURS DE DERULARE 
 

Procedura de achiziţie a unor echipamente digitale de tipar si 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 si expoziț ii și diplome obț inute (anul universitar 2016/2017): 
 

1. 14-18 octombrie 2016 –”Arca lui Gutenberg” – Târgul de Cărț i și Arte Frumoase, ediț ia a II-a 
 Diploma Arca lui Gutenberg – pentru participarea de înaltă ț inută editorială și titlul de 
membru al Asociaț iei Fondatoare a Târgului de Cărț i și Arte Frumoase „ARCA LUI GUTENBERG” 
 

2. 10-14 mai 2017 – LIBREX – editia a XXV-a 
 Diploma de participare de înaltă ț inută la Târgul de Carte LIBREX 
 Diploma Specială LIBREX pentru volumul Pericolul Neisprăviț ilor – „Grigore T. Popa”, ediț ie 
îngrijită, note și postfaț ă de Richard Constantinescu. 
 

3. 30 septembrie-02 octombrie 2016– ZILELE RECOLTEI EDITORIALE 
 Diploma de participare la ZILELE RECOLTEI EDITORIALE, editia a IV-a, 2016 
 Diploma pentru cartea „1500 de grile utile pentru rezidenț iat 2016”, editori Viorel 
Scripcariu și Adrian Covic 
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CAPITOLUL XVI. DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ 

 
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. 
 

Grafic 1 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. 
 

Grafic 2 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 Universităț ii de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi, în acord cu Planul strategic al universităț ii. 
 
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 calităț ii și analizează și 
centralizează date și informaț ii generate în orizontul de timp 2016-2017, până la data prezentului 
document. 
În cadrul universităţii, în anul 2016 a început tranziţia de la standardul de referinţă ISO 
9001:2008 la ISO 9001:2015 și a continuat pe parcursul anului 2017, până în prezent.  
Pentru a facilita tranziţia sistemului de management al calităţii implementat în universitate la noul 
standard, în deplină cunoştinţă a acestuia, atât coordonatorii de activitate, cât şi membrii echipei 
de auditori interni în domeniul calităţii din cadrul instituţiei, au participat la cursul de 
instruire  „Tranziț ia la noua ediț ie a referenț ialului ISO pentru sistemele de management al 
calităț ii, de la ISO 9001:2008 la ISO 9001:2015”, organizat de CERTIND SA Bucureşti, în iunie 2017. 
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Pe parcursul anului 2017, pâna în prezent, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” 
Iași a implementat și dezvoltat elementele de progres, necesare pentru a permite tranziț ia la 
certificarea ISO 9001: 2015. 
Noul standard pune accent pe acţiunile pentru analizarea sistematică a riscurilor şi oportunităţilor 
existente. 
Abordarea proactivă a riscurilor înlocuiește acț iunile preventive și reduce necesitatea luării 
acț iunilor corective mai târziu. 
 
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 2017, 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 entităț ile 
publice. 
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. 
Implementarea și certificarea sistemului de management al calităț ii în Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, conform ISO 9001, nu a însemnat decât alinierea Universităț ii  
într-o anumită măsură la anumite standarde (precum Standardul 2- Atribuț ii, Funcț ii, Sarcini; 
Standardul 9: Proceduri ). Măsurile de control necesare pentru implementarea şi dezvoltarea 
sistemului de control intern managerial, în conformitate cu OSGG 400/2015, a implicat schimbări 
mai ample în cadrul universităț ii decat Sistemul de Management al Calităț ii. 
Dezvoltarea sistemului de control intern managerial (SCIM) are drept bază sistemul de management 
al calităț ii (SMC), practic în Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași există un 
sistem SMC-SCIM integrat. 
Structura cu atribuț ii de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a SCIM este Comisia 
de Control Intern Managerial,  actualizată prin decizia rectorului nr. 715/31.10.2017, în acord cu 
modificările legislative și reglementările interne în vigoare. 
 
Conform prevederilor OSGG nr. 400/2015, rectorul universităț ii elaborează anual Raportul asupra 
sistemului de control intern managerial, ce are ca obiect situaț ia SCIM existent la data închiderii 
exerciț iului financiar, realizat pe baza operaț iunii 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 calităț ii 
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 cerinț ele 
standardului de referinţă ISO 9001 și este adecvat scopurilor organizaț iei. De asemenea, în timpul 
auditurilor interne, desfășurate anual, în mod planificat, s-a constatat că documentul este 
cunoscut, înț eles și aplicat în toate compartimentele.  
Obiectivele generale ale universităţii, precum și obiectivele specifice planificate pentru anul 2017 
sunt descrise în Declaraț ia managementului privind sistemul de obiective al Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pentru anul 2017, postată pe site-ul universităț ii. 
Declaraț ia managementului privind obiectivele în domeniul calităț ii și-a schimbat denumirea în 
Declaraț ia managementului privind sistemul de obiective al Universitatii de Medicina si Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi, pentru a satisface atât cerinț ele standardului ISO 9001 (referitoare la 
sistemul de management al calităț ii), cât si cerinț ele 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 responsabilul 
cu managementul calităț ii la nivel de universitate, în Declaraț ia managementului privind sistemul 
de obiective al Universităț ii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. Documentul este 
avizat de Prorectorul responsabil cu  strategia universitară şi evaluarea academică şi aprobat de 
rectorul universităț ii. 
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În ședinț a de analiză de management desfășurată în 22.03.2017, atât pentru compartimentul 
academic, cât și pentru compartimentul administrativ, au fost analizate obiectivele universităț ii 
stabilite pentru perioada 03.2016-03.2017, documentate în raportul „Obiective propuse la data de 
01.03.2016 și analizate la data de 01.03.2017” (stadiul actual, motivul nerealizării și acț iunea 
propusă).  
S-au propus obiectivele specifice pentru anul 2017, prorectorii, decanii, precum şi coordonatorii de 
activitate ai compartimentului administrativ susț inându-și propriile obiective ale domeniului pe 
care îl reprezintă. 
Obiectivele specifice răspund pachetului de cerinț e SMART (S-precise ; M-măsurabile și verificabile; 
A-necesare ; R-realiste ; T-cu termen de realizare). 
În următoarea ședinț ă de analiză de management, din luna martie 2018, se vor analiza obiectivele 
universităț ii stabilite pentru anul anterior și vor fi propuse obiectivele specifice pentru perioada 
01.03.2018-01.03.2019. 
 
Documentele sistemului calităț ii  
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, Managementul calităț ii, Managementul resurselor umane; 
- procese de bază (de prestare servicii): Studii universitare de licenț ă, Studii postuniversitare, 

Studii universitare de Masterat, Studii universitare de Doctorat, Cercetare universitară și 
programe naț ionale și europene, Programe comunitare și relaț ii internaț ionale; 

- procese suport: Facilităț i studenț i, 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 comunicaț ii, Audit public intern, Managementul programelor pentru 
dezvoltare instituț ională, Comunicare și marketing universitar. 

Succesiunea și interacț iunea acestor procese este documentată în Harta proceselor. 
Universitatea de Medicină și Farmacie „GRIGORE T. POPA” - IAȘI a documentat și ț ine sub control 
sistemul de management al calităț ii prin următoarele documente : 
- declaraț ia managementului privind sistemul de obiective al Universităț ii de Medicină și 

Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi; 
- politica în domeniul calităț ii; 
- manualul calităț ii; 
- proceduri de sistem; 
- proceduri de proces; 
- proceduri operaț ionale; 
- proceduri/instrucț iuni de lucru; 
- înregistrările specifice sistemului de management al calităț ii. 
 
În prezent, în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași există 
elaborate/revizuite 127 proceduri: 6 proceduri de sistem; 29 proceduri de proces, 16 proceduri 
operaț ionale; 76 proceduri de lucru. 
Implementarea standardelor de control intern managerial, modificările legislative, precum şi 
reglementările interne au impus revizuirea procedurilor existente și elaborarea unor proceduri noi.  
 

Tabel 1 Proceduri elaborate/revizuite din 01.01.2017 pâna în prezent 

Nr.
crt
. 

Denumire procedură 
Co
d 

Ed
iț i
e 

Re
viz
ie 

1. Analiza efectuată de management 
PP
-
01 

3 0 

2. Asigurare resurse 
PP
-
02 

3 0 

3. 
Studii postuniversitare de rezidenț iat, specializare, cursuri de educaț ie 
medicală continua 

PP
-
08 

3 0 
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4. Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat 
PP
-
10 

3 0 

5. Administrativ 
PP
-
13 

3 0 

6. Biblioteca 
PP
-
16 

3 0 

7. Editura 
PP
-
23 

3 0 

8. Tipografia 
PP
-
24 

3 0 

9. Securitate și Sănătate în muncă 
PP
-
27 

3 0 

10. Managementul Programelor de dezvoltare instituț ională 
PP
-
29 

2 0 

11. Evaluarea performanț ei profesionale a cadrelor didactice 
PO
-
10 

2 0 

12. Evaluarea performanț ei profesionale a personalului contractual 
PO
-
11 

2 0 

13. Evidenț a contabilă a actelor din contul de venituri proprii 
PL
-
01 

2 0 

14. Evidenț a contabilă a activităț ii de regie și subvenț ie cămine  
PL
-
04 

2 0 

15. Evidenț a contabilă a activităț ii de cercetare 
PL
-
05 

3 0 

16. Evidenț a contabilă a activelor fixe 
PL
-
07 

2 0 

17. Conturi în afara bilanț ului  
PL
-
09 

2 0 

18. Întocmirea situaț iilor financiare trimestriale și anuale 
PL
-
10 

2 0 

19. Întocmirea ordinelor de plată către trezorerie și bănci comerciale 
PL
-
11 

2 0 

20. Efectuarea operaț iunilor de casă 
PL
-
49 

1 0 

21. Evidenț a contabilă a activităț ii finanț are de bază din contractul institutional 
PL
-
51 

2 0 

22. 
Evidenț a contabilă dotări, burse, transport din sursa finanț are contract 
institutional 

PL
-
52 

2 0 

23. 
Alcătuirea machetei și completarea suplimentului la diplomă pentru 
absolvenț ii de studii universitare de licenț ă/master 

PL
-

2 0 
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68 

24. Evidenț a contabilă a angajamentelor bugetare 
PL
-
72 

1 0 

25. Fluxul de operare a taxelor de studii în lei 
PL
-
73 

2 0 

26. Fluxul de operare a taxelor de studii în valută 
PL
-
74 

2 0 

27. 
Evidenț a contabilă a operaț iunilor derulate prin trezorerie - finanț are din 
venituri proprii 

PL
-
75 

1 0 

28. Evidenț a contabilă pentru gestiunea de materiale 
PL
-
76 

2 0 

29. Atribuirea și verificarea numerelor documentelor financiar contabile 
PL
-
78 

1 0 

30. Evidenț a contabilă a programelor externe Erasmus 
PL
-
79 

1 0 

31. 
Examinarea studenț ilor la obiectele de studiu unde aceasta include examen 
unic tip grila 

PL
-
81 

2 1 

32. Evidenț a contabilă a activităț ii de tipografie și editură 
PL
-
83 

1 0 

33. 
Admiterea prin evaluarea performanț elor școlare și a realizărilor personale 
ale candidaț ilor pentru programele de studii cu predare în lb romană, 
engleză și franceză 

PL
-
90 

1 1 

34. Evidenț a contabilă a activităț ii de hrană cantină 
PL
-
95 

1 0 

35. 
Recunoașterea automata a funcț iilor didactice din învăț ământul universitar 
obț inute în instituț ii de învăț ământ universitar acreditate din străinatate 

PL
-
98 

1 0 

36. Procedura privind desfășurarea ședintelor Consiliului Facultăț ii 
PL
-
99 

1 0 

37. Evidenț a contabilă privind decontarea deplasărilor interne, externe 

PL
-
10
0 

1 0 

38. Evidenț a contabilă operaț iuni diverse activitate de bază "Venituri proprii" 

PL
-
10
1 

1 0 

40. 
Evidenț a operaț iunilor de bancă privind extrasele de cont din bănci 
comerciale 

PL
-
10
2 

1 0 

41. Evidenț a contabilă clienț i 

PL
-
10
3 

1 0 

42. 
Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științ e, obț inute 
în străinătate 

PL
-

1 0 
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10
4 

43. 
Recunoașterea automată a calităț ii de conducător de doctorat obț inute în 
instituț iile de învăț ământ universitar acreditate din străinătate 

PL
-
10
5 

1 0 

 
Documentele sistemului de management al calităț ii sunt prezentate în documentul centralizator 
„Lista documentelor SMC în vigoare”. Acesta se actualizează anual sau ori de câte ori e necesar și 
se postează pe site-ul universităț ii, la secț iunea „Managementul calităț ii”. 
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 data de 04.11.2016 a intrat în vigoare ediț ia revizuită a procedurii „Controlul documentelor”, 
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 anul 2017, până în prezent, în conformitate cu procedura „Controlul documentelor” în vigoare, a 
continuat acţiunea 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 încat este posibilă în orice moment identificarea acestora, şi anume: cod, 
funcţiile care au elaborat, verificat şi aprobat, precum şi hotararea Senatului prin care acestea au 
intrat în vigoare. 
 
În perioada anului universitar 2016-2017 și până în prezent au fost revizuite următoarele 
regulamente: 
 

Tabel 2 

Nr. 
Crt. 

Denumire regulament Cod 
Data 
aprobării 

1. Regulament de organizare și funcț ionare a Biroului Erasmus RG-01 14.12.2016 

2. 
Regulament de organizare și funcț ionare a structurii 
administrative 

RG-02 15.02.2017 

3. 
Regulament de organizare și funcț ionare a Comisiei pentru 
Evaluarea și Asigurarea Calităț ii academice (CEAC) 

RG-03 14.12.2016 

4. 
Regulament de organizare și funcț ionare a activităț ii de 
cercetare științ ifică 

RG-04 14.12.2016 

5. 
Regulament de organizare și funcț ionare a Comisiei de control 
intern managerial 

RG-05 13.03.2017 

6. Regulament de organizare și funcț ionare a Comisiei de etică RG-06 09.01.2017 

7. 
Regulament de organizare și funcț ionare a Comisiei de Relaț ii 
Internaț ionale a Senatului 

RG-07 14.11.2017 

8. 
Regulament privind deplasările efectuate de personalul didactic, 
didactic auxiliar și administrativ 

RG-08 12.04.2017 

9. Regulament studii postuniversitare şi educaţie medicală continuă RG-09 15.02.2017 

10. Regulament cămin  RG-14 15.02.2017 

11. Regulament cazare RG-15 15.02.2017 

12. 
Regulament de organizare și funcț ionare a Senatului 
Universităț ii  

RG-16 12.04.2017 

13. Regulament privind acordarea burselor pentru studenț i RG-17 25.09.2017 

14. Regulament pentru studii de rezidenț iat RG-20 15.02.2017 
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15. 
Regulament de organizare a activităţii didactice pentru 
învăţământul universitar de master 

RG-21 13.03.2017 

16. Regulament de studii universitare de licenț ă RG-24 13.03.2017 

17. 
Regulament pentru acordarea statutului de profesor vizitator 

RG-25 20.07.2017 

18. Regulament privind acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice RG-26 20.07.2017 

 
Rezultatele auditurilor interne sau externe 
În anul 2017 a fost actualizată componenț a echipei de audit intern în domeniul calităț ii din cadrul 
Universităț ii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa „ Iași, prin decizia rectorului nr. 
295/06.04.2017 , după cum urmează: 
 

Conducătorul echipei de audit   - Dana Zăinescu, Responsabil managementul calităț ii 
Auditor      - Oana Drutcă, Responsabil riscuri 
Auditor      - Conf. univ. dr. Odetta Duma/Facultatea Medicină 
Auditor      - Conf. Univ. Dr. Georgeta Zanoschi/Facultatea 
Medicină 
Auditor      - Conf. Univ. Dr. Sorina Solomon/Facultatea 
Medicina Dentară 
Auditor      - Șef lucrări Simona Stoleriu/Facultatea Medicina 
Dentară 
Auditor      - Conf. Univ. Dr. Cătălina Daniela Stan/Facultatea 
Farmacie 
Auditor      - Conf. Univ. Dr. Mihai Apostu/Facultatea Farmacie 
Auditor      - Șef lucrări Daniel Boldureanu/Facultatea 
Bioinginerie Medicală 
Auditor      - Șef lucrări Maria-Daniela Vlad/Facultatea 

Bioinginerie Medicală 

 
În anul 2017, auditul intern pe linie SMC-SCIM, planificat în Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași s-a desfășurat conform Programului de audituri interne pentru anul 2017 
(aprobat și publicat pe site-ul universităț ii) în proporț ie de 70%.  
 
În urma auditului intern, desfășurat prin sondaj, în anul 2017, au fost elaborate 18 rapoarte de 
audit şi s-au constatat în total 25 observaț ii/neconformităț i pentru următoarele domenii auditate: 
Departament Comunicare şi Marketing Universitar, Direcţia Financiar Contabilă, Tipografia 
universităţii, Biblioteca, Editura, Direcţia Operaţional Administrativă, Serviciul Administrare 
Patrimoniu Tehnic Investiţii, Direcţia Programe pentru Dezvoltare Instituţională, Directia Resurse 
Umane, Birou Registratura generală ş Arhivare documente, Birou de Protecț ie Reglementată 
(Securitate şi Sănătate în Muncă şi Apărare împotriva incendiilor), Carantina animale, Serviciul 
Facilităț i Studenț i (birou, cămine şi bufet), Direcţia Patrimoniu/Birou Achiziţii, Serviciul de 
Consiliere şi Orientare Profesională, Centru de Comunicatii, Secretariatul universităț ii, Școala 
Doctorală. 
Pentru toate obsevaț iile/neconformităț ile constatate s-au deschis rapoarte de 
observaț ie/neconformitate în care s-au stabilit corecț ii și acț iuni corective, termene și 
responsabili de implementare. 
 
Pentru structurile academice ale universităț ii, facultăț i și prorectorate, auditul intern în domeniul 
calităț ii planificat iniț ial în luna decembrie 2017, a fost programat pentru perioada 19-26.02.2018, 
astfel încât, până la auditul extern de supraveghere, ce va fi efectuat de organismul de certificare 
CERTIND SA București, în luna martie 2018, structurile organizatorice vor fi auditate, conform 
Programului de audituri interne, în proporț ie de 100%.  
 
Implementarea corecț iilor/acț iunilor corective va fi verificată de echipa de audit prin constatări la 
faț a locului sau dovezi obiective, în perioada de pregătire a ședinț ei de analiză de management, 
planificată în luna martie 2018. Rezultatul verificării va fi documentat într-un raport sintetic al 
sistemului de management al calităț ii implementat în Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași. 
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În anul 2017, în cadrul auditului extern de recertificare, realizat prin sondaj de organismul de 
certificare CERTIND S.A., în perioada 28-29 martie 2017, nu s-au constatat neconformităț i. 
 
Feed-back-ul de la clienț i 
În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași a fost elaborată și implementată o 
procedură documentată pentru evaluarea satisfacț iei clienț ilor: PO-01 «Evaluarea satisfacț iei 
clienț ilor» (Ed.2, Rev.0). 
În conformitate cu această procedură, anual, se analizează evaluarea satifacț iei clienț ilor prin 
chestionare de evaluare, pentru:  
a. Serviciul Facilităț i studenț i 
b. Biblioteca 
c. Editura 
d. Cursuri de Educaț ie Medicală Continuă 
e. Școala Doctorală 
f. Cursuri de pregătire în rezidenț iat 
În timpul ședinț ei de analiză a managementului din 22.03.2017, responsabilii de procese au 
prezentat rapoarte de analiză a chestionarelor de evaluare, în felul următor: 

 Mihaela Timofte – Șef Serviciu Facilităț i Studenț i, 

 Viorica Scutaru – Director Bibliotecă Universitară, 

 Prof. Univ. Dr. Luminiţa Smaranda Iancu – Prorector studii postuniversitare/rezidenț i, 

 Prof. Univ. Dr. Irina Draga Căruntu– Director CSUD. 
 
Evaluarea cadrelor didactice de către studenț i (perioada, modalitatea de evaluare, condiț ii de 
participare, interpretarea rezultatelor, analiza rezultatelor obț inute) este documentată în 
procedura PL-82 „Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi”. În anul 2017, procedura nu a fost 
îndeplinită, din cauza nerespectării de către studenţi a obligaţiei de evaluare a performanţelor 
profesionale ale cadrelor didactice în anul universitar 2016-2017. 
Din acest motiv, conform deciziei nr. 13/10.01.2018, 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 15.11.2017-26.01.2018, pentru anul universitar 2016-2017. 
 
Performanț a proceselor 
Performanț a proceselor SMC este definită prin indicatori de performanț ă. 
În Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, pentru anul 2017 au fost definiţi 
211 indicatori de performanţă pentru 102 obiective specifice, stabilite la nivelul fiecarei structuri 
organizatorice, fiecare obiectiv având asociat cel puţin câte un indicator de performanţă relevant 
(conform situaţiei centralizatoare semestriale privind stadiul implementării sistemului de control 
intern/managerial la data de 31 decembrie 2017, raportată la Ministerul Educaţiei Naţionale la data 
închiderii exerciţiului financiar). 
 
În ședinț a de analiză a managementului, planificată pentru luna martie 2018, responsabilii de 
procese vor analiza valorile ț intă ale indicatorilor de performanț ă stabiliţi pentru anul 2017, în 
documentul „Analiza obiectivelor specifice stabilite la data de 01.03.2017”, și vor propune valorile 
ț intă ale indicatorilor de performanț ă pentru anul 2018, în acord cu planul strategic al 
universitaț ii. Acestea vor fi centralizate în „Declaraț ia managementului privind sistemul de 
obiective al universităț ii” la data de 01.03.2018, document ce va fi supus aprobarii de către 
managementul de vârf al universităț ii. 
 
Instruirea personalului  
În perioada 2016-2017 personalul nou angajat, atât didactic cât și administrativ, a fost instruit în 
domeniul calităț ii de către responsabilul privind managementul calităț ii, numit la nivel de 
universitate. 
Conform legislaț iei muncii în vigoare, 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 calităț ii la angajare. 
În 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, 
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solicitarea scrisă din partea coordonatorilor de activitate, privind necesităţile de instruire ale 
personalului. 
 
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 2017, în vigoare din data de 13.01.2017, 
aprobat prin Decizia nr. 118/11.01.2017. 
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 04.12.2017, a fost elaborat documentul „Analiza detaliată a Programului 
de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul universităţii pentru anul 2017”, 
precum şi Programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, pentru anul 2018, aprobat prin Decizia nr. 
928/13.12.2017. 
 
Având în vedere numirea în funcț ia de Director General Administrativ, cu delegaț ie, a d-nei Maria 
Arhip, conform Deciziei nr. 633/26.09.2017, numirea în funcț ia de Prorector studii universitare de 
licenț ă ciclul de studii invăț ământ clinic și masterat, a d-nei Conf. Univ. Dr. Irina Iuliana Costache, 
conform Deciziei nr. 634/27.09.2017, precum și numirea în funcț ia de Prorector strategie 
instituț ională, evaluare academică și relaț ii cu organizaț iile studenț ești, sindicale, ONG-uri și 
comunitatea locală, a d-nei Prof. Univ. Dr. Beatrice Gabriela Ioan, în conformitate cu cerintele 
Ordinului S.G.G. nr. 400/12.06.2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităț ilor publice, cu toate actualizările ulterioare, a fost actualizată Comisia de Control Intern 
Managerial din cadrul universităț ii, prin Decizia nr. 715/31.10.2017. 
 
Anual, este realizată verificarea și evaluarea continuă a funcț ionării 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 realităț ii datelor, 
informaț iilor și constatărilor înscrise în acesta de către coordonatorii de activitate.  
Situaț ia implementării cerinț elor 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. 
În luna ianuarie 2018, pe baza rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial la 
nivelul compartimentelor universităț ii, realizate de coordonatorii de activitate pentru anul 2017, 
rectorul a elaborat raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017, 
și transmis, odată cu situaț ia financiară către ministerul de resort, la data închiderii exerciț iului 
financiar. 
Secretarul Comisiei de Control Intern Managerial realizează și raportează către ministerul de resort 
situaț iile semestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern managerial (la data 
de 30.06., respectiv 31.12. a fiecărui 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. 
 
Managementului riscurilor 
Managementul riscurilor reprezintă un element important al sistemului de control intern 
managerial, cu ajutorul căruia sunt identificate riscurile semnificative din cadrul Universităț ii, 
scopul final fiind menț inerea acestor riscuri în limite acceptabile, luarea celor mai adecvate decizii 
de exploatare a oportunităț ilor și contribuț ia la îmbunătăț irea globală a performanț elor. 
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 ediț ie, 
din data de 20.12.2016, în conformitate cu reglementările prevăzute de Ordinul S.G.G. 
nr.400/2015; 
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 În vederea gestionării cât mai eficiente a riscurilor, ameninț ărilor/vulnerabilităț ilor, care pot 
afecta îndeplinirea obiectivelor, Echipa  de gestionare a riscurilor, care cuprinde ofiț eri de risc 
de la toate nivelurile ierarhice, numită prin Decizia nr.11655/27.05.2016, a fost actualizată în 
cursul anului 2017 cu Decizia nr.698/24.10.2017; 

 Ofiț erii de risc au identificat atât riscurile în strânsă legatură cu obiectivele a căror realizare ar 
putea fi afectată de materializarea lor cât și ameninț ările/vulnerabilităț ile prezente în cadrul 
activităț ilor curente ale structurilor organizatorice care ar putea conduce la erori în 
desfășurarea proceselor, au desfășurat activităț i de revizuire a riscurilor, de reprioritizare și 
de raportare cu privire la desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor prezente în cadrul 
activităț ilor din sfera lor de responsabilitate. 

 În etapa de monitorizare, ofiț erii de risc au evaluat efectul măsurilor stabilite în planurile de 
acț iune și au  reconsiderat măsurile luate, în cazul în care acestea nu au ameliorat nivelul de 
expunere al riscurilor.  

 Evaluarea  riscurilor s-a făcut prin măsurarea probabilităț ii de apariț ie și a impactului asupra 
obiectivelor în cazul în care riscurile s-ar materializa; 

 Ofiț erii de risc au stabilit cele mai adecvate modalităț i de tratare a riscurilor, astfel încât 
acestea să se încadreze în limitele toleranț ei la risc, stabilite în procedura aplicabilă, și au 
stabilit responsabilităț i de gestionare a riscurilor către cele mai potrivite funcț ii implicate; 

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

 Responsabilul de riscuri a revizuit situaț ia riscurilor în Registrul Riscurilor pentru anul 2017 

 La data de 31.12.2017, pentru structurile organizatorice din Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, existau 29 registre de riscuri, în care sunt înregistrate 65 
riscuri.  

 Până la finalul anului 2017, din cele 29 structuri organizatorice, 28 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. 
 
Necesităț i de îmbunătăț ire a SMC-SCIM (Măsuri de adoptat în 2018): 
- Finalizarea procesului de revizuire a fișelor de post și difuzarea acestora, conform procedurilor 

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

- Revizuirea bazei procedurale Resurse Umane: 

 PP-03 “Managementul Resurselor Umane” 

 PO-05 “Metodologie de elaborare a fișei postului” 

 PO-09 “Delegarea de atribuț ii” 

 PL-84 “Întocmirea statelor de funcț ii”  
- 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 universitatii, 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; 

- 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; 
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- Stabilirea unor reguli de gestionare a site-ului universitatii: accesare/primire/prelucrare şi 
transmitere a informaţiilor/ documentelor (documentarea acestor reguli intr-o procedura 
operaț ională); 

- Revizuirea procedurii PP-28 «Centru de Comunicaț ii»; 
- Revizuirea procedurii «Secretariat», realizarea circuitului tuturor documentelor specifice 

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

evaluarea cunoștinț elor în sesiunea de examen a studenț ilor înscriși la studii universitare de 
licenț ă”, necesară în urma implementării catalogului de examen pe platforma e-learning; 

- Revizuirea procedurii PP-07 „Studii universitare de licenț ă”, ca urmare a modificării 
formularului fișei disciplinei (conform cerinț elor ARACIS) şi modului de completare a acesteia: 
descrierea responsabilităț ilor, realizarea circuitului documentelor/trasabilităț i, etc.; 

- Stabilirea și formalizarea unei reguli concrete privitoare la atribuț iile membrilor comisiei de 
calitate la nivelul facultăț ilor, precum și definirea relaț iilor ierarhice/de colaborare cu 
membrii comisiei de evaluare a calităț ii academice numite la nivel de universitate/ facultate; 

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

- Analiza oportunităț ii realizării procedurii «Administrare facultăț i»; 
- Identificarea și evaluarea principalelor riscuri aferente activităț ilor compartimentelor în care 

standardul nr.8 „Managementul riscurilor” este neimplementat, completarea registrului 
riscurilor; 

- Inventarierea situaț iilor generatoare de întreruperi în derularea activităț ilor și stabilirea 
măsurilor pentru asigurarea continuităţii activităț ilor; elaborarea unui Plan de continuitate a 
activităţii, pe baza identificării şi evaluării riscurilor care pot afecta continuitatea operatională 
(conform cerinţelor Standardului nr. 11 – Continuitatea activităţii/OSGG nr. 400/2015). 

 
Documente justificative: 

 Politica privind calitatea; 

 Proceduri, regulamente în vigoare; 

 Rapoarte de audit; 

 Rapoarte de observaț ie/neconformitate; 

 Chestionare de evaluare a satisfacț iei clienț ilor; 

 Chestionare de autoevaluare a SCIM; 

 Declaraț ia 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 2017; 

 Situaț ie sintetică, anuală, a rezultatelor autoevaluării sistemului de control intern managerial 
la data de 31.12. 2017; 

 Situaţie centralizatoare, semestrială, privind stadiul implementării sistemului de control intern 
managerial la data de 30.06.2017/31.12.2017; 

 Registrul riscurilor; 

 Proces verbal al ședinț ei de analiza de management din 22.03.2017. 
2. 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; 
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 Alte drepturi specifice guvernanţei universitare. 
 

Grafic 3: 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. 
 

Grafic 4: 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 legalităț ii operaț iunilor, înainte de 
finalizarea angajamentului, precum și post acț iune, 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: 

- situaț ia statistică a operaț iunilor supuse controlului financiar preventiv propriu; 
- sinteza motivaț iilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, după 

caz.  
- sinteza operaț iunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului 

entităț ii publice. 
- pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv. 

În anul 2017 nu s-au înregistrat refuzuri de viză. „Raportul privind activitatea de CFPP” este 
prezentat în documentul anexă la acest raport. 
În cursul anului 2017, au intervenit modificări legislative privind Controlul Financiar Preventiv 
Propriu, potrivit Ordinului nr. 2332 din 30 august 2017, privind modificarea Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Conform Ordinului 
mai sus menţionat, Procedura de Proces privind Controlul Financiar Preventiv Propriu – PP – 21 este 
in curs de revizuire. 
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Anual, administratorii financiari din cadrul compartimentului de Control Financiar Preventiv Propriu 
formulează propunerea obiectivelor specifice activităț ilor desfăşurate, pentru anul în curs, și a 
indicatorilor de performanț ă asociaț i acestora, în Declaraț ia managementului privind Sistemul de 
obiective al UMF “ Grigore T. Popa” Iași. Facem precizarea că obiectivul propus pentru anul 2017 a 
fost realizat în proporț ie de 100%, conform indicatorului de performanț ă. 
 
Resursele financiare 
Raport explicativ la darea  de seamă contabilă încheiată la data de 31 decembrie 2017. 
 
Activitatea financiară a universităț ii în anul 2017 s-a desfășurat în baza legislaț iei specifice și a 
strategiei de dezvoltare instituț ională a Universităț ii.  
În plan financiar, finanț area universităț ii s-a realizat în baza veniturilor proprii realizate, atât 
ca și servicii în cadrul contractului instituț ional cu Ministerul Educaț iei Naț ionale, cât și a 
resurselor obț inute din activităț ile proprii desfășurate, conform Legii 1/2011 a Educaț iei 
Naț ionale, în următoarea structură:  
Finanț area de bază, valoarea contractului a fost în suma de 70.167.174 lei structurată astfel: 
- 7.884.000 lei pentru 270 granturi de doctorat, alocata conform OMEN 3279/20.02.2017, privind 

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanț area de bază și finanț area 
suplimentară. 

- Pentru fondul de dezvoltare instituț ională, suma de 545.000 lei pentru proiectele câștigate prin 
competiț ie în temeiul Ordinului 3632/2016. 

- Suma de 58.777.563 lei pentru finanț area de bază raportată la studenț i echivalenț i unitari. 
- Suma de 2.960.611 lei pentru plata sumelor prevăzute în hotărârile judecătorești având ca 

obiect acordarea unor drepturi de natură salarială conform prevederilor Legii nr. 85/2016, 
reprezentând doar 5 % aferent anului 2017, diferenț a de 5% s-a plătit din veniturile proprii ale 
universităț ii. 

 
Subvenț iile încasate de la Ministerul Educaț iei Naț ionale, au fost în suma de 16.434.955 lei 
astfel:  
 

-   subvenț ii cămine                                                   =     3.104.761 lei 

-  transport studenț i 50%                                              =        416.000 lei 

 -    burse studenț i                                                        =   11.314.194 lei 

  -  dotări și investiț ii                                                      =     1.600.000 lei 

 
Total venituri încasate prin contractul instituț ional și complementar este de 86.602.129 
lei 
 
Încasările realizate din fonduri proprii obț inute de UMF Iași sunt structurate pe capitolele 
următoare din bilanț  și însumează 95.143.002 lei astfel: 

Taxe școală venituri activitatea de învăț ământ 81.648.654 lei 

Venituri din concesiuni și inchirieri 280.887 lei 

Venituri din dobânzi 1.545.204 lei 

Venituri din prestări diverse servicii 2.179.479 lei 

Sponsorizări 31.420 lei 

Activitate Editură 577.040 lei 

Fonduri nerambursabile 984.240 lei 

Regie cămine-cantină 4.626.256 lei 

Împrumut din soldul anilor precedenț i 0 

Activitatea de cercetare 2.929.024 lei 

Alocaț ie buget pe fila venituri proprii, proiect 

Rose 

340.798 lei 

 
Total încasări realizate în cadrul activităț ilor desfășurate în anul 2017 - 181.745.131 lei 
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Din totalul încasărilor realizate pentru activităț ile desfășurate în anul financiar 2017, ponderea 
sursei de finanț are din contractul instituț ional și contractul complementar reprezintă 47,3 %. 

 
Plăț ile efectuate în anul 2017, respectând sursa de finanțare, înregistrate conform 
situaț iilor anexe la bilanț , sunt în suma totală de 140.383.416 lei, structurate astfel: 

- Din finanț area de bază aferentă contractului instituț ional  67.914.309 lei 
- Din taxe și alte activităț i din învăț ământ 49.229.914 lei 
- Din cercetare științ ifică 2.536.057 lei 
- Din finanț are ERASMUS 906.632 lei 
- Din fonduri externe 4.602 lei 
- Din editura 664.453 lei 
- Din activitatea cămine-cantină 3.352.965 lei 
- Din hrana 434.646 lei 
- Din subvenț ia cămine-cantină MEN 3.083.353 lei 
- Din dotări și alte investiț ii MEN 1.573.370 lei 
- Din burse MEN 10.267.135 lei 
- Din transport MEN 415.980 lei 

 
La sursa de finanț are din venituri proprii, plăț ile totalizează suma de 57.129.269 lei pe 
următoarea structură: 

cheltuieli de personal 30.441.993 lei 

cheltuieli bunuri si servicii 15.938.609 lei 

proiecte FEN +Erasmus 911.234 lei 

alte cheltuieli-burse 497.803 lei 

cheltuieli de capital 9.405.035 lei 

plăț i efectuate din anii precedenț i 65.405 lei 

recuperate în anul curent 

 
Din totalul plătilor efectiv realizate pentru activităț ile desfășurate în anul financiar 2017, 
ponderea sursei de finanțare din contractul instituț ional și contractul complementar 
reprezintă 51.6 % . 
Angajarea cheltuielilor efectuate de UMF Iași pentru perioada raportată s-a făcut pe baza 
documentelor legal întocmite (state de plată, comenzi, contracte, etc.), pentru care s-a acordat 
viza de control financiar preventiv propriu, si care au fost aprobate de ordonatorul de credite. 
Angajarea cheltuielilor a fost făcută pe sursele de finanț are și subdiviziunile clasificaț iei 
bugetare de încadrare a plăț ilor pe baza ordinelor de plată întocmite, prin conturile deschise la 
unităț ile de trezorerie și bănci comerciale conform legii finanț elor. 
Plăț ile efectuate sunt regăsite în veniturile realizate până la 31decembrie 2017. 
 
Conform soldurilor din bilanț ul încheiat la data de 31.12.2017, în clasa conturilor de debitori în 
valoare de 1.943.984 lei, reprezintă: 

taxe studii 1.142.044 lei 

debitori din regie cămin 191.935 lei 

debitori din fonduri externe nerambursabile 
(cereri de rambursare neîncasate) 

145.413 lei 

debitori diverși 464.592 lei 

 
Taxele de studii in lei, în suma de 1.142.044 lei rezultă din neachitarea la termen a taxelor. S-
au luat măsuri de recuperare a debitelor prin punctajul efectuat cu secretariatele facultăț ilor, 
iar în anumite cazuri acestea vor proceda la acț ionare in justitie.  
 
Soldul contului „Clienț i” în suma de 146.290 lei, reprezintă clienț i din chirii spaț ii, utilităț i, 
alte prestări servicii. 
Soldul contului „Creditori” în suma de 3.357.986 lei se compune din: 
- garanț ii  materiale reț inute de la gestionari, precum și garanț ii de participare la licitaț ii în 
suma 590.747 lei.  
- suma de 230.422 lei, reprezintă creditori din taxe școală valută necuvenite, ce se vor restitui 
terț ilor, în funcț ie de transmiterea cererilor din ț ările de provenienț ă. 
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- ponderea sumei în creditori o reprezintă suma de 1.617.276 lei și reprezintă comision 5% 
aferent Ministerului Educaț iei Naț ionale, din taxele de scolarizare încasate în semestrul doi al 
anului în curs. 
“Furnizori de active fixe” în suma de 691.491lei, reprezintă un furnizor din investiț ii, în litigiu, 
ne rezervăm dreptul de așteptare a efectuării plăț ii până la soluț ionarea litigiului; 
Anexa 30 ”Plăț i restante” este cu valoare zero. 
 
În urma înregistrării pe cheltuieli a drepturilor salariale, în suma de 34.017.000 lei, conform 
hotărârilor judecătorești pentru perioada anilor 2017-2020, conform Legii nr.85/2016 privind 
plata diferenț elor salariale, excedentul anului 2017 a fost diminuat cu aceasta suma, astfel 
încât rezultatul patrimonial al exerciț iului financiar pe anul 2017 este un excedent în suma de 
11.138.775 lei. 
În acest an, nu s-au înregistrat operaț iuni respinse la viza de control financiar preventiv. 
 
VENITURI ESTIMATE început an- 205.785.618 lei  
VENITURI  prevederi finale an    -201.274.403 lei 
VENITURI ÎNREGISTRATE             -183.151.411  lei 
ÎNCASĂRI REALIZATE                -181.745.131 lei 
CHELTUIELI ESTIMATE început an-206.820.618 lei  
CHELTUIELI prevederi finale an    -207.408.403 lei 
CHELTUIELI ÎNREGISTRATE          -137.995.636 lei 
PLĂȚI EFECTIVE                          -140.383.416 lei 
REZULTAT PATRIMONIAL 2017 = EXCEDENT   = + 11.138.775 lei 
LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2017       293.605.083   lei 
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Tabel 3: Analiza veniturilor realizată (MILIOANE LEI) 

An 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sold din anul 
precedent 

3,9 14,5 27,9 27,3 33,7 54,2 95,7 132,3 130,7 181,1 204,1 251.3 

Venituri ale anului 
curent - realizate din 
care: 

65,9 94,7 128,2 110,6 116,1 117,1 138,6 141,7 165,8 195,1 196.1 181.7 

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 70.2 

Finanţarea 
complementară 

20,7 26,5 51,2 20,3 12,4 7,8 9,5 6,8 9,5 8,8 10,1 16.4 

Venituri proprii 15,3 19,2 25,4 37,9 42,5 53,8 55,5 75,2 85 89,1 88,1 91.1 

Proiecte europene     11,9 13,9 20,3 12,6 19,1 41,2 10,5 1.1 

Cercetare ştiinţifică 3,1 6,6 12 8,6 7,2 4,8 11,7 3,7 3,1 2,6 3,6 2.9 

Cheltuieli efectuate în 
anul curent 

48,6 56,9 83,5 86,5 92,9 93,6 101 105,2 111,1 131 141,1 140.3 

 
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 2006-2017 şi a obiectivelor de dezvoltare urmărite, prin strategia „UMF 2020”. 
 
Se poate observa că în perioada 2006 -2016 veniturile realizate anual de către UMF cresc de la an la an cu o ușoară descreștere în anul 2017. În anul 
2009 veniturile realizate scad comparativ cu 2008 datorită efectelor generate de către criza economică. În perioada analizată se poate observa un 
trend ascendent al veniturilor proprii , atingând un maxim în anul 2017 . 
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Tabel 4: Evoluţie lichidităţi totale şi depozite bancare UMF-Iaşi (MILIOANE LEI) 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lichidităţi totale 14,5 27,9 27,2 33,7 54,2 72,9 95,7 132,3 181,1 205,1 252,2 293,6 

Creşteri/descrest. 0,00% 91,84% -2,26% 23,59% 60,84% 34,60% 31,27% 38.17% 36.83% 13,25% 22.96% 16.41% 

Din care : 
Depozite bancare 

4 10 10 27,4 40 53 78,6 114,5 150 138,1 132,9 134,8 
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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 293.6 mil lei în anul 2017, ceea ce 
demonstrează o atenţie foarte mare a echipei manageriale asupra fluxului de trezorerie. 
 
Analiza cheltuielilor 
Din punct de vedere al cheltuielilor, acestea au următoarea structură: 
- În anul 2017, Universitatea a realizat două sesiuni de concursuri didactice, reuşind să ocupe 123 

posturi vacante existente în statele de funcț iuni, conform strategiei de dezvoltare a resurselor 
umane, realizate la nivel de departament. Tot în anul 2017, datorită capacităţii financiare şi 
mai ales a menţinerii ritmului de realizare a veniturilor, Universitatea a acordat drepturile 
salariale câștigate prin Hotărârile Judecătorești cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2016. 

 
- Angajamentele bugetare aferente drepturilor de personal, din toate sursele de finanţare, au 

atins suma de 99.196.226 lei, ceea ce reprezintă 71% din totalul plăț ilor efectuate în anul 
curent şi 55%  din totalul încasărilor realizate în anul curent. 

 
Prezentăm mai jos, evoluţia gradului de ocupare pe posturi didactice, în perioada 2006 – 2017, pe 
ani universitari: 
 

Tabel 5 

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% 

 

2017/2018 Posturi conform S.F. Posturi ocupate Grad ocupare 

Profesori 107 95 88,79% 

Conferenţiari 132 110 83,33% 

Şef Lucrări 411 263 63,99% 

Asistenţi 818 391 47,80% 

Asistenţi de cercetare 79 79 100,00% 

Total 1547 938 60,63% 
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Tabel 6 Structura de personal la 1 ianuarie 2018 

1.  Numărul total al posturilor didactice legal constituite 1547 

2.  Numărul total al personalului didactic titular, cu funcţia de bază în universitate 846 

din 
care  

2.1. Profesori 91 

2.2. Conferenţiari 109 

2.3. Lectori / Şefi de lucrări 262 

2.4. Asistenţi 384 

2.5. Preparatori 0 

   3.  Numărul total al personalului didactic titular cu titlul ştiinţific de doctor 753 

din 
care 

3.1. Lectori / Şefi de lucrări 262 

3.2. Asistenţi 291 

   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 2017) 

169 

din 
care 

4.1. Profesori  0 

4.2. Conferenţiari 1 

4.3. Lectori / Şefi de lucrări 11 

4.4. Asistenţi 157 

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 2017) 

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 

din 
care 

6.1. Profesori 21 

6.2. Conferenţiari 7 

6.3. Lectori / Şefi de lucrări 7 

6.4. Asistenţi 117 

7. Numărul total al studenţilor doctoranzi cu activitate didactică 172 

   8. Numărul total al personalului didactic asociat care a împlinit vârsta de 65 de ani 
(până la data de 31 decembrie 2017) 

29 

din 
care 

8.1. Profesori 19 

8.2. Conferenţiari 5 

8.3. Lectori / Şefi de lucrări 5 

8.4. Asistenţi 0 

9. Numărul total al personalului didactic auxiliar 250 

10. Numărul total al personalului administrativ 162 

 
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 susț inerea activităț ii de cercetare științ ifică. Acestea 
cresc din 2006 până în 2008 şi se menţin constante în perioada 2009-2014. În anul 2017 aceste 
cheltuieli au crescut semnificativ, ajungând la 13,5 mil lei. Aceste cheltuieli reprezintă 9.8% 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). În anul 2017 angajamentele la capitolul de 
investiț ii dotări s-au ridicat la suma de 8.3 mil lei, cca 6 % din totalul cheltuielilor. 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 
Universităț ii încă din anul 2013, încercăm identificarea unor soluţii financiare prin care 
Universitatea să poată să îşi urmărească realizarea în timp a obiectivelor propuse. 
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Cheltuieli cu burse şi ajutoare sociale alocate de către UMF pentru studenţi.  
Anul 2017 a marcat o creştere a sumelor alocate şi cheltuite pentru burse şi asistenţa socială 
pentru studenţi, cheltuielile ajungând  la un maxim istoric 11.1 mil lei , ceea ce reprezinta 8 % din 
totalul cheltuielilor realizate.  
 
Cheltuieli alocate achiziţionării de carte şi abonamente . In anul 2017  Universitatea în calitate de 
Membru Contributor la Asociatia Anelis Plus  a semnat Contractul subsidiar la Contractul de 
finantare intitulat „Anelis Plus 2020-Acces naț ional electronic la literatura științ ifică pentru 
susț inerea sistemului de cercetare și educaț ie din România”. În cadrul Proiectului menţionat, 
Universitatea în calitate de Membru Contributor beneficiază de acces la resurse ştiinţifice de 
informare şi documentare. Contribuţia Membrului Contributor este de 393.192,32 euro, împărţită 
pe cinci ani de implementare, din care în primul an au fost achitaţi 78.438,26 euro. 
 
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 2017, 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 științ ifice și publicarea materialelor științ ifice. S-a menț inut un procent constant 
perioada 2013-2016, urmând ca în anul 2017 să se înregistreze un maxim istoric 0.8  mil lei din 
totalul cheltuielilor. 
 
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 Universităţii a crescut de la 50.000 EUR la 70.000 EUR. Din anul 
2013 s-a revenit la o structura egală de distribuț ie a fondurilor pentru cercetare științ ifică prin 
competiț ia internă, fiind propuse spre competiț ie un numar de 14 granturi interne, metodă 
abordată și în anul 2015 alocindu-se un buget de 74.000 euro din veniturile proprii ale Universitatii, 
in completarea bugetului activitatii de cercetare stiintifica, creat prin compettiiile nationale si 
internationale. Pentru perioada 01.01.2017-31.12.2018, prin Decizia nr. 712 din 15.12.2016 s-a 
aprobat sprijin financiar in suma totala de 306.532 lei pentru derularea proiectelor de tip grant 
intern. Suma alocată se constituie din veniturile proprii al Universităț ii. 
 
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.  
Cheltuielile generale de funcţionare arată modul de gestionare al cheltuielilor administrative. 
 
Pentru a eficientizarea costurile aferente utilităț ilor am acț ionat în sensul monitorizării paralele a 
contorizărilor de utilităț i, dar am acț ionat și pe partea de achiziț ii. Astfel, am derulat achiziț ia 
pentru energie electrică prin Bursa Română de mărfuri, urmare a încetării acordului-cadru existent, 
iar pentru necesarul de gaze naturale am optat pentru menț inerea contractului în vigoare, piaț a de 
gaze naturale fiind la momentul 2017 într-o fluctuaț ie dezechilibrată și cu tarife mai mari decât 
cele deja contractate. 
Restul tarifelor de utilităț i sunt reglementate, preț ul nefiind susceptibil de achiziț ii competititve. 
În cele ce urmează, vom detalia sintetic situaț ia privind consumul de utilităț i înregistrat în cele 
două perioade relevante, cuantificarea acestor consumuri, cât și sumele aferente: 
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Tabel 7 

Nr. 
Crt. 

Tipul de 
utilităț i 

Anul 2016 
Anul 2017 
 

Diferenț e 

Cantitate UM 
Valoare 
(lei) 

Cantitate UM 
Valoare 
(lei) 

Cantitate 
Valoare 
LEI 

1. 
E-on Gaz 
(gaze 
natural) 

948.026 M3 2.112.824 986.992 M3 1571347 38.966 541.477 

2. 

E-on 
Energie 
(energie 
electrica) 

2.892.499 Kw 1.581.653 2.783.668 Kw 1479913 -108.831 101.740 

3. 
Apa Vital 
(apa/ 
canal) 

109.957 M3 581.065 98.108 M3 577255 -11.849 -3.810 

4. 

Dalkia/ 
Veolia 
(energie 
termica) 

1.468 Gcal 404.239 1.607 Gcal 407817 139 3.578 

TOTAL (valoare 
lei) 

4.679.781 4.036.332 -643.449 

 
Evoluț ia indicatorilor „cantitate” și „Valoare” este una care reflectă creșterea eficienț ei în 
consumul de utilităț i. Astfel, cheltuielile au scăzut cu 643.449 lei faț ă de anul 2016.  
Astfel, în ce privește alimentarea cu apă pentru spaț iile de învăț ământ cât si pentru cele de cazare 
din patrimoniul instituț iei, 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 instalaț iei interne. 
În situaț ie de avarie, timpul în care defecț iunile au fost detectate și remediate a fost redus, 
reacț ia promptă a personalului din cadrul Serviciului Atelier Întreț inere. De asemeni, pentru 
mentenanț a echipamentelor  care asigură furnizarea încălzirea/ ventilaț ia și climatizarea în 
spaț iile UMF, s-au contractat servicii de mentenanț ă, pierderile fiind astfel limitate la minimum. 
De asemeni, în cursul anului 2017 s-a testat o soluț ie nouă (formulă pilot la Căminul 1 Decembrie, 
pavilioanele 9-10), respectiv un sistem de prevenire a depunerilor de calcar, soluț ie care a redus 
considerabil intervenț iile la instalț iile de încălzire cu repercusiuni direct proporț ionale în 
consumurile de apă și gaze naturale și de efect în prelungirea duratei și menț inerea prelungită a 
bună-stării instalaț iei de încălzire. Datorită eficienț ei sistemului anticoroziune utilizat intenț ionăm 
să replicăm modelul și la alte imobile în scopul nu doar al creșterii eficienț ei consumurilor și 
cheltuielilor, dar și pentru menț inerea sau creșterea gradului de satsfacț ie a studenț ilor și 
personalului care își desfășoară activitatea didactică sau administrativă în imobilele Uiversităț ii. 
 
La nivelul lunii  sepembrie 2017, au fost iniț iate demersurile pentru scutirea de plata accizei la 
gazele naturale consumate exclusiv în scopul producerii de agent termic necesar încălzirii, spaț iilor 
de învăț ământ și de cazare, in cantitate de 1.300.000 m3 pentru perioada octombrie 2017-
septembrie 2018.  
 
În tabelul 8 este prezentată sinteza cheltuielilor pentru perioada 2005-2017, însoț ită ca anexa de 
execuț ia bugetară aferentă anului 2017, aprobată prin bilanț ul contabil al anului de către MENCS. 
 

Tabel 8 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 

Mobilităţi interne şi externe 0,14 0,3 0,5 1 0,6 
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Tabel 9 Sinteză cheltuieli funcţionare UMF-Iaşi, perioada 2010-2017(MILIOANE LEI) 

 
Evoluţia comparativă total Venituri vs. Cheltuieli 
Din analiza raportului venituri realizate vs. cheltuieli de funcţionare se poate vedea că în perioada 
2006-2017 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.  
În anul 2017, rezultatul patrimonial al exerciț iului financiar este un excedent în suma de 
11.138.775 lei. În urma înregistrării in evidenț a financiar-contabilă a drepturilor salariale, în suma 
de 34.017.000 lei, conform hotărârilor judecătorești pentru perioada anilor 2017-2020, conform 
Legii nr.85/2016 privind plata diferenț elor salariale, excedentul anului 2017 a fost diminuat cu 
această sumă.  
 
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 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 Universităț ii, viziunea 
strategică asupra acestora cât şi obiectivele strategice generale. 
  

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 

Categorii de cheltuieli 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Drepturi de personal 54,6 56,8 56,8 65,7 66 68,9 93,1 95.5 

Materiale pentru activitatea 
didactică şi de cercetare 

8,7 8,4 7,5 8,2 8,8 13,2 12,6 13.5 

Dezvoltare patrimonială  7,7 5,2 7,5 8,4 13,6 13,3 11,6 8.3 

Burse și ajutoare sociale 3,3 3,1 4 4,8 6,2 6 6,4 11.1 

Cărţi și abonamente 1,6 1,6 1,2 1,6 1,6 0,5 0,1 0.1 

Mobilităţi interne şi externe 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7 

Granturi de cercetare interne 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0.2 

Proiecte pre şi post-aderare 12 13,4 18 9,5 9,1 23,3 4 3.8 

Costuri generale de funcţionare 4 4 4,8 5,6 4,6 4,53 5,7 4.7 

Total cheltuieli 92,5 93,2 100,6 104,6 110,8 131,1 134,4 137.9 
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Tabel 10: 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 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 ; 

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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 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; 

 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; 

 Sustinerea în exploatare a Sistemului de Management al calităţii ISO 9001:2015; 

 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, 
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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 UMF Iaşi aceste nevoi/relaţii sunt uşor abordabile din perspectiva implementării 
sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015. 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 9001:2015, 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. 
 
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 UMF Iaşi 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 9001:2015. 
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: 
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 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. 
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 Directorului General Amninistrativ 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 
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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. 
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 Administrativ 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 are 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; 
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 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. 
Evaluarea 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: 



Pag. 213 din 326 
 

 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. 
 
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. 
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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. 
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.  
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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.  
 
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; 
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- 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; 
- 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. 
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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: 
 

Grafic 5: Obiectivele strategice UMF-Iaşi 2012-2020 

 
 
 
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; 
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- 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. 

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; 
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 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. 
 
Starea actuală privind structura formaţiunilor de studiu 
În ultimii  ani de învăţământ (2012-2018) numărul studenţilor (licenț iaț ilor, masteranzilor, 
doctoranzilor şi rezidenţilor) UMF Iaşi a crescut constant, de la 7.571 în anul 2012  la 11.488 în anul 
2014, atingând in anul 2018 numarul total de 11.826 studenti. 
Pentru domeniu licenţă avem pentru anul universitar 2017-2018 un număr de 8.783 studenţi. 
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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 28,34%. 
 

Tabel 11 

 Studenț i Masteranzi Doctoranzi Rezidenț i 

 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 

01.01.2018 3594 2613 132 2444 218 80 2 2 252 92 - - 2365 - 6 26 

 
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 incit la finele perioadei 2012 – 

2020 sa atingem pragul propus de 36%, apelind la strategii de marketing si 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 2017-2018 gradul de ocupare a cadrelor didactice este de 60,63%. 
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 2018 dorim să atingem un grad de ocupare de 70% la nivelul tuturor celor patru 
facultăţi. 
Creşterea veniturilor din formare per student 
Nivelul taxelor percepute: 

- Studenţi români =7.500 RON; 
- Studenţi străini= 5.000 Euro; 

 
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 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 
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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. 

- Strategia 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, conform strategiei UMF 2020, au fost propuse 25 
de proiecte de investiţii atât pentru susţinerea cadrului academic cât şi pentru cel administrativ. 
La momentul 2017 rămân în listă doar 22 de proiecte, 3 dintre acestea fiind finalizate. 
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In cursul anului 2016, a fost finalizat obiectivul de investiț ii Centrul Avansat de Cercetare-
Dezvoltare in Medicina Experimentala-CEMEX, proiect in valoare de 5.000.000 euro, finantat din 
fonduri externe nerabursabile si venituri proprii ale institutiei. 
In cursul anului 2017, a fost finalizat obiectivul de investiț ii ”Spaț ii metodico-didactice prin 
refuncț ionalizarea Corpului Principal al Universităț ii”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 
s-au investit cca 700.000 euro. 
De asemeni, în anul 2017 a fost finalizat obiectivul de investiț ii „Consolidare Centrul de Limbi 
Moderne”, obiectiv pentru care în perioada 2016-2017 s-au investit cca. 1.000.000 euro.  
 
Planul Strategic „UMF 2020” aprobat iniț ial în Senatul Universităț ii de Medicina si Farmacie 
„Grigore T. Popa” din Iași, în ianuarie 2013, data la care a inceput punerea ei in aplicare, a fost 
urmat de Planul de Dezvoltare Strategică pentru perioada 2016-2020 avizat în Senatul Universităț ii 
de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, in 23.05.2016. 
 
În tabelul 12 este prezentat portofoliul de proiecte necesar derulării în bune condiţii a actului de 
învăţământ. 
 
Operaţionalizarea acestui obiectiv necesită parcurgerea următoarelor etape expuse în tabel: 
 

Tabel 12 Dezvoltare patrimonială 2018-2024 

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 

1.681.420 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” 3.578.272 6 

9 SPITALUL STOMATOLOGIC “GRIGORE T. POPA” 5.954.500 36 

10 
SPAŢII ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA UNIVERSITĂŢII 
“GRIGORE T. POPA” 

2.230.825 36 

11 EXTINDEREA RESTAURANTULUI STUDENŢESC 810.000 12 

12 FUNDAŢIA ALUMNI “VLADIMIR BUŢUREANU” 810.000 12 

13 CAMPUSUL UNIVERSITAR “GRIGORE T. POPA” 10.000.000 36 

14 CENTRUL DE CONFERINŢE “GRIGORE T. POPA” 10.500.000 24 

15 
RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE SPAȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT, CU PĂSTRAREA FUNCȚIONALULUI 
EXISTENT (ASCLEPIOS) 

6.500.000 12 

16 CĂMIN 1 MAI A 5.400.000 36 
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17 CAMIN E1 3.000.000 36 

18 CAMIN C9 1.556.000 24 

19 CAMIN C10 1.450.000 24 

20 CAMIN 1 DECEMBRIE PAV.9 3.340.000 24 

21 CAMIN 1 DECEMBRIE PAV. 10 3.340.000 24 

22 INSTITUTUL DE ANATOMIE 1.974.000 12 

  Valoarea totală proiecte de investiţii  91.395.017   

 
Valoarea estimată pentru dezvoltarea patrimonială în perioada previzionată pentru a susţine 
dezvoltarea infrastructurii UMF Iaşi este de 91.395.017 euro. Perioada de implementare estimată 
este prezentată în proiecţiile financiare din tabelul 12.  
 
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. 
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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 13. 
 
Tabel 13: 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: 

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 14. 
 

Tabel 14: 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. 
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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 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. 
 



Pag. 227 din 326 
 

Tabel 15: 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 
afara 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 
afara 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 
afara 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 
afara 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 
afara 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  
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Personal non-managerial   

Didactic   

1 

Curs organizat în 
UMF Iaşi: 
„Tehnologii 
informaţionale şi 
comunicaţionale: 
platforma E-learning 
şi Admin” 

Asistenţi 
universitari, 
lectori/şefi 
lucrări, 
conferenţiari, 
profesori, 
cercetători 
ştiinţifici 
gradul I, II şi 
III 

3 14 42 
Valorificarea infrastructurii 
de comunicare 
organizaţională 

Evaluarea la 
finalul cursului.  

11.000 2-3 

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 
afara 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 
„Autoperfecţionare 
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 
afara UMF-Iaşi 
„Management de 
proiect de cercetare 
în medicină” 

Asistenţi 
universitari, 
lectori/şefi 
lucrări, 
conferenţiari, 
profesori, 
cercetători 
ştiinţifici 

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 
afara UMF-Iaşi 
„Interdisciplinaritate 

10 10 100 
Creşterea gradului de 
coeziune între membrii 
echipelor de cercetare 

Evaluarea la 
finalul cursului. 

36.000 3 
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în cercetare” gradul I, II şi 
III 

Total 61.000  

Administrativ   

1 

Curs organizat în 
afara 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 
afara 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 

3 

Curs organizat în 
afara 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 
„Autoperfectionare 
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  
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Tabel 16 Tabel Program anual de instruire propriu pentru anul 2017 

Nr. 
crt. 

Serviciul / 
Departament 

Tematica instruire 
(Curs) 

Organizator 
Nr. 
participanti 

Perioada 
Responsabil 
instruire 

Cost 
estimativ 
Lei cu TVA 

1 
Direcț ia 
Financiar 
Contabilă 

Gestionarea financiară a 
proiectelor cu finanț are din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-
2020. 

Ministerul Finanț elor 
Publice 

4 persoane 
Martie 2017-
Septembrie 
2017 

 4000 lei 

Norme metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice, precum şi a 
unor raportări financiare lunare în 
anul 2017 

Ministerul Finanț elor 
Publice 

4 persoane 
Martie 2017-
Noiembrie 
2017 

 4000 lei 

Managementul gestiunii și arhivarii 
documentelor, noutăț i legislative 

Ministerul Finanț elor 
Publice 

4 persoane 
Aprilie 2017-
Noiembrie 
2017 

 4000 lei 

Managementul gestiunii si 
administrării patrimoniului public 
și privat al instituț iei  

Ministerul Finanț elor 
Publice 

3 persoane 
Mai 2017-
Decembrie 
2017 

 3000 lei 

2 

Control 
Financiar 
Preventiv 
Propriu 

Control financiar preventiv Control 
de gestiune 

ATC Trading 1 
09.03.17-
12.03.17 

Ioana Alexa 1 X 2000 Ron 

3 

Serviciul de 
Consiliere și 
Orientare 
Profesională 

“Mindfulness și psihoterapie ” 
Asociaţia Română de 
Hipnoză Clinică, Relaxare 
şi Terapie Ericksoniană 

2 persoane:  
Ciolan Ioana 
Monica 
Dondaș 
Corina 

25 martie 
2017 

prof. univ. dr. 
Ion Dafinoiu 

500 
ron/persoan
a 
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Compentenț a de a învăț a – 
Dezvoltare personală în vederea 
carierei 

Centrul de Dezvoltare 
Personală și Formare 
Profesională – 
Universitatea Al. I Cuza 
Iași 

2 persoane:  
Ciolan Ioana 
Monica 
Dondaș 
Corina 

Cursul va fi 
organizat 
când se 
întrunesc 14 
înscrieri 
valide – cursul 
presupune un 
număr de 60 
de ore 

 
450 ron/ 
persoană 

 
Consilier pentru dezvoltare 
personală 

Centrul de Dezvoltare 
Personală și Formare 
Profesională – 
Universitatea Al. I Cuza 
Iași 

2 persoane:  
Ciolan Ioana 
Monica 
Dondaș 
Corina 

Cursul va fi 
organizat 
când se 
întrunesc 14 
înscrieri 
valide – cursul 
presupune un 
număr de 60 
de ore 

 
1000 ron/ 
persoană 

4 
Directia 
Patrimoniu – 
Birou Achiziț ii 

Aplicarea noii legislaţii în domeniul 
achiziţiilor publice 

ANAP/S.C. autorizate în 
organizarea cursurilor de 
formare profesională 

3 SEMESTRUL I  
3000 lei fără 
cazare/masă 

Aplicarea noii legislaţii în domeniul 
achiziţiilor publice 

ANAP/S.C. autorizate în 
organizarea cursurilor de 
formare profesională 

3 SEMESTRUL II  
3000 lei fără 
cazare/masă 

5 
Compartimentul 
Audit Public 
Intern 

I. Programe sau stagii de formare 
profesională: 
- Guvernanţa corporativă în 
sectorul public. Managementul 
riscurilor 
- Auditul public intern - 
metodologie şi practică 
- Metodologie şi practică specifice 
activităţilor auditabile 
- Controlul intern managerial - 
rolul auditoului public intern în 
evaluarea implementării 
standardelor de control intern 
managerial 

-Serviciul Audit Intern - 
M.E.N. 
 
-Unitatea Centrală de 
Armonizare a Auditului 
Public Intern - Ministerul 
Finanţelor Publice 
- Asociaţia Auditorilor 
Interni din România 
- formatori externi - 
persoane juridice 
autorizate  
 

1 
aprox. 3 -5 
zile /curs 

Vezeteu 
Mirela 

3.500 lei 
/pers. ( taxă 
participare, 
transport , 
cazare) 
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II. Alte forme de pregătire 
profesională 
 
( a. studiu individual - în funcţie 
de obiectivele misiunilor de audit 
public intern,  
b. workshop-uri, colocvii - 
organizate la nivelul Centrului 
Universitar Iaşi) 

- 1 

numărul* de  
zile rămas 
după 
efectuarea 
stagiilor de 
pregătire 
profesională 
cu formatori 
externi 

Vezeteu 
Mirela 

- 

6 

Managementul 
Calitatii-Control 
Intern 
Managerial 

Controlul intern managerial, prin 
prisma modificarilor legislative : 
OSGG nr. 400/2015, cu toate 
actualizarile ulterioare (OSGG  nr. 
200/2016) 

Firma organizatoare 
autorizata de 
Autoritatea Nationala 
pentru Calificari 
 (fost CNFPA) 

2 Sem I/II 2017 
Dana 
Zainescu/ 
Oana Drutca 

2 X 1000 Ron 

Tranzitia de la ISO 9001:2008 la 
ISO 9001:2015 

Firma organizatoare 
autorizata de 
Autoritatea Nationala 
pentru Calificari 
(fost CNFPA) 

2 Sem I/II 2017 
Dana 
Zainescu/ 
Oana Drutca 

2 X 1000 Ron 

7 Oficiul Juridic 

Curs expert achizitii publice 

Firma organizatoare 
autorizata de 
Autoritatea Nationala 
pentru Calificari 
(fost CNFPA) 

1 Sem I/II 2017  700 Ron 

Curs formator 

Firma organizatoare 
autorizata de 
Autoritatea Nationala 
pentru Calificari 
(fost CNFPA) 

1 Sem I/II 2017  400  Ron 

8 
Direcţia Resurse 
Umane 

Noutăţi privind legislaţie salarizare  

Societăţi comerciale 
autorizate şi acreditate – 
în funcţie de ofertele 
primite 

6 
martie-
decembrie 
2017 

 6000 lei 

Noutăţi privind legislaţia muncii şi 
Relaţiile de muncă - Revisal 

Societăţi comerciale 
autorizate şi acreditate – 
în funcţie de ofertele 
primite 

4 
martie-
decembrie 
2017 

 4000 lei 
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Noutăţi legislative privind 
gestionarea proiectelor cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

Societăţi comerciale 
autorizate şi acreditate – 
în funcţie de ofertele 
primite 

6 
martie-
decembrie 
2017 

 6000 lei 

Curs de Inspector Salarii 

Societăţi comerciale 
autorizate şi acreditate – 
în funcţie de ofertele 
primite 

6 
martie-
decembrie 
2017 

 6000 lei 

9 

Directia 
Programe 
pentru 
dezvoltare 
instituț ională 

Consilier Afaceri Europene EAG 3 
Mai 2017, 
septembrie 
2017 

Felicia 
Răileanu 

5000 lei 

Expert accesare si implementare 
fonduri europene 

EAG 3 
Iunie 2017, 
octombrie 
2017 

Amalia 
Călugareanu 

5000 lei 

Manager de proiect EAG 3 
Aprilie,August
. Noiembrie 
2017 

Ionela Florian 2500 lei 

Evaluator DOCTUS  2 
Aprilie,August
. Noiembrie 
2017 

Mihaela 
Toomaziu-
Todosia 

4000 lei 

Curs de limba engleza de 
afaceri/contabilitate 

Euro-ED 5 
Aprilie,August
. Noiembrie 
2017 

Diana 
Abalasei 

4750 lei 

10 
Secretariat 
universitate 

Strategii de comunicare și 
planificare în domeniul asistenț ei 
manageriale: 
- comunicare și comunicaț ie în 
secretariate 
- instrumente și strategii de PR în 
activitatea de asistenț ă 
managerială 

TAK Education La cerere 
Pe tot 
parcursul 
anului 

Conf. univ. 
dr. Niculina 
Vârgolici, 
Departamentu
l de Asistenț ă 
Managerială, 
Universitatea 
București 

Taxă 
instruire: 
700 lei + 
TVA 
 
Taxă servicii 
conexe: 
Camera 
single 680 
lei + cazare 
gratuită 
pentru 
însoț itor 
SINAIA 
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Managementul documentelor pe 
suport clasic și electronic. Soluț ii 
practice pentru probleme actuale. 

TAK Education La cerere 
Pe tot 
parcursul 
anului 

Experț i în 
domeniul 
arhivistic 

Taxă 
instruire: 
600 lei + 
TVA 
Taxă servicii 
conexe: 
Camera 
single 680 
lei + cazare 
gratuită 
pentru 
însoț itor 
SINAIA 

Curs de limbă străină (engleză, 
franceză) 

Centrul de limbi străine 
și formare continuă, 
Universitatea Alexandru 
Ioan Cuza Iași 

Minim 12 
cursanț i 

Modulul I: 
octombrie-
noiembrie 
Modulul II: 
februarie-
aprilie 

Cadre 
didactice 
universitare 

470 lei 

Curs de limbă străină (engleză, 
franceză) 

EuroED La cerere 

Modul de 60 
de ore, cu 
înscriere în 
fiecare 
toamnă 

Profesori cu 
experienț ă în 
domeniul 
formării 
profesionale 

950 lei 

Curs Excel intensiv Extreme Training La cerere 13-14 mai Trainer 

650 lei 
pentru 
înscrieri și 
plăț i 
efectuate 
până la 13 
aprilie 

Curs Managementul gestiunii și 
arhivării documentelor – acreditat 
A.N.C., trainerul se deplasează la 
Iași 

Expert aktiv group s.r.l. 
Minim 15 
cursanț i 

La cerere Trainer 

780 lei 
participant 
(a 5-a 
persoană 
gratis) 
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Curs Curs relaț ii publice și 
comunicare – acrediat A.N.C. 

Eurobest team 
București 
http://eurobestteam.ro/
oferta-cursuri 

Minim 15 
cursanț i 

La cerere Trainer 
650 lei 
participant, 
București 

Curs acreditat secretara, A.N.C. 
Eurobest team București 
http://eurobestteam.ro/
curs-secretara 

Minim 15 
cursanț i 

8-22 mai 2017 Trainer 
690 lei 
participant, 
București 

11 
Decanate 
Facultăţi 

Comunicare organizaț ională 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

13 Semestrul I - 
1500 
lei/cursant 

Tehnici de planificare si organizare 
a activitatii 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

13 Semestrul II - 
1500 
lei/cursant 

12 

Secretariate 
Facultăţi 
Personal 
auxiliar didactic 

Bune practici in laborator (GPL) 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

65 Semestrul II - 
2000 
lei/cursant 

Evaluarea performantelor 
angajatilor 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

30 Semestrul I - 
1500 
lei/cursant 

Limba Engleza 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

57 Semestrul II - 
1500 
lei/cursant 

13 
Birou Protecţie 
Reglementată 

Curs specialitate de Aparare 
Impotriva Incendiilor 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 
Trim.III/2017 
sau 
Trim. IV/2017 

 1000 lei 

Curs pentru inspector SSM;  

I.T.M. sau societăț i 
comerciale autorizate și 
acreditate – în funcț ie de 
ofertele primite;  

1 
Trim.II/2017 
sau 
Trim.IV/2017 

 1000 lei;  

http://eurobestteam.ro/oferta-cursuri
http://eurobestteam.ro/oferta-cursuri
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14 Serviciul Pază  
Curs pentru pregătirea continuă a 
agenț ilor de pază în limita a cel 
puț in 20 de ore anual 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

50 
Trim.III/2017 
 sau 
Trim.IV/2017 

 2000 lei 

15 
Serviciul 
Facilităţi 
Studenţi 

Noţiuni fundamentale de igienă DSP Iaşi 14 Trim. III - 1400 lei 

Curs evaluator de competenţe 
profesionale 

CEPDR 1 Trim. II sau III - 850 lei 

Sistem de management al 
siguranţei alimentului 

SRAC Servicii Grup SA 1 
05 -
07.06.2017 

- 550 lei 

16 
Biblioteca 
Universitară 

Noț iuni avansate de științ ele 
informării și documentării 
Curs de perfecț ionare profesională 
autorizat CNFPA pentru ocupaț ia 
de Bibliotecar studii superioare, 
cod. COR 262202   

Biblioteca Centrală 
Universitară “Mihai 
Eminescu” Iași 

8 

Oct. 2017-iun. 
2018 (2 
semestre) 120 
ore 

 
350 lei/ 
pers. TOTAL 
1750.00 lei 

Training de grup specializat cu 
atestarea competenț elor  

Softlink Central Europe 8   
600 lei/pers. 
TOTAL 4800 
lei 

17 Tipografia 

Tehnici avansate de lucru pe 
echipamentele digitale de 
producț ie moderne  

S.C. Giros S.R.L. prin 
Rank Xerox București 

4 
mai 2017 - 
iulie 2017 

 
În funcț ie 
de oferta 

Cursuri grafică digitală (Adobe 
Photoshop și Corel Draw)  

Europersonal SRL Iasi 3 
sept. 2017 - 
dec. 2017 

 
650 lei/pers. 
TOTAL 1950 
lei 

Cursuri  manager de proiect 
Extrem Training 
București 

1 
15-18 iunie 
2017 

 1190 lei 

18 
Editura „Gr. T. 
Popa”  

Cursuri grafică digitală (Adobe 
Photoshop și Corel Draw) 

Europersonal SRL Iasi 2 
sept. 2017 - 
dec. 2017 

 
650 lei/pers. 
TOTAL 1950 
lei 

Cursuri manager de proiect 
Extrem Training 
București 

1 
15-18 iunie 
2017 

 1190 lei 
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19 
Depozit 
chimicale 

Utlizarea și gestionarea 
substanț elor toxice periculoase și 
precursori 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 TrimII/2017 - 1000 lei 

20 Parc auto 

Curs pregătire profesională 
conducători auto 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim.II /2017 - 1000 lei 

Curs pregătire profesională 
conducători auto 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim IV/2017 - 1000 lei 

21 
Depozit 
materiale 

Curs pregătire profesională 
gestionari 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim II/2017 - 1000 lei 

Curs pregătire profesională 
gestionari 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim IV/2017 - 1000 lei 

22 
Registratura 
Generală și 
Arhiva 

Managementul documentelor în 
instituț iile publice – Arhivare 
electronică 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim.III/2017   1000 lei 

Managementul documentelor in 
institutiile publice – Arhivare 
electronică 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim.IV/2017  1000 lei 

Gestionarea documentelor în 
institutiile publice 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 
Trim.III/2017 
sau 
Trim.IV/2017 

 1000 lei 

23 

Director 
Direcț ia 
Operaț ional 
Administrativă 

Curs de prevenire şi combatere a 
coruptiei 

Societăț i comerciale 
autorizate și acreditate – 
în funcț ie de ofertele 
primite 

1 Trim III/2017 - 1500 lei 

24 
Centrul de 
comunicaț ii 

SharePoint 2016 
https://www.safaribooks
online.com 

5 Tot anul  12.500RON 
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Server Maintenance 
https://www.pluralsight.
com 

5 Tot anul  14.500RON 

Red Hat System Administration III 
cu examene RHCSA si RHCE 

http://www.ittraining.ro 3 3luni  22.500RON 

Red Hat High Availability 
Clustering + Expertise Exam 
RH436+EX436 

http://www.ittraining.ro 3 5luni  20.000 RON 

Database Administration 
http://scoalainformala.ro
/program/database-
administration-iasi/ 

2 5luni  10.000 RON 

 
Bugetul alocat pentru perfectionarea personalului in anul 2017 a fost de 82.000 lei, utilizându-se efectiv o suma de 58.265 lei. 
 
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 obiectivele înscrise în planul de „Dezvoltare patrimonială” 
(tabelul 16) s-a previzionat o valoare de 66.220.000 euro până la finele anului 2020 
 
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. 
 

Tabel 17 Plan investiţii 2016-2022 

Nr
. 
Cr
t 

Obiectiv investiţii 
Valoare 
investiţie 
EUR 

Perioa
dă 
realiza
re în 
luni 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 PIAŢA NAŢIUNII 4,800,000 12               2,400,000 
2,400,00
0 

2 

CENTRUL DE 
ABILITĂŢI 
FUNDAMENTALE 
“GRIGORE T. 
POPA” 

5,000,000 36           115,000 2,442,500 2,442,500   
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3 

CENTRUL DE 
STUDII 
APROFUNDATE 
“GRIGORE T. 
POPA” 

2,370,000 12                 
2,370,00
0 

4 

EXTINDEREA 
BIBLIOTECII 
“GRIGORE T. 
POPA”. SPAŢII DE 
STUDIU ÎN AER 
LIBER 

1,681,000 36             680,000 1,000,000 1,000 

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 

11,900,00
0 

48           2,975,000 2,975,000 2,975,000 
2,975,00
0 

8 
U.M.F. – CORP 
“MIHAIL 
KOGĂLNICEANU” 

3,600,000 6   
1,700,00
0 

1,900,00
0 

            

9 
CENTRUL DE 
MEDICINĂ 
EXPERIMENTALĂ 

5,000,000 19 
5,000,00
0 

                

10 

SPITALUL 
STOMATOLOGIC 
“GRIGORE T. 
POPA” 

5,954,500 36     14,500 
2,970,00
0 

2,970,000         

11 
SPAŢII 
ADMINISTRATIVE 
ÎN INCINTA 

2,230,825 36             1,000,450 1,230,000 375 
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UNIVERSITĂŢII 
“GRIGORE T. 
POPA” 

12 
EXTINDEREA 
RESTAURANTULUI 
STUDENŢESC 

810,000 12     810,000             

13 
FUNDAŢIA ALUMNI 
“VLADIMIR 
BUŢUREANU” 

810,000 12             810,000     

14 

CAMPUSUL 
UNIVERSITAR 
“GRIGORE T. 
POPA” 

10,000,00
0 

36             6,500,000 3,500,000   

15 

CENTRUL DE LIMBI 
MODERNE 
„GRIGORE T. 
POPA” 

1,045,000 12 920,000 125,000               

16 

CENTRUL DE 
CONFERINŢE 
“GRIGORE T. 
POPA” 

10,500,00
0 

24         5,250,000 5,250,000       

17 

SPAȚII METODICO-
DICACTICE 
PENTRU 
REFUNCȚIONALIZA
REA CORPULUI 
PRINCIPAL AL 
UNIVERSITĂȚII 

800,000 12 700,000 100,000               

18 

CENTRU DE 
EVALUARE ŞI 
TESTARE( 
ASCLEPIOS) 

6,500,000 24     
5,000,00
0 

1,500,00
0 

          

19 CAMIN 1 MAI A 5,400,000 36       
1,500,00
0 

1,500,000 2,400,000       

20 CAMIN E1 3,000,000 36           1,000,000 1,000,000 1,000,000   

21 CAMIN C9 1,556,000 24       778,000 778,000         

22 CAMIN C10 1,450,000 24           725,000 725,000     
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23 
CAMIN 1 
DECEMBRIE PAV.9 

3,340,000 24           1,670,000 1,670,000     

24 
CAMIN 1 
DECEMBRIE PAV. 
10 

3,340,000 24               1,450,000 
1,890,00
0 

25 
INSTITUTUL DE 
ANATOMIE 

1,974,000 12     32,000 
1,942,00
0 

          

  
Valoarea totală 
proiecte de 
investiţii  

98,261,3
25 

  
6,620,0
00 

1,925,0
00 

7,756,5
00 

8,690,0
00 

12,198,0
00 

15,835,0
00 

19,402,9
50 

15,997,5
00 

9,836,3
75 

 
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; 
- 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 obiectivelor de investiţii.  

 
In tabelele 17 şi 18 sunt prezentate cheltuielile efectuate în anul 2017, precum şi propunerile de venituri şi cheltuieli până la anul 20

DENUMIRE INDICATOR *) COD 
FILA VP 
FINAL 2017 

Propuneri 
2018 

Propuneri 
2019 

Propuneri 
2020 

Propuneri 
2021 

A B 1 2 3 4 5 

VENITURI TOTAL din care : 0001.10 114.972.274 131.000.000 139.000.000 142.000.000 143.500.000 

I  VENITURI CURENTE 0002.10 101.955.000 117.000.000 124.000.000 126.800.000 128.200.000 

C  VENITURI NEFISCALE 29.00.10 101.955.000 117.000.000 124.000.000 126.800.000 128.200.000 

C 1 VENITURI DIN PROPRIETATE 3000.10 1.300.000 1.000.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 

Venituri din proprietate 30.10 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.300.000 1.300.000 
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Alte venituri din proprietate 30.10.50           

VENITURI DIN DOBANZI 31.10 300.000 0 0 0 0 

Alte venituri din dobanzi 31.10.03 300.000         

C 2 VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 3300.10 100.655.000 116.000.000 123.000.000 125.500.000 126.900.000 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ALTE ACTIVIT. 33.10 100.595.000 115.950.000 122.900.000 125.400.000 126.800.000 

Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 33.10.04           

Taxe și alte venituri în învăț ământ 33.10.05 80.000.000 98.550.000 104.300.000 106.500.000 107.750.000 

Venituri din prestări servicii  33.10.08 1.100.000 1.100.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

Contribuț ia elevilor și studenț ilor pentru internate, cămine și 
cantine 33.10.14 

5.150.000 5.300.000 5.300.000 5.500.000 5.650.000 

Venituri din valorif produselor obț inute din activitatea proprie sau 
anexa 33.10.16  

        

Venituri din org de cursuri de calificare și conversie prof, specializ 
și perfect 33.10.17  

        

Venituri din serbări și spectacole scolare, manif culturale, artistice 
și sportive 33.10.19  

        

Venituri din cercetare 33.10.20 9.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

Alte venituri din prest.de serv.și alte activităț i 33.10.50 5.345.000 2.000.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 

AMENZI PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 35.10 0 0 0 0 0 

Alte amenzi, penalităț i și confiscări 35.10.50           

DIVERSE VENITURI 36.10 0 0 0 0 0 

Alte venituri 36.10.50           

Transferuri voluntare altele decât subvenț ii 37.10 60.000 50.000 100.000 100.000 100.000 

Donaț ii și sponsorizări 37.10.01 60.000 50.000 100.000 100.000 100.000 

Alte transferuri voluntare 37.10.50           

II VENITURI DIN CAPITAL 39.00.10 0 0 0 0 0 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 39.10 0 0 0 0 0 

Venituri din valorif.unor bunuri ale instit.publice 39.10.01           

Alte venituri din valorif.unor bunuri 39.10.50           

III. OPERATIUNI FINANCIARE  40.00 0 0 0 0 0 
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Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate 40.10 0 0 0 0 0 

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 40.10.16           

IV. SUBVENȚII 42.00 13.017.274 14.000.000 15.000.000 15.200.000 15.300.000 

SUBVENȚII de la bugetul de stat 42.10 1.507.274 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii si servicii publice sau 
activităț i finanț ate integral din venituri proprii -ROSE 

42.10.38 7.274         

Subvenţii de la bugetul de stat  către  instituţii publice finanţate 
parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din 
FEN postaderare 

42.10.39 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA 
implementate de APIA 

42.10.43           

Subv de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial 
sau integral din venit proprii necesare susţ derulării pt fin din fd 
externe neramb (FEN) postaderare aferete per de prog 2014-2020 

42.10.70           

Sume primite de la UE/alț i donatori în contul plăț ilor efectuate și 
prefinanț ări 

45.10 1.510.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 45.10.01 500.000         

Fondul Social European (FSE) 45.10.02           

Fondul European pentru Pescuit (FEP) 45.10.05           

Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare IPA 45.10.07           

Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat ENPI 45.10.08 10.000         

Alte facilităț i și instrumente postaderare 45.10.16 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.200.000 1.300.000 

Mecanismul financiar SEE 45.10.17           

Mecanism financiar norvegian 45.10.18           

Programe de cooperare elveț iano-române 45.10.19           

SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI 48.10 10.000.000 12.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 48.10.01 4.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.000.000 

Fondul Social European (FSE) 48.10.02 5.000.000 6.000.000 6.500.000 6.000.000 6.000.000 

Fondul de Coeziune (FC) 48.10.03           

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 48.10.04           
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Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 48.10.05           

Instrumentul de Asistenț ă pentru Preaderare (IPA II) 48.10.11           

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) 48.10.12           

Alte programe comunitare finanț ate în perioada 2014-2020 (APC) 48.10.15           

Alte facilităț i și instrumente postaderare (AFIP) 48.10.16 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

 
Tabel 18 Cheltuieli 

  

FILA VP FINAL 
2017 

Propuneri 2018 Propuneri 2019 Propuneri 2020 Propuneri 2021 

TOTAL 
CHELTUIELI  

TOTAL 
CHELTUIELI  

din care 
din sold  

TOTAL 
CHELTUIELI  

TOTAL 
CHELTUIELI  

TOTAL 
CHELTUIELI  

  1 2 2.1 3 4 5 

CHELTUIELI TOTAL, din care: 120.806.274 136.000.000 5.000.000 139.000.000 142.000.000 143.500.000 

10. Cheltuieli de personal 45.317.274 65.500.000   67.200.000 68.500.000 69.200.000 

20. Bunuri și servicii 29.105.000 28.300.000   28.500.000 30.000.000 30.500.000 

30. Dobânzi             

55. Alte transferuri             

56. Proiecte cu finanț are din fd. externe 
nerambursabile (FEN) Postaderare din care: 

1.010.000 1.000.000 0 1.000.000 1.200.000 1.300.000 

56.01 Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR) 

            

56.02 Fondul Social European (FSE)             

56.08 Instrumentul European de Vecinătate și 
Parteneriat (ENPI) 

10.000           

56.16 Alte facilităț i și instrumente postaderare 1.000.000 1.000.000   1.000.000 1.200.000 1.300.000 

56.17 Mecanismul financiar SEE              

56,18 Mecanism financiar norvegian             

56,25 Programul de cooperare elveț iano-român             

57. Asistenț a socială 84.000           

58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020 

13.490.000 12.000.000 0 13.000.000 13.000.000 13.000.000 
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58.01 Programe din Fondul European de Dezv.Reg. 
(FEDR) 

6.000.000 5.000.000   5.500.000 6.000.000 6.000.000 

58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) 7.390.000 6.800.000   7.000.000 6.000.000 6.000.000 

58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 0 200.000   500.000 1.000.000 1.000.000 

58.04 Programul din Fondul European Agricol de 
Dezv.Rurala (FEADR) 

            

58.05 Programe din Fondul European pentru Pescuit 
și Afaceri Maritime (FEPAM) 

            

58.11 Programe Instrumentul de Asistenț ă pentru 
Preaderare (IPA II) 

            

58.12 Programe Instrumentul European de 
Vecinătate (ENI) 

100.000           

58.15 Alte programe comunitare finanț ate în 
perioada 2014-2020 (APC) 

            

58.16 Alte facilităț i și instrumente postaderare 
(AFIP) 

            

59. Alte cheltuieli 2.300.000 1.200.000   1.300.000 1.300.000 1.500.000 

70. Cheltuieli de capital  29.500.000 28.000.000 5.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 

71. Active nefinanciare 29.500.000 28.000.000 5.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 

72. Active financiare             

81. Rambursări de credite             
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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: 
- Se va stabilit în cadrul consiliului Universităţii o Comisie de monitorizare a implementării 

planului strategic (Decizia Rectorului nr. 27245/28.09.2017); 
- Comisia se va întruni semestrial 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 de administraț ie. 
- 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: 

 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. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXE 
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ANEXA 1 – TEME DE CERCETARE DOCTORALĂ 
 

AN UNIVERSITAR 2016-2017 
 

CONDUCĂTOR 
ŞTIINŢIFIC 

DOCTORAND 
DATA 
ADMI-
TERII 

TITLUL TEZEI DE DOCTORAT 

Conf. univ. dr. Socolov 
Razvan Vladimir 

Hanganu (Adam) 
Ana - Maria 

02/10
/2017 

BOALA ABORTIVĂ – ASPECTE PATOGENICE ȘI 
CLINICE 

Conf. univ. dr. Socolov 
Razvan Vladimir 

Voloșan (Ilieș) 
Valerica 

02/10
/2017 

TRATAMENTE ALTERNATIVE ÎN PATOLOGIA 
OVARIANĂ 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Gheorghevici 
Teodor Ştefan 

01/10
/2013 

OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI 
FRACTURILOR EXTRACAPSULARE ALE 
FEMURULUI PROXIMAL LA ADULT 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Neagu Marius 
01/10
/2014 

IMPLICAȚII MEDICO-LEGALE ALE LEZIUNILOR 
OSTEO-ARTICULARE PRODUSE ÎN CADRUL 
ACCIDENTELOR DE TRAFIC 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Malancea Radu 
Ioan 

01/10
/2014 

OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI 
CHIRURGICAL AL FRACTURILOR DE BAZIN 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Manea Elena 
01/10
/2014 

ABORDUL MULTIDISCIPLINAR AL 
METASTAZELOR OSOASE 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Zvîncă (căs. Carp) 
Ştefana 

01/10
/2015 

IMPORTANȚA DIAGNOSTICULUI PRECOCE ÎN 
TRATAMENTUL ȘI PROGNOSTICUL 
DISPLAZIEI DE DEZVOLTARE A ȘOLDULUI 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Filip Alexandru 
03/10
/2016 

ABORADREA MODERNĂ ÎN TRATAMENTUL 
FRACTURILOR DE FRAGILITATE ALE 
INELULUI PELVIN 

Prof. univ. dr. Alexa 
Ovidiu 

Boboc (Poroch) 
Manuela Gabi 

02/10
/2017 

ETIOLOGIA ȘI TRATAMENTUL FRACTURILOR 
PERI-IMPLANT 

Prof. univ. dr. 
Amălinei Cornelia 

Păvăleanu Ioana 
01/10
/2014 

MOLECULE CHEIE ÎN MECANISMUL 
TRANZIȚIEI EPITELIO-MEZENCHIMALE 
IMPLICAT ÎN PATOGENIA ENDOMETRIOZEI 

Prof. univ. dr. 
Amălinei Cornelia 

Aignătoaei Anda-
Maria 

03/10
/2016 

SEMNIFICAȚIA EVCOLUTIVĂ ȘI PROGNOSTICĂ 
A PATTERNULUI MELF ASOCIAT MARKERILOR 
TRANZIȚIIEIE EPITELIO-MEZENCHIMALE ÎN 
CARCINOGENEZA ENDOMETRIALĂ 

Prof. univ. dr. 
Amălinei Cornelia 

Ambrosie Lucian 
03/10
/2016 

SEMNIFICAȚIA CLINICO-PATOLOGICĂ A 
LIMFOGANGLIONULUI SANTINELĂ ÎN 
PATOLOGIA TUMORALĂ GASTRO-
INTESTINALĂ 

Prof. univ. dr. 
Amălinei Cornelia 

Velnic Andreea 
Alexandra 

02/10
/2017 

HIPOTERMIA ȘI HIPERTERMIA – ALGORITMI 
DE DIAGNOSTIC POSTMORTEM 

Prof. univ. dr. Andrian 
Sorin 

Tărăboanț ă Ionuț  
03/10
/2016 

EVALUAREA FACTORILOR CLINICO-
TEHNOLOGICI CARE POT AFECTA STAREA DE 
SUPRAFAȚĂ A MATERIALELOR ESTETICE 
BIOADEZIVE 
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Prof. univ. dr. Andrian 
Sorin 

Negraia Dan 
03/10
/2016 

STUDII PRIVIND EFECTUL UNOR SISTEME DE 
REMINERALIZARE ASUPRA ȚESUTURILOR 
DURE DENTARE 

Prof. univ. dr. Andrian 
Sorin 

Bologa (căs. 
Dîmbu) Emilia 

02/10
/2017 

STUDIUL FACTORILOR IMPLICAȚI ÎN 
MANAGEMENTUL CLINICO-TERAPEUTIC AL 
HIPERSENSIBILITĂȚII DENTINARE 

Prof. univ. dr. Andrian 
Sorin 

Gamen Andra-
Claudia 

02/10
/2017 

STUDIUL FACTORILOR IMPLICAȚI ÎN 
MANAGEMENTUL CLINICO-TERAPEUTIC AL 
SENSIBILITĂȚII DENTARE POSTOPERATIVE 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Nicorici (Găitan) 
Anca - Elena 

01/10
/2013 

SELECȚIA ȘI URMĂRIREA PACIENTULUI CU 
TERAPIE DE RESINCRONIZARE CARDIACĂ 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Ardeleanu Iuliana 
01/10
/2014 

ABORDAREA ACTUALĂ A FIBRILAŢIEI 
ATRIALE 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Alexandrescu Dan-
Mihai 

01/10
/2015 

STRATIFICAREA RISCULUI PENTRU 
RESTENOZA INTRASTENT 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Moisei (căs. 
Moisei-
Constantinescu) 
Radu-Eugen 

01/10
/2015 

STUDIU COMPARATIV AL TEHNICILOR DE 
TRATAMENT INVAZIV AL FIBRILAȚIEI ATRIALE 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Marcu Marius-
Traian-Dragoş 

01/10
/2015 

IATROGENIA ÎN TULBURĂRILE DE 
CONDUCERE ATRIO-VENTRICULARE 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Tănasă Ana 
01/10
/2015 

LEZIUNEA CRITICĂ DE TRUNCHI 
CORONARIAN PRINCIPAL STÂNG: 
PARTICULARITĂȚI DIAGNOSTICE, 
TERAPEUTICE ȘI PROGNOSTICE 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Fărîmă (căs. 
Bostan) Maria-
Mădălina 

03/10
/2016 

CRITERII PROGNOSTICE DE TREMODELARE 
VENTRICULARĂ POST INFARCT MIOCARDIC 
ACUT LA PACIENȚII CU ANGIOPLASTIE 
PRIMARĂ 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Şimon Ionuţ-
Valentin 

03/10
/2016 

BOALA CORONARIANĂ ISCHEMICĂ LA 
VÂRSTNICI 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Constantinescu 
Victor 

01/10
/2012 

TULBURĂRI CARDIOVASCULARE AUTONOME 
LA PACIENŢII CU ACCIDENT VASCULAR 
CEREBRAL ISCHEMIC 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Zavalichi Marius 
Andrei 

02/10
/2017 

INFARCTUL DE VENTRICUL DREPT ȘI 
IMPLICAȚIILE SALE ÎN PATOLOGIA 
CARDIOVASCULARĂ 

Prof. univ. dr. 
Arsenescu Georgescu 
Catalina 

Pintilei (Reurean-
Pintilei) Delia - 
Viola 

02/10
/2017 

AUTOFLUORESCENȚA CUTANATĂ ÎN 
EVALUAREA RISCULUI CARDIOVASCULAR ȘI A 
COMPLICAȚIILOR CRONICE LA PACIENȚII CU 
PREDIABET ȘI DIABET ZAHARAT TIP 2 
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Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Bliuc Roxana Elena 
01/10
/2012 

CERCETARI PRIVIND ASPECTELE ETICE SI 
SOCIO - MEDICALE IN RELATIA MEDIC - 
PACIENT IN REABILIAREA MEDICALA 

Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Vâlcea Luminiţa 
01/10
/2012 

STUDII PRIVIND IMPACTUL COMUNICARII IN 
SISTEMUL DE SANATATE 

Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Ştefăniu Ramona 
01/10
/2013 

DEPISTAREA PRECOCE A FRAGILITĂȚII ȘI 
IMPACTUL ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII LA 
VÂRSTNICI 

Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Roşca Ştefan 
01/10
/2014 

PROTECŢIA DREPTURILOR PACIENŢILOR 
PRIN SECRETUL PROFESIONAL – ASPECT 
ETICE ŞI JURIDICE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Ungureanu Mihail 
Adeodatus 

01/10
/2014 

IMPACTUL ETIC ŞI EVALUAREA NOILOR 
TEHNOLOGII MEDICALE DE VÂRF. ETICA 
PROCREAȚIEI ȘI MODIFICĂRILE ASUPRA 
GENOMULUI UMAN 

Prof. univ. dr. 
Astarastoae Vasile 

Sava Cristina 
01/10
/2014 

IMPACTUL ETIC ŞI EVALUAREA NOILOR 
TEHNOLOGII MEDICALE DE VÂRF. NEVOILE 
SOCIALE, PSIHOLOGICE ȘI SPIRITUALE ÎN 
CONTEXTUL ÎNGRIJIRILOR PALIATIVE 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Lunguleac Tiberiu 
01/10
/2012 

EVOLUŢIA STATUSULUI DE RISC METABOLIC 
SI CARDIOVASCULAR LA O COHORTĂ DE 
POPULAŢIE DIN NORD - ESTUL ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Chirica Valeriu - 
Aurelian 

01/10
/2013 

CERCETĂRI ONCOGENETICE ÎN EVALUAREA 
DIMENSIUNII EPIDEMIOLOGICE A RISCULUI 
EREDITAR PENTRU CANCERUL COLORECTAL 
ÎN POPULAȚIA DIN ROMÂNIA 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Ciuntu Bogdan - 
Mihnea 

01/10
/2014 

METODE DE TERAPIE MINIM INVAZIVĂ A 
PLĂGILOR CHIRURGICALE ACUTE ŞI CRONICE 
CU EFICIENŢĂ ÎN REDUCEREA RISCULUI 
NOSOCOMIAL. PERSPECTIVELE TERAPIEI 
MINIM INVAZIVE ÎN PATOLOGIA PLĂGILOR 
CHIRURGICALE 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Koch (căs. 
Popovici) Silvia-
Odette 

01/10
/2015 

POVARA BOLII – ARGUMENT PENTRU 
ALEGEREA INTERVERNȚIILOR DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ ÎN INFECȚIA CU VIRUSUL HEPATITIC 
B 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Pieptu Vlad 
01/10
/2015 

EVALUAREA PERFORMANȚELOR SISTEMULUI 
STRUCTURAT ȘI INTEGRAT ÎN ASISTENȚA 
MEDICALĂ LA PACIENȚII CU ARSURI 

Prof. univ. dr. Azoicăi 
Doina 

Chiriac Anca 
03/10
/2016 

ERCETĂRI PRIVIND CUNOAȘTEREWA 
PROFILULUI EPIDEMIOLOGIC ÎN 
DERMATOZELE PROFESIONALE ȘI PSORIAZIS, 
ÎN CONCORDANȚĂ CU CONTEXTUL 
EUROPEAN, ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII 
MANAGEMENTULUI CLINIC ȘI 
FUNDAMENATREA STRATEGIILOR DE 
SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA 
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Prof. univ. dr. Badescu 
Magda Mariana 

Diaconescu Bogdan 
Mihail 

01/10
/2014 

EVALUAREA STRESULUI PERIOPERATOR DIN 
CHIRURGIA CARDIACĂ, UROLOGICĂ ŞI 
TRANSPLANT RENAL 

Prof. univ. dr. Badescu 
Magda Mariana 

Ştefanache Teodor 
01/10
/2014 

MODULAREA RĂSPUNSULUI IMUN A 
DIFERITELOR CULTURI CELULARE TUMORALE 
SUB ACȚIUNEA UNOR PEPTIDE CITOTOXICE 
CU POTENȚIAL TUMORICID 

Prof. univ. dr. Badescu 
Magda Mariana 

Ungurianu (Parciu) 
Simona 

01/10
/2011 

EVALUAREA RISCULUI DE APARIŢIE A 
HEPATOCARCINOMULUI LA PACIENŢII CU 
AFECTARE HEPATICĂ CRONICĂ DIN NORD – 
ESTUL ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. Balan 
Gheorghe 

Bocan (Neculau) 
Roxana Aura 

01/10
/2012 

SINDROM HEPATO-RENAL . PROFIL CLINIC. 
PREDICTIBILITATE EVOLUTIVĂ 

Prof. univ. dr. Balan 
Gheorghe 

Olteanu Vasile - 
Andrei 

15/10
/2013 

HIPERTENSIUNEA PORTALĂ DIN AFECŢIUNILE 
HEPATICE CRONICE NON – VIRALE: 
CORELAŢII ÎNTRE ASPECTELE ECOGRAFICE ŞI 
CELE ENDOSCOPICE 

Prof. univ. dr. Balan 
Gheorghe 

Pavel Laura 
01/10
/2014 

BENEFICIILE UTILIZĂRII OCTREOTIDULUI ÎN 
CADRUL PREVENŢIEI APARIŢIEI 
PANCREATITEI ACUTE POST ERCP 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Mărtin (Ababei) 
Daniela Carmen 

01/10
/2014 

STUDIUL FIZIOFARMACOLOGIC AL 
MODIFICĂRILOR DE COMPORTAMENT ȘI DE 
PERCEPȚIE NOCICEPTIVĂ INDUS DE FACTORI 
CE MODIFICĂ SISTEMUL RENINĂ-
ANGIOTENSINĂ 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Barbu Roxana-
Mihaela 

01/10
/2015 

EFECTUL FRAGMENTELOR ANGIOTENSINICE 
ȘI A SUBSTANȚELOR CE INTERVIN ASUPRA 
SISTEMULUI RENINĂ-ANGIOTENSINĂ ASUPRA 
MOTILITĂȚII MUSCULATURII NETEDE UTERO-
TUBARE 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Butură Diana-
Georgiana 

01/10
/2015 

BIOMARKERI CU POTENȚIAL DIAGNOSTIC ȘI 
PROGNOSTIC ÎN SEPSIS LA PACIENȚII CU 
AFECȚIUNI ONCOHEMATOLOGICE 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Oprescu Andrei-
Cătălin 

03/10
/2016 

TULBURĂRILE COGNITIVE ASOCIATE 
SINDROMULUI METABOLIC - CORELAȚII 
CLINICO-EXPERIMENTALE 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Mârza Aurelia 
03/10
/2016 

STUDIUL UNOR SUBSTANȚE MODULATOARE 
ALE CANALELOR DE SODIU ÎN DURERE 

Prof. univ. dr. Bild 
Walther 

Răduţă (Trofin) 
Daniela - Marilena 

01/10
/2013 

ROLUL POTENȚIALULUI EVOCAT VIZUAL ȘI 
MOTOR ÎN INVESTIGAREA PUSEULUI ÎN 
SCLEROZA MULTIPLĂ 

Prof. univ. dr. Botez 
Paul 

Grigorescu Victor 
03/10
/2016 

PLENINGUL PREOPERATOR ȘI REZULTATELE 
POSTOPERATORII ÎN ARTROPLASTIA 
GENUNCHIULUI 

Prof. univ. dr. Botez 
Paul 

Zlate Teodor 
03/10
/2016 

MANAGEMENTUL ȘI PARTICULARITĂȚILE 
DURERII ÎN ARTROPLASTIA TOTALĂ DE 
GENUNCHI 

Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Florescu Alexandru 
- Florin 

01/10
/2013 

PARAMETRI HORMONALI CA POSIBILI 
FACTORI DE PROGNOSTIC ÎN STAREA 
CRITICĂ 
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Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Brănişteanu (Bîlha) 
Ştefana - Cătălina 

01/10
/2014 

ROLUL COMPOZIȚIEI CORPORALE, A 
FACTORILOR ADIPOCITOKINICI ȘI 
REGLATORILOR METABOLISMULUI OSOS 
ASUPRA ACHIZIȚIEI DE MASĂ OSOASĂ 

Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Băiceanu (căs. 
Matei) Anca 

01/10
/2015 

PARTICULATRITĂȚI REGLATORII HORMONALE 
ÎN PATOLOGIA RENALĂ FUNCȚIONALĂ ȘI 
LITIAZICĂ: NOI ABORDĂRI TERAPEUTICE ÎN 
TRATAMENTUL DENSITĂȚII MINERALE 
SCĂZUTE, RESPECTIV DEFICITULUI DE 
VITAMIN D LA PACIENȚII CU LITIAZĂ RENALĂ 
RECIDIVANTĂ 

Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Fădur (Belceanu) 
Alina - Daniela 

01/10
/2014 

IMPACTUL TRATAMENTULUI CU HORMON DE 
CRESTERE ASUPRA PARTAMETRILOR 
NUTRITIONALI SI OSOSI LA COPII 

Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Aiacoboae (căs. 
Constantinescu) 
Andreea Georgiana 

01/10
/2015 

FACTORI DE PROGNOSTIC AI EVOLUȚIEI 
CARDIOMETABOLICE LA PACIENȚII CU 
HIPERALDOSTERONISM COMPARATIV CU 
PACIENȚII HIPERTENSIVI DE ALTA ETIOLOGIE 

Prof. univ. dr. 
Brănişteanu Dumitru 

Ghiț ă (căs. 
Solomon) Emilia 

01/10
/2015 

DISFUNCTII COGNITIVE ȘI CALITATEA VIEȚII 
ÎN ACROMEGALIE 

Prof. univ. dr. Bulgaru-
Iliescu Diana 

Diac Mădălina-
Maria 

03/10
/2016 

IDENTIFICAREA MEDICO-LEGALĂ – 
ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE 

Prof. univ. dr. Bulgaru-
Iliescu Diana 

Gîrlescu Nona 
02/10
/2017 

STUDIUL PARAMETRILOR TANATOCHIMICI ÎN 
STABILIREA MECANISMULUI DE DECES 

Prof. univ. dr. Bulgaru-
Iliescu Diana 

Popovici (căs. 
Botros) Raluca 
Elena 

02/10
/2017 

TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIALĂ – 
IMPLICAȚII MEDICO-LEGALE 

Prof. univ. dr. Bulgaru-
Iliescu Diana 

Vicol Andrei 
02/10
/2017 

CORELAȚII MEDICO-LEGALE ȘI MEDICO-
CHIRURGICALE ÎN EVALUAREA, 
DIAGNOSTICAREA ȘI TRATAREA 
PACIENTULUI POLITRAUMATIZAT 

Prof. univ. dr. Burlea 
Marin 

Ciubotariu 
Gabriela 

01/10
/2012 

POSIBILITĂȚI ȘI LIMITE ÎN TRATAMENTUL 
BOLII DE REFLUX GASTROESOFAGIAN ÎN 
FUNCȚIE DE VÂRSTĂ 

Prof. univ. dr. Burlea 
Marin 

Ciornei Mihaela 
01/10
/2013 

REZULTATELE POSTOPERATORII ALE 
ATREZIEI ESOFAGIENE 

Prof. univ. dr. Butnaru 
Elena 

Ohriac (căs. Popa) 
Viorica 

01/10
/2011 

MONITORIZAREA CLINICĂ ŞI CHIMICO-
TOXICOLOGICĂ A PARACETAMOLULUI ŞI A 
UNOR ANALGEZICE OPIOIDE UTILIZATE ÎN 
SERVICIILE DE URGENŢĂ 

Prof. univ. dr. Butnaru 
Elena, Prof. univ. dr. 
habil. Cecilia Arsene 

Coman (căs. 
Băbușanu) Anda-
Cristina 

01/10
/2013 

CONTRIBUȚII LA CERCETAREA 
TOXICOLOGICĂ A TEBUCONAZOLULUI 

Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga 

Dima Andreea 
01/10
/2014 

PROFILUL MOLECULELOR DE ADEZIUNE 
ALCAM ŞI MCAM ÎN PATOLOGIA TUMORALĂ 
DIGESTIVĂ GASTRICĂ ŞI PANCREATICĂ 

Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga 

Agheorghicesei 
(căs. Andriescu) 
Elena-Corina 

01/10
/2014 

MOLECULE DE ADEZIUNE CELULARĂ ÎN 
MICROMEDIUL TUMORAL TIROIDIAN 
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Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga 

Timofte Andrei-
Daniel 

01/10
/2015 

STRATIFICAREA SUBTIPURILOR HISTOLOGICE 
CLASICE ALE CANCERULUI DE PROSTATĂ ÎN 
RAPORT DE SPECIFICITATEA UNOR MARKERI 
MOLECULARI 

Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga 

Ianole Victor 
02/10
/2017 

HETEROGENITATE FENOTIPICĂ ÎN SECVENŢA 
METASTAZĂRII – IMPLICAREA MOLECULELOR 
DE ADEZIUNE 

Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga 

Spiridon (căs. 
Cianga-Spiridon) 
Irene-Alexandra 

02/10
/2017 

INFLUENŢA SISTEMULUI ENTEROENDOCRIN 
ÎN TUMORILE GASTROINTESTINALE 
STROMALE 

Prof. univ. dr. Căruntu 
Irina-Draga, Prof. univ. 
dr. Adrian Constantin 
Covic 

Azoicăi Tudor 
01/10
/2014 

FACTORI MORFOLOGICI DE PROGNOSTIC ÎN 
AFECTAREA RENALĂ DIN LUPUSUL 
ERITEMATOS SISTEMIC 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Cepăreanu (căs. 
Radu) Maria Raluca 

01/10
/2011 

RECONSTRUCŢIA REŢELEI DE SUPORT 
SOCIAL ŞI AUTONOMIZAREA PACIENTULUI 
DEPRESIV 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Paziuc Lucian-
Constantin 

01/10
/2011 

REABILITAREA PSIHOSOCIALĂ A BOLNAVILOR 
PSIHIC CRONICI – SERVICII INTEGRATE DE 
ASISTENŢĂ COMUNITARĂ ÎNTR-UN SECTOR 
DE PSIHIATRIE DETERMINAT 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Zavate (căs. 
Pascal) Irinel-Oana 

01/10
/2012 

SUBDIAGNOSTICAREA TULBURĂRII DE 
PANICĂ CU ȘI FĂRĂ AGORAFOBIE - 
IMPLICAȚIILE ASUPRA CALITĂȚII VIEȚII 
PACIENȚILOR PRECUM ȘI COSTURILE 
MEDICO-SOCIALE ASOCIATE 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Donciu Mihaela-
Dora 

01/10
/2013 

PERCEPȚIA ASUPRA BOLII ȘI CALITATEA 
VIEȚII LA PACIENȚII CU BOALĂ CRONICĂ DE 
RINICHI AFLAȚI ÎN TRATAMENT CRONIC DE 
SUBSTITUȚIE A FUNCȚIEI RENALE VERSUS 
PACIENȚI AFLAȚI ÎN TRATAMENT 
CONSERVATOR – STUDIU COMPARATIV 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Petrache (căs. 
Untu) Ilinca 

01/10
/2013 

PATTERN-URI ALE MOTIVAȚIILOR 
COMPORTAMENTULUI SUICIDAR ÎN 
SPECTRUL TULBURĂRILOR DEPRESIVE 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Simion (căs. Radu) 
Dania-Andreea 

01/10
/2013 

IMPLICAȚIILE MEDIULUI SOCIO-CULTURAL ȘI 
FAMILIAL ÎN DEBUTUL, EVOLUȚIA ȘI 
PROGNOSTICUL TULBURĂRILOR DELIRANTE 
NEORGANICE 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Modoranu (căs. 
Prepeliț ă) Raluca-
Ioana 

01/10
/2015 

CONTRIBUȚII ORIGINALE CU REPERE DE 
TRANSDISCIPLINARITATE PRIVIND 
APLICABILITATEA DENDRIMERILOR ÎN 
PREDICȚIA ȘI PROGNOSTICUL DIN RELAȚIA 
SUICID – AGRESIVITATE ÎN TULBURĂRILE 
PSIHICE 

Prof. univ. dr. Chiriţă 
Roxana 

Răduc (căs. 
Popescu) Elena-
Rodica 

02/10
/2017 

ORGANIZAREA ȘI PERSPECTIVELE 
PROFILAXIEI SECUNDARE A 
COMPORTAMENTULUI AGRESIV ÎN 
TULBURĂRILE PSIHICE MAJORE 
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Prof. univ. dr. Chiselita 
Dorin 

Giurgică Marius 
01/10
/2013 

TRATAMENTUL EDEMULUI MACULAR 
DIABETIC- FOTOCOAGULARE LASER VERSUS 
BEVACIZUMAB 

Prof. univ. dr. Chiselita 
Dorin 

Obadă Otilia 
01/10
/2014 

ALTERAȚII STRUCTURALE, BIOMECANICE, 
FUNCȚIONALE ȘI IMUNOLOGICE  LA NIVEL 
OCULAR LA  PACIENȚII CU DIABET ZAHARAT 

Prof. univ. dr. Chiselita 
Dorin 

Ţone Silvia Cristina 
01/10
/2014 

INTERRELAȚII ÎNTRE DIABET ȘI 
DEGENERESCENȚA MACULARĂ LEGATE DE 
VÂRSTĂ 

Prof. univ. dr. Chiselita 
Dorin 

Târcoveanu Filip - 
Eugen 

01/10
/2015 

UTILIZAREA INSTRUMENTELOR INTELIGENTEI 
ARTIFICIALE ÎN EVALUAREA DIAGNOSTICĂ ȘI 
PROGNOSTICĂ A PACIENȚILOR CU GLAUCOM 
ȘI DIABET 

Prof. univ. dr. Chiselita 
Dorin 

Carcea (căs. 
Ciuntu) Roxana-
Elena 

03/10
/2016 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL MANIFESTĂRILOR 
OCULARE ÎN SLEEP APNEA SYNDROM 

Prof. univ. dr. Cianga 
Petru 

Antohe Ion 
01/10
/2013 

IMUNOSUPRAVEGHERE ȘI IMUNOEDITARE ÎN 
LEUCEMIA ACUTĂ MIELOBLASTICĂ 

Prof. univ. dr. Cianga 
Petru 

Bahrim (Chirilă) 
Carmina 
Smărăndiţa 

01/10
/2014 

MARKERI GENETICI ALTERNATIVI ÎN 
DIAGNOSTICUL SPONDILATRITELOR AXIALE 

Prof. univ. dr. Cianga 
Petru 

Croitoru Cristina 
Georgiana 

02/10
/2017 

CONSIDERAŢII ASUPRA GENOTIPULUI HLA ŞI 
PROFILULUI AUTOANTICORPILOR ÎN 
MIASTENIA GRAVIS 

Prof. univ. dr. Cianga 
Petru 

Maftei Radu 
02/10
/2017 

ROLUL VITAMINEI D ÎN HOMEOSTAZIA 
CELULELOR NK ŞI IMPLICAREA ACESTORA ÎN 
PROCESUL DE IMPLANTARE 

Prof. univ. dr. Cianga 
Petru,  Prof. dr. Adrian 
Covic 

Husaru 
(Gramaticu) 
Angelica 

01/10
/2013 

METODE ALTERNATIVE DE MONITORIZARE A 
PACIENTULUI TRANSPLANTAT RENAL 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Trifan Angel Liviu 
01/10
/2014 

SPECIFICUL INTERVENȚIILOR AEROMEDICALE 
ÎN ESTUL ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Nedelea Paul 
Lucian 

01/10
/2012 

ASPECTE ETICE ŞI PRACTICE ÎN 
RESUSCITAREA CARDIO - PULMONARĂ LA 
ADULT ÎN ROMÂNIA 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Scripcaru Andrei 
01/10
/2015 

CINEMATICA TRAUMEI: IMPLICAȚII 
FIZIOPATOLOGICE, EVOLUTIVE ȘI MEDICO-
LEGALE 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Ţiulică (căs. 
Grigoraşi) Gabriela  
Raluca 

01/10
/2015 

INTERACȚIUNI ALE SUBSTANȚELOR OPIOIDE, 
CANABINOIDE ȘI A ALTOR NOI SUBSTANȚE 
DE INTERES (ETNOBOTANICELE). IMPLICAȚII 
ÎN MANAGEMENTUL INTOXICAȚIILOR ÎN 
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URGENȚĂ 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Borcea (căs. 
Trifescu) Irina 
Simona 

03/10
/2016 

VALOAREA BIOMARKERILOR ȘI A 
EXPLORĂRILOR IMAGISTICE ÎN URGENȚĂ, ÎN 
DIAGNOSTICUL, TERAPIA ȘI EVOLUȚIA 
PANCREATITELOR ACUTE 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Partenie (căs. 
Kantor) Cristina 

03/10
/2016 

STRESUL POSTTRAUMATIC ÎN SERVICIILE DE 
URGENȚĂ 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana 

Bouroș George - 
Cătălin 

02/10
/2017 

ROLUL ULTRASONOGRAFIEI DE TIP POINT OF 
CARE ÎN MANAGEMENTUL URGENȚELOR CU 
RISC VITAL 

Prof. univ. dr. 
Cimpoeşu Carmen 
Diana,   Prof. dr. 
Cătălin Florin Cîrstoiu 
(UMF Bucuresti) 

Costeschi (căs. 
Nica) Silvia 

03/10
/2016 

IMPLICAȚIILE FACTORILOR UMANI ȘI 
ORGANIZAȚIONALI ASUPREA RISCURILOR LA 
PACIENȚII CU AVC ACUT ÎN 
DEPARTAMENTUL DE URGENȚĂ 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Drăgan Georgiana 
Rozalia 

01/10
/2014 

STUDIU ASUPRA MECANISMELOR IMPLICATE 
ÎN DECLANŞAREA BOLII ALZHEIMER ŞI 
POSIBILITĂŢI TERAPEUTICE ASOCIATIVE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Foca (Bârzoi) 
Raluca Oana 

01/10
/2014 

STUDIU ASUPRA MECANISMELOR 
MODULATOARE ÎN APARIŢIA PRECOCE A 
OSTEOPOROZEI SISTEMICE ÎN CONTEXTUL 
POLIARTRITEI REUMATOIDE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Zamisnicu (căs. 
Hunea) Iuliana 

01/10
/2015 

STUDIU ASUPRA MECANISMELOR IMPLICATE 
ÎN PRODUCEREA LEZIUNILOR AXONALE 
DIFUZE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Martinescu Gabriel 
01/10
/2015 

SINDROMUL DE OCHI USCAT 
POSTCHIRURGICAL ÎN DISFUNCȚIILE 
VASCULARE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Semen Elena-
Daniela 

01/10
/2015 

STUDIU ASUPRA TRANSGELINEI ÎN 
DIAGNOSTICUL ȘI PROGNOSTICUL 
CANCERULUI COLORECTAL 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Gîlcă (căs. Gîlcă - 
Blanariu) 
Georgiana-
Emmanuela 

03/10
/2016 

ELEMENTE ENDOGENE CU ROL ÎN 
MODULAREA EVOLUȚIEI BOLILOR 
INFLAMATORII INTESTINALE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Merticariu (căs. 
Titieanu)Amalia-
Andrea 

03/10
/2016 

NOI BIOMARKERI PROGNOSTICI ÎN 
LEUCEMIILE ACUTE 

Prof. univ. dr. Ciocoiu 
Manuela 

Gavrilaș (Mitu) 
Ivona 

02/10
/2017 

ACTUALITĂȚI ÎN PROFILUL BIOCHIMIC DE 
RISC CARDIO-VASCULAR LA PACIENTUL CU 
ADIPOSOPATIE 
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Prof. univ. dr. 
Cobzeanu Mihail Dan 

Severin Florentina 
01/10
/2014 

PROBLEME DE DIAGNOSTIC, REZOLVARE 
TERAPEUTICĂ ȘI MEDICO-LEGALE LA 
PACIENȚII CU TRAUMATISME COMPLEXE ALE 
CĂII AERO DIGESTIVE CERVICALE 

Prof. univ. dr. 
Cobzeanu Mihail Dan 

Hera Maria-
Cristina 

01/10
/2015 

EVOLUȚIA FUNCȚIEI METABOLICE LA 
PACIENȚII CU HIPOACUZIE 
NEUROSENZORIALĂ IMPLANTAȚI COHLEAR 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ 

Lefter (căs. Cazan) 
Simona 

01/10
/2011 

IMPLICAREA DURERII ÎN AFECŢIUNILE 
OFTALMOLOGICE 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ 

Iordache (căs. 
Totolici) Geanina 

01/10
/2013 

STUDIU PRIVIND UTILIZAREA CELULELOR 
STEM ÎN RECONSTRUCȚIA CORNEEI 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ 

Panfil Andra-
Mădălina 

01/10
/2013 

UTILIZAREA CELULELOR STEM ÎN 
TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR INFLAMATORII 
ALE CORNEEI 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ 

Iureanu (căs. 
Todireasa) Adina-
Ioana 

01/10
/2014 

TRANSFERUL TRANSCORNEAN AL 
COMPLEXELOR NANOPARTICULE – 
MEDICAMENT LA NIVELUL SEGMENTULUI 
ANTERIOR OCULAR 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ 

Mihailovici 
Ruxandra 

03/10
/2016 

TRATAMENTUL NEOVASCULARIZAȚIEI 
RETINIENE. NOI NANOSISTEME UTILIZATE ÎN 
TRANSPORTUL ȘI ELIBERAREA 
MEDICAMENTELOR 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ, Prof. univ. dr. 
ing. Dr. H. C. Marcel 
Popa 

Blănaru (căs. 
Öztürk) Manuela 
Ramona 

01/10
/2012 

NOI METODE TERAPEUTICE CE POT FI 
UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL 
HIPERTENSIUNII OCULARE 

Prof. univ. dr. Costin 
Dănuţ, Prof. univ. dr. 
ing. Dr. H. C. Marcel 
Popa 

Popescu (căs. 
Susanu) Petronela 
Sidonia 

01/10
/2012 

FACTORI DE CREȘTERE. IMPORTANȚA 
ACESTORA ÎN PROCESUL DE OSTEOGENEZĂ 
DUPĂ RECONSTRUCȚIA CHIRURGICALĂ A 
ORBITEI 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Zaharia (căs. 
Avram) Cătălina-
Anda 

01/10
/2011 

IMPLICAȚII ALE NUR77 ÎN APOPTOZA UNOR 
PRECURSORI AI LIMFOCITELOR B 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Bogza (căs. 
Vasincu) Elena 
Geanina 

01/10
/2012 

UTILIZAREA CELULELOR STEM 
PLURIPOTENTE INDUSE (IPSC) DIN 
FIBROBLASTE/ STEM MEZENCHIMALE ÎN 
VINDECAREA ȘI CICATRIZAREA DERMICĂ 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Bitere Eugen-
Valentin 

01/10
/2013 

UTILIZAREA IPSC ÎN TERAPIA DE 
REGENERARE TISULARĂ VASCULARĂ 
MODULATĂ DE MATRICI BIOLOGIC ACTIVE 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Acatrinei Dragoș-
Daniel 

01/10
/2013 

IMPLICAREA RECEPTORILOR NUCLEARI 
ORFANI NR4A1 ÎN APOPTOZA 
PRELIMFOCITELOR DE TIP B 
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Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Cazan Ionuț  Mihai 
01/10
/2014 

UTILIZAREA CELULELOR MSC-IPSC ÎN 
TERAPIA DE REGENERARE DERMICĂ 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Tatarciuc Diana 
01/10
/2015 

INTERRELAȚII DE FUNCȚIONALITATE ÎNTRE 
SISTEMUL ANGIOTENSINELOR ȘI ALTE 
PEPTIDE VAZOACTIVE 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel 

Gentimir (căs. 
Amititeloaie) 
Carmen 

03/10
/2016 

INTERRELAȚII DE FUNCȚIONALITATE ÎNTRE 
PROLIMFOCITELE B ȘI FIBROBLASTELE 
GINGIVALE 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel, 
Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Lăzăruc Dana 
15/10
/2013 

DEZVOLTAREA ȘI UTILIZAREA 
MATERIALELOR DE REGENERARE CU 
PREDICȚIUNE ÎN REGENERAREA GINGIVALĂ 
OPTIMĂ PROTEZĂRII 

Prof. univ. dr. 
Costuleanu Marcel, 
Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Viziteu (căs. 
Calamaz) Daniela-
Mariana 

01/10
/2014 

ANALIZA COMPORTAMENTULUI 
FIZIOPATOLOGIC AL CONSTRUCȚIILOR 
METALO-COMPOZITE 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Berea Grigore 
01/10
/2013 

COMPORTAMENTUL CELULAR LA INTERFAȚA 
CU SUBSTITUENȚI OSOȘI PERSONALIZAȚI, 
UTILIZAȚI ÎN TRATAMENTUL FRACTURILOR 
COMPLEXE ALE FEMURULUI DISTAL 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Iacoban (căs. 
Stoica) Laura 

01/10
/2014 

CERCETĂRI PRIVIND ACȚIUNEA FOTOTOXICĂ 
A UNOR DERIVAȚI CURCUMINOIZI 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Onofrei Pavel 
01/10
/2014 

MODIFICARI MORFOLOGICE ȘI MOLECULARE 
SPECIFICE NEOPLAZIILOR COLO-RECTALE – 
IMPLICAȚII CLINICE 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Botez Ana-
Emanuela 

01/10
/2015 

MARKERI CELULARI ȘI MOLECULARI 
RELEVANȚI IN DIAGNOSTICUL ȘI EVOLUȚIA 
LEZIUNILOR EPITELIALE PREMALIGNE 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Grecu Vasile-
Bogdan 

03/10
/2016 

REJETUL ALOGREFEI CARDIACE 

Prof. univ. dr. Cotrutz 
Carmen Elena 

Condurache Oana-
Mihaela 

03/10
/2016 

SPECIFICITATEA MOZAICULUI MOLECULAR ÎN 
CAZUL LEZIUNILOR PREMALIGNE ORALE – 
IMPLICAȚII CLINICE ȘI TERAPEUTICE 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Duma - Dombi 
(Siriopol) Mihaela - 
Daniela 

01/10
/2013 

UTILIZAREA BIOIMPEDANŢEI SI 
ULTRASONOGRAFIEI PULMONARE ÎN 
EVALUAREA INSUFICIENŢEI CARDIACE 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Ciumanghel Adi - 
Ionuţ 

01/10
/2013 

UTILIZAREA BIOIMPEDANŢEI ŞI 
ULTRASONOGRAFIEI PULMONARE ȊN 
TRATAMENTUL INSUFICIENŢEI RENALE 
ACUTE 
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Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Popa Raluca 
01/10
/2014 

RELAȚIA DINTRE LITIAZA RENALĂ, 
STIFFNESS-UL ARTERIAL ȘI STRESUL 
OXIDATIV ȘI DENSITATEA OSOASĂ 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Andriciuc Radu - 
Florin 

01/10
/2014 

DISFUNCȚIA ENDOTELIALĂ LA PACIENTUL 
TÂNĂR CU BOALĂ RENALĂ CRONICĂ ȘI 
EFECTUL ACESTEIA ASUPRA FUNCȚIEI 
SEXUALE MASCULINE, UN POSIBIL FACTOR 
DE PREDICȚIE A BOLILOR CORONARIENE 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Maxim (Miron) 
Adelina Vasilica 

01/10
/2014 

DISFUNCȚIA ERECTILĂ LA PACIENTUL 
TRANSPLANTAT 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Siriopol Ianis-
Marian 

01/10
/2015 

RELAȚIA DINTRE STATUSUL VOLEMIC 
EVALUAT PRIN BIOIMPEDANȚĂ, RIGIDITATEA 
ARTERIALĂ ȘI MODIFICĂRILE HEMODINAMICE 
CE SURVIN LA INDUCȚIA ANESTEZIEI 
GENERALE 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Avîrvarei (căs. 
Hîrja) Anca-Roxana 

01/10
/2015 

EVOLUȚIA ȘI PROGNOSTICUL PACIENȚILOR 
CU GLOMERULONEFRITE PRIN 
INDIVIDUALIZAREA TRATAMENTULUI 
CONFORM NOILOR SCHEME DE TRATAMENT 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Nastasă Andra 
03/10
/2016 

ALGORITM DE MANAGEMENT AL 
PACIENTULUI VÂRSTNIC (≥ 65 ANI) CU 
BOALĂ CRONICĂ DE RINICHI AVANSATĂ 
(EGFR ≤45 ML/MIN/1.73 MP S.C) 

Prof. univ. dr. Covic 
Adrian Constantin 

Rusu Daniel Mihai 
02/10
/2017 

UTILIZAREA ULTRASONOGRAFIEI 
PULMONARE ÎN MANAGEMENTUL VOLEMIC 
AL PACIENTULUI CRITIC DIN TERAPIE 
INTENSIVĂ 

Prof. univ. dr. 
Cuciureanu Rodica 

Tudor Mihai 
01/10
/2012 

REGULATORII DE CREȘTERE ȘI SIGURANȚA 
ALIMENTELOR DE ORIGINE VEGETALĂ 

Prof. univ. dr. Dimofte 
Mihail-Gabriel 

Frunză Tudor-
Cristian 

02/10
/2017 

PREDICȚIA REZULTATULUI TRATAMENTULUI 
NEOADJUVANT ÎN CANCERUL DE RECT 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Andronovici Alina-
Maria 

01/10
/2014 

INTERRELAȚII PATOGENICE ȘI CLINICE ÎNTRE 
BOALA PARODONTALĂ ȘI BOALA CRONICĂ 
RENALĂ 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Bunescu Sabina 
01/10
/2015 

METODE DE ANALIZĂ ŞI DETECŢIE A 
FLUIDELOR BIOLOGICE CU APLICAŢII ÎN 
BIOCRIMINALISTICĂ 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Maftei George-
Alexandru 

01/10
/2015 

MODIFICĂRI ALE FLUIDELOR ORALE LA 
PACIENŢII CU PLĂGI POSTEXTRACŢIONALE 
INFECTATE ŞI PATOLOGIE SISTEMICĂ 
ASOCIATĂ 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Ciută (căs. 
Nechifor) Irina-
Elena 

01/10
/2013 

STUDIUL DISLIPIDEMIEI ÎN CADRUL 
SINDROMULUI METABOLIC LA VÂRSTNIC 
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Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Vlad Cristiana-
Elena 

03/10
/2016 

MUTAȚIILE GENELOR PCSK9, LDLR ȘI RISCUL 
DE AFECTARE CARDIOVASCULARĂ LA 
PACIENȚII CU HIPRERCOLESTEROLEMIE 
FAMILIALĂ 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana 

Șologon (căs. 
Delianu) Carmen 

02/10
/2017 

SURSE DE EROARE DIN PREANALITIC – 
IMPLICAȚII NEGATIVE ÎN SCREENING-UL 
HEMOSTAZEI ȘI MONITORIZAREA TERAPIEI 
CU ANTICOAGULANTE 

Prof. univ. dr. Foia 
Georgeta-Liliana, Prof. 
univ. dr. Forna Norina 
Consuela 

Mârț u Maria-
Alexandra 

01/10
/2014 

ANALIZA CLINICO-BIOLOGICĂ A 
MODIFICĂRILOR PARODONTALE INDUSE DE 
TERAPIILE NECONVENȚIONALE (FOTO-
ACTIVARE ȘI LASER) ÎN TRATAMENTUL 
BOLILOR PARODONTALE 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Bartok Francisc-
Florin 

01/10
/2012 

MANAGEMENTUL PERIIMPLANTITEI 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Roşu Manuel-Florin 
01/10
/2012 

MONITORIZAREA PACIENTULUI CANDIDAT LA 
IMPLANTUL DENTAR 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Călin Alexandru 
01/10
/2013 

PREDICTIBILITATEA SUCCESULUI 
TRATAMENTULUI IMPLANTO-PROTETIC LA 
PACIENȚII EDENTAȚI 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Ștefaniu (căs. 
Caraș) Cibela 

01/10
/2013 

CONSIDERAȚII BIOMECANICE ALE 
PROTEZĂRILOR AMOVIBILE 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Tătaru Călin-Iacob 
01/10
/2013 

SISTEME DE GREFARE ÎN REABILITAREA 
IMPLANTO-PROTETICĂ 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Creț u Cosmin 
Ionuț  

02/10
/2017 

SISTEME COMPUTERIZATE DE CUANTIFICARE 
A SUCCESULUI ÎN TRATAMENTUL PROTETIC 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Dima Cosmin-
Mircea 

02/10
/2017 

CERCETĂRI BIOLOGICE IN VIVO/IN VITRO A 
DIFERITELOR MATERIALE DE IMPLANTARE 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Mihăilescu (căs. 
Török) Bianca-
Alexandra 

02/10
/2017 

REABILITAREA SUPORTULUI MUCO-OSOS ÎN 
VEDEREA IMPLANTĂRII 

Prof. univ. dr. Forna 
Norina Consuela 

Moldoveanu (căs. 
Butnaru-
Moldoveanu) Anca-
Sînziana 

02/10
/2017 

STUDIU DE BIOMECANICĂ ÎN REABILITĂRI 
ORALE COMPLEXE 

Prof. univ. dr. Gheucă 
Solovăstru Laura 

Grăjdeanu Ioana-
Alina 

02/10
/2017 

CERCETĂRI ÎN EVALUAREA ȘI STABILIREA DE 
CORELAȚII ÎNTRE EXAMENUL CLINIC, 
HISTOPATOLOGIC ȘI TEHNICILE IMAGISTICE 
(VIDEODERMATOSCOPIE, 
ULTRASONOGRAFIE) ÎN PATOLOGIA 
TUMORALĂ CUTANATĂ 
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Prof. univ. dr. Graur 
Mariana 

Niţă George 
01/10
/2012 

DETERMINANŢI AI MODIFICĂRILOR 
OSTEOARTICULARE ALE PICIORULUI LA 
PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT 

Prof. univ. dr. Graur 
Mariana 

Buţureanu 
Laurenţiu Victor 

08/10
/2012 

RELAŢIA BIOETICĂ – BIODREPT PENTRU 
PACIENTUL DIABETIC 

Prof. univ. dr. Graur 
Mariana 

Gherasim Andreea 
01/10
/2013 

EVALUAREA NUTRIŢIONALĂ COMPREHENSIVĂ 
LA PACIENŢII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 

Prof. univ. dr. Graur 
Mariana 

Burlui Maria - 
Alexandra 

01/10
/2013 

INFLUENŢA STATUSULUI NUTRIŢIONAL ÎN 
PREDICŢIA EVOLUŢIEI PACIENŢILOR CU 
SCLERODERMIE SISTEMICA 

Prof. univ. dr. Grigoriu 
Bogdan Dragoş 

Baston (Berlea) 
Lavinia Mădălina 

01/10
/2013 

EPIDEMIOLOGIA MOLECULARĂ A MUTAŢIILOR 
ONCOGENICE ÎN CANCERELE PULMONARE 
NONMICROCELULARE 

Prof. univ. dr. Grigoriu 
Bogdan Dragoş 

Rusu - Cordunean 
Florin 

15/10
/2013 

TEHNICI MINIM INVAZIVE DE ANALIZĂ 
MOLECULARĂ ÎN CANCERELE PULMONARE 
NON- MICROCELULARE 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Radu Ioana-
Bogdana 

01/10
/2011 

ROLUL TOMOGRAFIEI COMPUTERIZATE 
VOLUMETRICE (CBCT) ÎN EVALUAREA 
LEZIUNILOR PERIAPICALE ÎN VEDEREA 
OPTIMIZĂRII TRATAMENTULUI LA PACIENȚII 
HIPERTENSIVI 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Benghiac Ana-
Gabriela 

01/10
/2013 

CONSIDERAȚII PRIVIND UTILIZAREA 
TOMOGRAFIEI VOLUMETRICE CU 
FASCICULCONIC-CONE BEAM CT (CBCT) ÎN 
MEDICINA LEGALĂ 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Fochi (căs. 
Dumitrescu) Maria-
Alexandra 

01/10
/2013 

IMPLICAȚIILE CBCT-ULUI ÎN DIAGNOSTICUL 
ȘI TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR DENTARE 
LA PACIENȚII CU DIABET JUVENIL 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Murariu Oana 
01/10
/2015 

ROLUL CB-CT IN MANAGEMENTUL 
POSTTERAPEUTIC AL LEZIUNILOR OSOASE 
CERVICALE AMIELICE 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Mocrei Ariadna 
03/10
/2016 

UTILIZAREA TEHNICILOR IMAGISTICE 
MODERNE ÎN DEPISTAREA, EVALUAREA ȘI 
MONITORIZAREA COLEASTEATOMULUI 
URECHII MEDII 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Antohi Cristina 
03/10
/2016 

ABORDUL INTERDISCIPLINAR AL 
STATUSUSLUI DENTO- PARODONTAL LA 
PACIENTUL ONCOLOGIC 

Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Lucaci Paul 
01/10
/2015 

CONTRIBUȚII LA MANAGEMENTUL MODERN 
AL RECUPERARII NEUROMUSCULARE A 
PACIENȚILOR CU DIZABILITAȚI POST 
ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE 
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Prof. univ. dr. Haba 
Danisia 

Berbecaru (căs. 
Marciuc) Emilia-
Adriana 

02/10
/2017 

UTILIZAREA TEHNICILOR IMAGISTICE 
MODERNE ÎN DEPISTAREA, EVALUAREA ȘI 
MONITORIZAREA PACIENTULUI CU BOALĂ 
PARKINSON 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Zaharia Radu-Virgil 
01/10
/2012 

INVESTIGAȚII PRELIMINARE ASUPRA 
CALITĂȚII SUPLIMENTELOR ALIMENTARE CU 
ACȚIUNE ANTIDIABETICĂ 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Dorneanu-Iftime 
Constantin-Remo 

01/10
/2013 

METABOLIȚI SECUNDARI DE ORIGINE 
VEGETALĂ CU POTENȚIAL ANTIBACTERIAN 
ÎN INFECȚIILE URINARE 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Păduraru Florin-
Andrei 

01/10
/2014 

STUDIUL UNOR EXTRACTE DE ORIGINE 
VEGETALĂ CU POTENȚIALE EFECTE 
ANTIINFLAMATOARE 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Burlec Ana-Flavia 
01/10
/2015 

EVALUAREA CHIMICĂ ŞI BIOLOGICĂ A UNOR 
FRACŢIUNI EXTRACTIVE, DE ORIGINE 
VEGETALĂ, BOGATE ÎN SESCVITERPENE 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Marin (căs. Batîr-
Marin) Denisa 

01/10
/2015 

STUDIUL CHIMIC ŞI BIOLOGIC AL UNOR 
SPECII DE PTERIDOPHYTAE ENDEMICE ÎN 
ZONA MOLDOVEI 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Humulescu Ioana-
Alexandra 

03/10
/2016 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL FARMACOGNOSTIC 
AL UNOR SPECII DE SIDERITIS ENDEMICE ÎN 
ROMÂNIA 

Prof. univ. dr. 
Hăncianu Monica 

Iacob (căs. 
Bucișcanu) Ioana-
Andreea 

02/10
/2017 

EVALUAREA UNOR POSIBILE INTERACȚIUNI 
LA ADMINISTRAREA CONCOMITENTĂ A 
EXTRACTELOR/SUBSTANȚELOR DE ORIGINE 
VEGETALĂ ÎMPREUNĂ CU MEDICAMENTELE 
DE SINTEZĂ 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Bădărău (Pleşca) 
Claudia - Elena 

01/10
/2013 

ANTIBIOTERAPIA LA PACIENTUL 
IMUNODEPRIMAT CU SEPSIS SEVER 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Jelihovschi Igor 
01/10
/2014 

APLICAȚII ALE TEHNICILOR DE BIOLOGIE 
MOLECULARĂ ÎN MANAGEMENTUL BOLII 
PARODONTALE 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Alexa (căs. Harja _ 
Alexa) Ioana-Alina 

01/10
/2015 

ROLUL TEHNICILOR DE BIOLOGIE 
MOLECULARĂ ÎN MONITORIZAREA TERAPIEI 
CU NOILE ANTIVIRALE UTILIZATE ÎN 
HEPATITA CRONICĂ DETERMINTĂ DE VHC 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Lungu (căs. Buzilă) 
Elena-Roxana 

03/10
/2016 

REZISTENȚA LA ANTIBIOTICE A UNOR BACILI 
GRAM NEGATIVI NEFERMENTATIVI - DE LA 
DIAGNOSTIC LA PREVENȚIE 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Cârlan Andrei-
Florin 

03/10
/2016 

CLOSTRIDIUM DIFFICILE - DE LA CLASIC LA 
MODERN ÎN CONTEXTUL ACTUAL 
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Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Diaconu Olguț a 
02/10
/2017 

METODE DE IDENTIFICARE A AGENȚILOR 
PATOGENI DIN BIOFILME LA PACIENTUL 
CRITIC – STUDIU COMPARATIV 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda 

Poloșanu Laura - 
Iulia 

02/10
/2017 

EPIDEMIOLOGIA MOLECULARĂ A VIRUSULUI 
HEPATIC D ÎN NORD-ESTUL ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. Iancu 
Luminita Smaranda, 
Prof. dr. Catalina 
Arsenescu Georgescu 

Buburuz Ana-Maria 
01/10
/2015 

ALGORITM DE DIAGNOSTIC ÎN 
ENDOCARDITELE SUBACUTE, CU 
HEMOCULTURI NEGATIVE 

Prof. univ. dr. Ioan 
Beatrice Gabriela 

Hanganu Bianca 
02/10
/2017 

CERCETĂRI PRIVIND ROLUL ALCOOLULUI 
ETILIC ÎN TANATOGENEZĂ 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Rusu (căs. 
Andrieşi-Rusu) 
Florina-Delia 

01/10
/2014 

VALOAREA FACTORILOR CLINICO-IMAGISTICI 
ȘI IMUNOHISTOCHIMICI ÎN PREDICȚIA 
EVOLUȚIEI POSTOPERATORII ȘI A 
RĂSPUNSULUI LA TRATAMENTUL ADJUVANT 
ÎN CANCERUL DE PANCREAS 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Scripcariu Dragoș-
Viorel 

01/10
/2014 

EVALUAREA FACTORILOR DE PREDICȚIE ȘI 
PROGNOSTIC A TRATAMENTULUI 
MULTIMODAL ÎN CANCERUL DE RECT JOS 
SITUAT, CU IMPACT DIRECT ASUPRA 
CREȘTERII RATEI DE SUPRAVIEȚUIRE ȘI A 
CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Chicoș Andrei 
01/10
/2015 

STUDIUL FACTORILOR DE RISC EREDITARI ÎN 
CANCERUL OVARIAN: EVALUAREA 
CARACTERULUI MUTAGEN AL GENELOR 
BRCA/BRCA2 ȘI IMPLICAȚIILE SALE ÎN 
TERAPIA CHIRURGICALĂ PROFILACTICĂ LA 
PACIENTELE DIN N-E ROMÂNIEI 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Strobescu (căs. 
Strobescu-
Ciobanu) Cristina 

01/10
/2015 

PLACA DE ATEROM ÎN PATOLOGIA 
CAROTIDIANĂ; COMPOZIȚIA SA ȘI CORELAȚIA 
CU EVOLUȚIA POSTOPERATORIE 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Zabara Mihai-
Lucian 

03/10
/2016 

TRANSPLANTUL HEPATIC PENTRU CIROZA 
HEPATICĂ CU VIRUS C. INDICAȚII ȘI 
REZULATTE 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Savin Marius-
Lucian 

03/10
/2016 

VOLUMETRIA PANCREATICĂ - CORELAȚII 
CLINICO-BIOLOGICE: SUNT POSIBILE 
SCORURI IMAGISTICE DE STARTIFICARE A 
RISCULUI DE COMPLICAȚII POST -
PANCREATECTOMIE? 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Opincă Dumitru-
Cătălin 

02/10
/2017 

ROLUL ONCOPROTEINEI HER-2/NEU ÎN 
PROGNOSTICUL CANCERULUI GASTRIC 

Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Crumpei Iulia 
01/10
/2014 

ROLUL STRESULUI ÎN EVOLUȚIA CANCERULUI 
DE SÂN 
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Prof. univ. dr. Lupașcu 
Cristian-Dumitru 

Trofin Ana-Maria 
01/10
/2014 

OPTIMIZAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC 
ȘI TRATAMENT ÎN TUMORILE MALIGNE 
PANCREATICE 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Godea (Lupei) 
Silvia 

01/10
/2010 

CERCETARI FARMACOLOGICE PRIVIND 
EFECTELE UNOR SUPLIMENTE ALIMENTARE 
IN AFECTIUNI CRONICE 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Rusu (Gănceanu - 
Rusu) Ana Roxana 

01/10
/2014 

CERCETĂRI PRIVIND INTERACŢIUNILE 
MEDICAMENTOASE ÎN SINDROMUL 
METABOLIC 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Dmour Rashad 
01/10
/2014 

CHIMIOTERAPIA INFECTIILOR OPORTUNISTE 
LA FEMEIA DE VARSTA FERTILA - ABORD 
INTERDISCIPLINAR 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Salahoru Paul 
01/10
/2015 

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA 
TIMECTOMIEI ASUPRA TRATAMENTULUI 
MEDICAMENTOS SPECIFIC LA PACIENȚII CU 
MIASTENIA GRAVIS 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Bucă Beatrice-
Rozalina 

03/10
/2016 

STUDII EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTELE 
FARMACODINAMICE ALE UNOR DONORI DE 
OXID NITRIC 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Grosu Ionela-Alina 
03/10
/2016 

CERCETĂRI PRIVIND MARKERI PREDICTIVI 
PENTRU RĂSPUNSUL LA TRATAMENTUL 
ANTITUBERCULOS 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Porumb Vlad 
01/10
/2013 

NOI APLICAȚII MEDICALE ÎN TRATAMENTUL 
PATOLOGIEI TEGUMENTARE BENIGNE ŞI 
MALIGNE 

Prof. univ. dr. 
Lupusoru Catalina 
Elena 

Moraru (Ciocan) 
Alexandra Mirela 

02/10
/2017 

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA 
MICROELEMENTELOR ASUPRA TOXICITĂȚII 
UNOR AGENȚI ANTIINFECȚIOȘI 

Prof. univ. dr. Maxim 
Adam 

Cioată Radu 
01/10
/2011 

STUDIUL TRAUMATISMELOR DENTO-
PERIODONTALE ÎN STOMATOLOGIA 
PEDIATRICĂ 

Prof. univ. dr. Maxim 
Adam 

Başno Alexandru-
Vlăduţ 

01/10
/2012 

CERCETĂRI PRIVIND EDENTAȚIA 
INTERCALATĂ LA COPII ȘI ADOLESCENȚI 

Prof. univ. dr. Maxim 
Adam 

Mavru Radu-
Bogdan 

01/10
/2012 

INTERFERENȚE PEDODONTO-ORTODONTICE 
PRIVIND PATOLOGIA DENTO-PERIODONTALĂ 
LA ADOLESCENT ȘI COPIL 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Niț escu Diana-
Cristala 

01/10
/2013 

EVALUAREA MANIFESTĂRILOR ODONTO-
PARODONTALE LA PACIENȚII CU PATOLOGIE 
TUMORALĂ MALIGNĂ 
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Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Popa Cosmin-
Gabriel 

01/10
/2014 

EVALUAREA IMPACTULUI TRAUMEI 
OCLUZALE ASUPRA STATUSULUI ODONTO-
PARODONTAL AL PACIENTULUI CU BOALĂ 
PARODONTALĂ 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Oanț ă Alexandra-
Cornelia 

01/10
/2015 

CERCETARI CLINICE, MICROBIOLOGICE ȘI 
BIOCHIMICE ASUPRA PROCESELOR 
PATOLOGICE AGRESIVE ȘI CRONICE SEVERE 
DIN BOALA PARODONTALA 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Sioustis Ioana-
Andreea 

03/10
/2016 

STUDII CLINICO-BIOLOGICE PRIVIND 
NECESITATEA TRATAMENTULUI 
PARODONTAL ÎN TERAPIA ORTODONTICĂ 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Zaharescu 
Anamaria 

03/10
/2016 

STUDIUL INTERRELAȚIEI ÎN ETIOPATOGENIA 
ȘI MODIFICĂRILE MORFOCLINICE DIN 
SINDROMUL ENDO-PARODONTAL 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Manole Liviu 
03/10
/2016 

STUDII PRIVIND CARACTERISTICILE 
TERENULUI PARODONTOPAT ÎN 
REABILITAREA IMPLANTO-PROTETICĂ 
COMPLEXĂ 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Anton Diana-Maria 
02/10
/2017 

EVALUĂRI CLINICO-BIOLOGICE ALE 
UTILIZĂRII DIFERITELOR TIPURI DE 
MATERIALE ÎN REGENERAREA TISULARĂ 
PARODONTALĂ 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Mocanu Raluca-
Cristina 

02/10
/2017 

STUDII CLINICO-BIOLOGICE ȘI DE 
BIOMECANICĂ A INTERRELAȚIEI DINTRE 
TERAPIA PROTETICĂ ȘI PARODONȚIU PE 
TEREN PARODONTOPAT 

Prof. univ. dr. Mârţu 
Silvia 

Vasiliu Bogdan-
Constantin 

02/10
/2017 

STUDII CLINICE ȘI BIOCHIMICE PRIVIND 
IMPACTUL BOLII PARODONTALE ASUPRA 
MALADIEI CARDIOVASCULARE ȘI 
COMPLICAȚIILOR ACESTEIA 

Prof. univ. dr. Miftode 
Egidia Gabriela 

Obreja Maria 
02/10
/2017 

MENINGITE ACUTE. BIOMARKERI DIN SER ȘI 
LCR – IMPLICARE ÎN DIAGNOSTIC ȘI 
PROGNOSTIC 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Stratila (Miron) 
Ramona 

01/10
/2010 

CERCETĂRI REFERITOARE LA IMPORTANŢA 
UTILIZĂRII ÎN PRACTICA MEDICALĂ A 
BIOMARKERILOR EXPUNERII LA TUTUN 
DISPONIBILI ÎN ROMÂNIA LA PACIENŢII CU 
BOLI RESPIRATORII 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Enache Iustinian 
Armand 

01/10
/2012 

DEPRESIA SI ANXIETATEA LA PACIENTII CU 
BRONHOPNEUMOPATIE OBSTRUCTIVĂ 
CRONICĂ 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Miron Oana - 
Tatiana 

01/10
/2014 

PROGNOSTICUL SI TRATAMENTUL 
CANCERULUI BRONHOPULMONAR NON 
MICROCELULAR ASOCIAT BOLILOR 
PULMONARE CRONICE 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Alexoaie Ştefana-
Cristina 

03/10
/2016 

PARTICULARITĂȚI MEDICO-SOCIALE ALE 
PACIENȚILOR CU FIBROZĂ CHISTICĂ 
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Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Costache (căs. 
Turcu) Diana-
Veronica 

03/10
/2016 

CERCETĂRI PRIVIND ERORILE APĂRUTE ÎN 
DIAGNOSTICAREA TUBERCULOZEI 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Adavidoaiei Anca 
Maria 

02/10
/2017 

ROLUL TESTELOR IGRA ÎN ACURATEȚEA 
DIAGNOSTICĂ ȘI ÎN EVALUAREA EFICIENȚEI 
TERAPIEI ÎN MENINGITA TUBERCULOASĂ 

Prof. univ. dr. 
Mihaescu Traian 

Dumitrof Luiza - 
Cristina 

02/10
/2017 

ASOCIEREA DINTRE INDICELE DE 
COMORBIDITATE CHARLSON ȘI 
REZULTATELE OBȚINUTE LA PACIENȚII CU 
HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ PULMONARĂ 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Iliescu Iolanda-
Alca 

01/10
/2013 

CARACTERIZAREA UNOR EXTRACTE ȘI 
FRACȚIUNI EXTRACTIVE VEGETALE CU 
ACTIVITATE DE TIP MULTITARGET ÎN 
PROFILAXIA ȘI TRATAMENTUL CANCERULUI 
CUTANAT NONMELANOMIC 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Aelenei Petruț a 
01/10
/2014 

ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A UNOR 
SUBSTANȚE/EXTRACTE DE ORIGINE 
VEGETALĂ - INTERACȚIUNI CU 
ANTIBIOTICE/CHIMIOTERAPICE 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Luca Simon-Vlad 
01/10
/2014 

COMPUȘI/FRACȚIUNI DE ORIGINE VEGETALĂ 
CU CITOTOXICITATE SELECTIVĂ FAȚĂ DE 
CELULELE TUMORALE I 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Bujor Alexandra 
01/10
/2015 

FRACȚIUNI EXTRACTIVE ANTOCIANICE/ 
PROANTOCIANIDOLICE CU POSIBILE 
UTILIZĂRI ÎN PROFILAXIA ȘI TRATAMENTUL 
ADJUVANT AL AFECȚIUNILOR 
CARDIOVASCULARE 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Fundu (căs. 
Crăciunescu) 
Adriana 

01/10
/2015 

FRACȚIUNI EXTRACTIVE 
ANTOCIANICE/ANTOCIANI: IZOLARE, 
CARACTERIZARE CHIMICĂ ȘI SCREENING-UL 
ACȚIUNII CHEMOPREVENTIVE ȘI 
ANTITUMORALE 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Macovei Irina 
03/10
/2016 

SISTEME DE NANOÎNCAPSULARE A UNOR 
PRINCIPII ACTIVE DE ORIGINE VEGETALĂ CU 
UTILIZARE ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI 
DE PIELE NON-MELANOMIC 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca 

Taraș (căs. Olaru) 
Raluca 

02/10
/2017 

INHIBITORI DE TIROZINAZĂ DE ORIGINE 
VEGETALĂ 

Prof. univ. dr. Miron 
Anca, Prof. univ. dr. 
Cuciureanu Rodica 

Constantin Mihaela 
01/10
/2013 

STUDIUL UNOR INTERACȚIUNI 
ANTICONCEPȚIONALE ORALE – EXTRACTE 
VEGETALE (GRAPEFRUIT, GINGKO BILOBA) 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Al Namat Razan 
01/10
/2014 

CERCETĂRI PRIVIND EFECTELE MEDICAȚIEI 
ANTIOXIDANTE ȘI A RECUPERĂRII 
CARDIOVASCULARE LA PACIENȚII CU BY-
PASS AORTO-CORONARIAN, ANGIOPLASTIE 
PERCUTANĂ TRANSLUMINALĂ SAU INFARCT 
MIOCARDIC ACUT 
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Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Daniș (căs. Jitaru) 
Alexandra 

01/10
/2014 

CERCETĂRI CLINICO-EPIDEMIOLOGICE 
PRIVIND AFECTAREA CARDIOVASCULARĂ LA 
PACIENȚII CU POLIATRITĂ REUMATOIDĂ ÎN 
CONTEXTUL TRATAMENTULUI REMISIV 
ACTUAL 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Manta Andrei 
01/10
/2015 

RECUPERAREA CARDIOVASCULARĂ LA 
PACIENȚII CU INSUFICIENȚA CARDIACA 
CLASA II-III NYHA 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Vasilcu Teodor 
Flaviu 

01/10
/2015 

TESTUL DE EFORT CARDIO-PULMONAR LA 
PACIENTUL CORONARIAN AFLAT IN 
PROGRAMELE DE RECUPERARE CARDIO-
VASCULARĂ 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Chiorescu Ioana-
Mădălina 

03/10
/2016 

APRECIEREA RIGIDITĂȚII ARTERIALE ȘI 
ROLUL RECUPERĂRII CARDIOVASCULARE LA 
PACIENȚII CU SINDROM DE APNEE ÎN SOMN 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Balan Măriuca 
03/10
/2016 

ROLUL ANEMIEI DIN SINDROAMELE 
LIMFOPROLIFERATIVE CRONICE LA PACIENȚII 
CU INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ ȘI RELAȚIA CU 
RECUPERAREA CARDIOVASCULARĂ 

Prof. univ. dr. Mitu 
Florin 

Rusu (căs. 
Maștaleru) 
Alexandra 

02/10
/2017 

OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI ȘI 
MANAGEMENTULUI LA PACIENTUL CU 
HIPERCOLESTEROLEMIE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Ceobanu (Pricope - 
Veselin) Adina 
Elena 

01/10
/2013 

REGLAREA IMUNĂ ÎN INFLAMAȚIA ASOCIATĂ 
OBEZITĂȚII LA FEMEILE CU SINDROMUL 
OVARELOR POLICHISTICE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Crăcană (Abdulan) 
Irina - Mihaela 

01/10
/2013 

RELATIA MALNUTRITIE - SARCOPENIE IN 
BOALA CRONICA DE RINICHI 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Pînzariu Alin 
Constantin 

15/10
/2013 

EFECTUL VITAMINEI D ÎN 
TRANSDIFERENŢIERII CELULELOR 
SCHELETICE ÎN CELULE ADIPOASE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Sacară (Hristov) 
Ioana 

01/10
/2014 

RELAȚIA DINTRE DIFERENȚIEREA 
PREADIPOCITELOR ȘI SINDROMUL 
METABOLIC ÎN OBEZITATE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Bontea Amalia 
Maria 

01/10
/2014 

RELAȚIA DINTRE CORTIZOL ȘI 
COMPORTAMENTUL ALIMENTAR 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Murgoci (căs. 
Druică) Andrada 

03/10
/2016 

RĂSPUNSUL CARDIOVASCULAR LA STRESUL 
DE LABORATOR ÎN OBEZITATE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Gotcă Ioan 
03/10
/2016 

FACTORII PSIHOLOGICI ȘI NEUROENDOCRINI 
CARE INFLUENȚEAZĂ COMPORTAMNETUL 
ALIMENTAR INDUS DE STRESS 
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Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Silivestru (Creț u-
Silivestru) Iustina 
Silvia 

02/10
/2017 

ROLUL GHRELINEI ÎN COMPLICAȚIILE 
MICROVASCULARE ÎN OBEZITATE 

Prof. univ. dr. Mocanu 
Veronica 

Niț oi Luciana 
Carmen 

01/10
/2013 

IMPACTUL FACTORILOR ALIMENTARI ASUPRA 
STATUSULUI NUTRITIONAL AL PACIENTILOR 
AFLATI PE TERAPIE DE SUPLEERE RENALA 
CRONICA 

Prof. univ. dr. Moraru 
Evelina 

Coclici (Dănilă) 
Sempronia - 
Ecaterina 

01/10
/2012 

DERMATITA ATOPICĂ – CORELAŢII CLINICO – 
IMUNOLOGICE ÎN PEDIATRIE 

Prof. univ. dr. Moraru 
Evelina 

Sofian 
(Buimistriuc) Laura 
Dumitrita 

08/10
/2012 

EXPLORAREA CARDIO – VASCULARĂ 
COMPLEXĂ ŞI IMPACTUL MODIFICĂRILOR 
CARDIO-VASCULARE LA PACIENTUL 
PEDIATRIC RENAL 

Prof. univ. dr. Moraru 
Evelina 

Drochioi Ana - 
Simona 

01/10
/2013 

HEPATITA VIRALĂ C LA COPIL. 
PARTICULARITATI DIAGNOSTICE ȘI 
TERAPEUTICE 

Prof. univ. dr. Moraru 
Evelina 

Găitan (Diaconu) 
Cristina Ramona 

01/10
/2013 

MUCOVISCIDOZA – CORELAȚII ÎNTRE RISCUL 
INFECȚIOS ȘI IMPACTUL ASUPRA NUTRIȚIEI 

Prof. univ. dr. Nechifor 
Mihai 

Pavăl Daniel 
01/10
/2014 

VARIAȚII ALE CONCENTRAȚIILOR SALIVARE ȘI 
PLASMATICE ALE UNOR CATIONI BIVALENȚI 
ȘI ALE UNOR CITOKINE ÎN UNELE AFECȚIUNI 
STOMATOLOGICE 

Prof. univ. dr. Nechifor 
Mihai 

Șova Edvin 
01/10
/2014 

CERCETĂRI ASUPRA EFECTELOR 
CHIMIOTERAPIEI ANTIBACTERIENE ÎN 
PROSTATITE ȘI ÎN LITIAZA URINARĂ 

Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Berescu Anca 
01/10
/2014 

METODE INOVATOARE DE DIAGNOSTIC 
PRENATAL ÎN PRIMUL TRIMESTRU DE 
SARCINĂ 

Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Carp (Ursache) 
Alexandra 

01/10
/2015 

SCĂDEREA MORBIDITĂȚII MATERNO - FETALE 
LA GRAVIDELE CU INFECȚIE CU VIRUS HIV 

Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Dumitrescu Andrei 
01/10
/2015 

MODALITĂȚI DE PREVENȚIE A APARIȚIEI 
SINDROMULUI DE HIPERSTIMULARE 
OVARIANĂ ÎN CADRUL PROTOCOALELOR DE 
STIMULARE PENTRU FERTILIZARE IN VITRO 

Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Tănase Adina-
Elena 

03/10
/2016 

MANAGEMENTUL PACIENTELOR POOR 
RESPONDER ÎN PROTOCOALELE DE 
FERTILIZARE IN VITRO 

Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Cozoreanu Ana - 
Maria Elisabeta 

02/10
/2017 

RESURSE CLINICE CU ROL ÎN OPTIMIZAREA 
REZULTATELOR FIV 
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Prof. univ. dr. 
Onofriescu Mircea 

Tibeică Maria - 
Alexandra 

02/10
/2017 

ÎMBUNĂTĂȚIREA PROGNOSTICULUI 
MATERNO-FETAL ÎN CAZUL FEMEILOR 
GRAVIDE CU TROMBOFILIE 

Prof. univ. dr. Pieptu 
Dragoş 

Tudorancea Ionuţ 
01/10
/2013 

TERAPII MICROCHIRURGICALE ȘI 
FARMACOLOGICE PENTRU AMELIORAREA 
BAROREFLEXULUI ÎN HIPERTENSIUNE 

Prof. univ. dr. Pieptu 
Dragoş 

Chelmuş Alina 
01/10
/2014 

UTILIZAREA CELULELOR STEM ADIPOCITARE 
ÎN TRATAMENTUL ARSURILOR 

Prof. univ. dr. Pieptu 
Dragoş 

Bordiniuc Mircea - 
Dinu 

02/10
/2017 

MODELE DE ANTRENAMENT CHIRURGICAL - 
CURBA ÎNVĂȚARII ȘI STANDARDIZARE DE 
MODELE PORCINE PENTRU  LAMBOURI 
MUSCULO-CUTANATE 

Prof. univ. dr. Pieptu 
Dragoş 

Morărașu Ștefan 
02/10
/2017 

TEHNICI MODERNE DE RECONSTRUCȚIE: 
CONCEPEREA ȘI VALIDAREA DE LAMBOURI 
EXPERIMENTALE PRIN TEHNICI DE 
BIOINGINERIE TISULARĂ - MODEL DE 
ALLOTRANSPLANT CU LAMBOURI 
BIOINGINERIZATE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Iencean Andrei 
Ştefan 

01/10
/2012 

STABILITATEA COLOANEI VERTEBRALE 
CERVICALE POSTDISCECTOMIE. STUDIU 
COMPARATIV ÎNTRE DIVERSE TEHNICI 
CHIRURGICALE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Nanu Constantin 
01/10
/2013 

TRATAMENTUL CONSERVATOR IN 
FRACTURILE COLOANEI DORSO - LOMBARE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Coşman Mihaela 
01/10
/2014 

ACTUALITĂȚI ÎN TRATAMENTUL MODERN AL 
LEZIUNILOR CHIRURGICALE DE ARII 
CEREBRALE ELOCVENTE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Ion Georgiana 
01/10
/2015 

CONTRIBUȚII LA PERFECȚIONAREA 
TEHNICILOR MODERNE DE TRATAMENT 
MICROCHIRURGICAL ȘI ENDOVASCULAR AL 
ANEVRISMELOR INTRACRANIENE. STUDIU 
COMPARATIV AL EFICIENȚEI TERAPEUTICE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Chiriţă Bogdan-
Constantin 

01/10
/2015 

PROGRESE RECENTE ÎN TRATAMENTUL 
FRACTURILOR COLOANEI CERVICALE 
SUBAXIALE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Corneagă (căs. 
Straticiuc) Nina 

03/10
/2016 

METODE MODERNE DE MONITORIZARE ȘI 
NEUROTERAPIE INTENSIVĂ ÎN PREVENȚIA 
LEZIUNILOR CEREBRALE SECUNDARE LA 
PACIENȚII CU TRAUMATISME CRANIO - 
CEREBRALE GRAVE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Sardaru Dragoș 
Petrică 

25/10
/2011 

REEDUCAREA FUNCȚIONALĂ NEUROMOTORIE 
ÎN HERNIA DE DISC PARALITICĂ OPERATĂ 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Salvanu (Elkan) 
Eva - Maria 

01/10
/2014 

CHISTUL ARAHNOIDIAN CEREBRAL – MARKER 
DE STRUCTURĂ CEREBRALĂ ÎN PATOLOGIA 
NEUROLOGICĂ PEDIATRICĂ 
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Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Buga Răzvan - 
Cristian 

02/10
/2017 

ABORDUL ENDOSCOPIC EXTINS ÎN 
CHIRURGIA BAZEI CRANIULUI 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Cucu Andrei - 
Ionuț  

02/10
/2017 

POSIBILITĂȚI ȘI LIMITE ÎN REZECȚIA 
MICROCHIRURGICALĂ A MENINGIOAMELOR 
CEREBRALE ATIPICE 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Bică Dorin 
02/10
/2017 

CHIRURGIA MINIM INVAZIVĂ ÎN GLIOAMELE 
DE GRAD ÎNALT 

Prof. univ. dr. Poeata 
Ion 

Cârlig (Nour) 
Marcela 

02/10
/2017 

PREZENT ȘI PERSPECTIVĂ PRIVIND 
CHIRURGIA TUMORILOR VENTRICULARE 
CEREBRALE 

Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Dimofte 
Alexandrina-
Mihaela 

01/10
/2012 

VALOAREA FIBRINEI ÎMBOGĂȚITĂ CU 
PLACHETE SANGUINE ÎN CHIRURGIA ORALĂ 

Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Crăcană Alexandra 
01/10
/2015 

FACTORI DE RISC ÎN APARIȚIA CANCERULUI 
ORAL. STUDIU EXPERIMENTAL ȘI CLINIC 

Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Sulea Daniela 
01/10
/2015 

PRINCIPII ACTUALE DE REFACERE MORFO-
FUNCȚIONALA A ETAJULUI MIJLOCIU AL 
FEȚEI 

Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Bârlean Magda-
Călina 

03/10
/2016 

STUDIU PRIVIND INFECȚIILE NOSOCOMIALE 
ASOCIATE INTERVENȚIILOR DE CHIRURGIE 
ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ 

Prof. univ. dr. Popescu 
Eugenia 

Doscaș Andrada-
Raluca 

03/10
/2016 

MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR ORALE ȘI 
MAXILO-FACIALE LA PACIENȚII 
HEMODIALIZAȚI ȘI LA CEI CU TRANSPLANT 
RENAL 

Prof. univ. dr. 
Prelipcean Cristina 

Marineaţă 
(Cardoneanu) Anca 

01/10
/2013 

MANIFESTARI EXTRAINTESTINALE IN BOALA 
INFLAMATORIE INTESTINALA 

Prof. univ. dr. 
Prelipcean Cristina 

Cucuteanu Bogdan 
01/10
/2015 

CUANTIFICAREA IMAGISTICĂ ÎN 
PANCREATITELE ACUTE ȘI CRONICE: SUNT 
POSIBILE SCORURI NOI? 

Prof. univ. dr. 
Prelipcean Cristina 

Popa Iolanda-
Valentina 

01/10
/2015 

MODELE MATEMATICE ÎN EVALUAREA ȘI 
MONITORIZAREA COST-EFICIENȚĂ A  
BOLILOR INFLAMATORII INTESTINALE 

Prof. univ. dr. 
Prelipcean Cristina 

Ungureanu Oana-
Irina 

03/10
/2016 

DIABETUL ZAHARAT ȘI CIROZA HEPATICĂ 
VIRALĂ C 
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Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Confederat 
Georgeta-Luminiţa 

01/10
/2013 

CERCETĂRI PRIVIND MODULAREA 
PROFILULUI FARMACOLOGIC AL UNOR 
SULFONIL-UREE UTILIZATE ÎN 
TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Avram Mihaela-
Iustina 

01/10
/2014 

CERCETĂRI PRIVIND NOI SISTEME POLIMER 
MEDICAMENT CU APLICAȚII TERAPEUTICE 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Pavel Loredana 
01/10
/2015 

CERCETĂRI PRIVIND NOI DERIVAȚI DE 
IMIDAZOTIADIAZOL CU POTENȚIALĂ ACȚIUNE 
FARMACOLOGICĂ 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Sava Alexandru 
01/10
/2015 

CERCETĂRI PRIVIND NOI DERIVAȚI DE ACID 
ARILACETIC CU POTENȚIALĂ ACȚIUNE 
FARMACOLOGICĂ 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Focșa Alin-Viorel 
03/10
/2016 

CERCETĂRI PRIVIND NOI DERIVAȚI DE 
HETEROCICLICI CU POTENȚIALĂ UTILIZARE 
ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR 
INFLAMATORII 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Ionescu Oana-
Maria 

02/10
/2017 

DEZVOLTAREA ȘI CARACTERIZAREA DE NOI 
NANOFIBRE CU APLICAȚII BIOMEDICALE 

Prof. univ. dr. Profire 
Lenuţa 

Rotariu (căs. 
Tătărușanu) 
Simona-Maria 

02/10
/2017 

DEZVOLTAREA ȘI CARACTERIZAREA DE NOI 
HIDROGELURI BIOACTIVE UTILIZATE ÎN 
TRATAMENTUL PLĂGILOR CRONICE 

Prof. univ. dr. Rusu 
Cristina 

Resmeriţă Irina 
03/10
/2016 

TULBURĂRILE DE AUZ DE CAUZĂ GENETICĂ 

Prof. univ. dr. Rusu 
Cristina 

Subotnicu 
Mirabela-Smaranda 

03/10
/2016 

GENETICA ÎN LEUCEMIA ACUTĂ LA COPIL - 
FACTOR DE PROGNOSTIC ȘI ORIENTARE 
TERAPEUTICĂ 

Prof. univ. dr. Rusu 
Cristina 

Bursuc (căs. 
Hrișcă) Anamaria 

03/10
/2016 

EVALUAREA SI MONITORIZAREA EFECTELOR 
TRATAMENTULUI CU HORMON DE CRESTERE 
LA PACIENTII CU SINDROAME GENETICE 

Prof. univ. dr. Rusu 
Cristina 

Cianga Vlad - 
Andrei 

02/10
/2017 

IMPACTUL GENOTIPULUI COMPUS HLA/KIR 
ÎN MALIGNITĂȚILE HEMATOLOGICE 

Prof. univ. dr. Rusu 
Cristina 

Gavril Eva - 
Cristiana 

02/10
/2017 

OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI CLINIC ȘI 
GENETIC ÎN MICRODELEȚII 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Costache Mircea 
Florin 

01/10
/2014 

CORELATII CLINICO BIOLOGICE DE 
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT IN TUMORILE 
STROMALE GASTROINTESTINALE (GIST) 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Blănaru (Bulat) 
Oana Mădălina 

01/10
/2014 

FACTORI PREDICTIVI DE APRECIERE A 
EVOLUŢIEI TRAUMATISMELOR ABDOMINALE 
ÎNCHISE, TRATATE CONSERVATOR 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Buna (căs. Buna-
Arvinte) Mihaela 

01/10
/2015 

STUDIU COMPARATIV AL TRATAMENTULUI 
NEOADJUVANT VS. TRATAMENTUL 
CHIRURGICAL DE PRIMĂ INTENȚIE, ÎN 
STADIUL IIIC SAU IV AL CANCERULUI 
OVARIAN 
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Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Panuţa Andrian 
01/10
/2015 

MANAGEMENTUL ACTUAL ȘI FACTORII DE 
PROGNOSTIC ÎN CANCERUL MAMAR 
MULTICENTRIC ȘI MULTIFOCAL (CMCMF). 
ROLUL TEHNICII GANGLIONULUI SANTINELĂ 
ȘI A CHIRURGIEI CONSERVATOARE ÎN CMMCF 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Vasile (Andronic) 
Mihaela 

01/10
/2015 

STUDIUL EXPRESIEI HER2/NEU CORELAT CU 
EXTENSIA LIMFADENECTOMIEI ÎN 
TRATAMENTUL CANCERULUI GASTRIC 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Bejan Valentin 
03/10
/2016 

MODALITĂȚI DE APRECIERE A EVOLUȚIEI 
PACIENȚILOR DIAGNOSTIOCAȚI CU 
NEOPLASM COLO - RECTAL ȘI 
CARCINOMATOZĂ PERITONEALĂ 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Moraru Dan-
Cristian 

03/10
/2016 

ALGORITMI DECIZIONALI ÎN RECONSTRUCȚIA 
DEFECTELOR PELVI - PERINEALE 
CONSECUTIVE TRATAMENTULUI CURATIV AL 
NEOPLAZIILOR PELVI - PERINEALE 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Volovăț  Cristian 
Constantin 

02/10
/2017 

CORELAȚII IMAGISTICE, INTRAOPERATORII ȘI 
ANATOMOPATOLOGICE ÎN CANCERUL DE 
RECT JOS SITUAT 

Prof. univ. dr. 
Scripcariu Viorel 

Ciuhodaru Octavia 
03/10
/2016 

VALOAREA FACTORILOR CLINIC-IMAGISTICI 
ȘI ANATOMOPATOLOGICI ÎN PREDICȚIA 
EVOLUȚIIEIEI POSTOPERATORII ȘI A 
RĂSPUNSULUI LA TRATAMENT ADJUVANT ÎN 
CANCERUL ENDOMETRIAL 

Prof. univ. dr. Socolov 
Demetra Gabriela 

Solomiţchi (căs. 
Vişan) Valeria 

01/10
/2012 

EXPLORAREA STĂRII DE BINE A FĂTULUI 

Prof. univ. dr. Socolov 
Demetra Gabriela 

Pintilie (căs. 
Vicoveanu) 
Petronela 

01/10
/2012 

TROMBOFILIA ÎN SARCINĂ ȘI ALTĂ 
PATOLOGIE ASOCIATĂ 

Prof. univ. dr. Socolov 
Demetra Gabriela 

Buţureanu Tudor-
Andrei 

01/10
/2012 

DUREREA PELVINĂ ȘI MASELE ANEXIALE - 
FACTORI DE RISC, DIAGNOSTIC ȘI 
TRATAMENT 

Prof. univ. dr. Socolov 
Demetra Gabriela 

Rebenciuc (căs. 
Pristavu) Anda-
Ioana 

03/10
/2016 

ISTMOCELUL, DEFECTUL CICATRICEI 
POSTCEZARIANĂ: DIAGNOSTIC, CONDUITĂ, 
COMPLICAȚII 

Prof. univ. dr. Socolov 
Demetra Gabriela 

Luca Alina-
Mădălina 

02/10
/2017 

NAȘTEREA PREMATURĂ; STRATEGII DE 
PREVENȚIE ȘI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A 
PROGNOSTICULUI FETAL ȘI NEONATAL 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Hreniuc 
(Jemnoschi 
Hreniuc) Irina - 
Mihaela 

01/10
/2013 

POSIBILITĂȚI DE AUGUMENTARE A LUNGIMII 
GREFELOR DE TIP „MUȘCHI ÎN VENĂ” 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Aladari Nadia 
01/10
/2014 

MODALITĂȚI DE AMELIORARE A REACȚIEI 
CICATRICEALE PERIPROTETICE ÎN 
AUGUMENTAREA ȘI RECONSTRUCȚIA 
MAMARĂ CU IMPLANTE SILICONICE 
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Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Dabija Iulia 
01/10
/2014 

RECONSTRUCȚIA SÂNULUI PRIN TRANFER 
AUTOLOG DE GRĂSIME: AMELIORAREA 
REZULTATELOR PRIN UTILIZAREA STEM 
CELL-ENRICHED TRANSPLANT ȘI A UNOR 
FACTORI FARMACO-DINAMICI 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Trofin Dan 
01/10
/2015 

CORELAȚII NEURO –ELECTROFIZIOLOGICE ÎN 
APRECIEREA RECUPERĂRII FUNCȚIONALE 
POSTCHIRURGICALE A MEMBRULUI 
SUPERIOR ÎN PARALIZIILE DE PLEX BRAHIAL 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Atănăsoae Ionuţ-
Vivi 

03/10
/2016 

POTENȚAREA REGENERĂRII NERVOASE 
PERIFERICE UTILIZÂND GREFOANE 
NERVOASE ȘI FACTORI NEUROSTIMULATORI 
LOCALI 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Corduneanu (căs. 
Luca) Andreea-
Mioara 

03/10
/2016 

REPLANTAREA DEGETELOR LUNGI ALE 
MÂINII: PARTICULARITĂȚI TEHNICE ȘI 
AMELIORAREA GLISĂRII TENDOANELOR PRIN 
UTILIZAREA DE LUBREFIANȚI BIOLOGICI 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Luchian Ştefan 
03/10
/2016 

ORIENTĂRI MODERNE ÎN REPLANTARE ȘI 
RECONSTRUCȚIE A POLICELUI 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Dobre Costel 
02/10
/2017 

TRANSFERURI DE NERVI PENTRU 
RESTABILIREA FLEXIEI COTULUI ÎN 
LEZIUNILE TRAUMATICE ALE PLEXULUI 
BRAHIAL LA ADULT 

Prof. univ. dr. Stamate 
Teodor 

Tecuceanu Angela 
02/10
/2017 

EVALUAREA PRIN METODE CALORIMETRICE A 
VASCULARIZAȚIEI LOCALE DUPĂ 
DEBRIDAREA ENZIMATICĂ A ARSURILOR 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Sarbu Ioan 
01/10
/2011 

REZULTATE ALE TARATMENTULUI 
CHIRURGICAL AL ANOMALIILOR DEPISTATE 
ANTENATAL 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Munteanu Valentin 
01/10
/2011 

MANAGEMENTUL DURERII ACUTE LA NOU 
NĂSCUTUL CU AFECŢIUNI CHIRURGICALE ŞI 
NECHIRURGICALE 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Marian (Bucur 
Grosu) Mariana - 
Lacramiora 

01/10
/2012 

NOU NASCUTUL CU RESTRICTIE IN 
CRESTEREA INTRAUTERINA - FACTORI DE 
RISC, COMPLICATII 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Patriciu Mihaela 
01/10
/2013 

MALFORMATIILE CONGENITALE DE CORD 
CRITICE - BENEFICIILE MONITORIZARII 
SATURATIEI HEMOGLOBINEI IN OXIGEN IN 
PERIOADA PERINATALA SI NEONATALA 
PRECOCE 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Bărbuţă Ovidiu 
Ionel 

01/10
/2013 

STUDIU PRIVIND CUANTIFICAREA 
FACTORILOR DE PROGNOSTIC AL 
UROPATIILOR OBSTRUCTIVE DETECTATE 
ANTENATAL 

Prof. univ. dr. 
Stamatin Maria 

Winkler 
(Scripcariu) Şadiye 
- Ioana 

01/10
/2014 

IMPLICAREA STRESULUI OXIDATIV ÎN 
RESTRICȚIA DE CREȘTERE INTRAUTERINĂ 
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Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Caba Bogdan 
01/10
/2014 

RELAXAREA ENDOTELIO-DEPENDENTĂ ÎN 
TERITORIUL CUTANAT LA OM: MECANISME ȘI 
IMPLICAȚII ÎN MICROCIRCULAȚIA 
LAMBOURILOR 

Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Păduraru Roxana 
01/10
/2014 

IMPLICAȚII PROGNOSTICE ALE CITOKINELOR 
PROINFLAMATORII ȘI ANGIOGENICE ÎN 
GAMAPATIA MONOCLONALĂ 

Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Constantin Mihai 
01/10
/2015 

MAGNEZIUL SCĂZUT, DISFUNCȚIA 
ENDOTELIALĂ ȘI HIPERTENSIUNEA 
ARTERIALĂ 

Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Puia Dragoș 
01/10
/2015 

HIPOPOTASIURIA LA PACIENȚII LITIAZICI 
TINERI – FACTOR DE PROGNOSTIC AL 
RECIDIVEI LITIAZEI URINARE 

Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Bîlha Andrei 
03/10
/2016 

AGENȚII ANTI -VEGF ÎN PATOLOGIA 
COROIDIANĂ . INDICAȚII ȘI REZULTATE 

Prof. univ. dr. Șerban 
Ionela-Lăcrămioara 

Armașu Ioana 
01/10
/2013 

ROLUL GHRELINEI CA FACTOR PROGNOSTIC 
ÎN CANCERUL DE SÂN 

Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurenț iu 

Adăscăliț ei (căs. 
Sîrbu) Oana 

01/10
/2013 

RISCUL CARDIOVASCULAR ÎN FICATUL GRAS 
NON-ALCOOLIC 

Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurenț iu 

Rotariu Alexandra 
01/10
/2014 

RELEVANȚA PRACTICĂ A BIOMARKERILOR 
CARDIACI ÎN VARIATE TIPURI DE 
INSUFICIENȚĂ CARDIACĂ 

Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurenț iu 

Dediu (căs. 
Grigorescu) Elena-
Daniela 

01/10
/2015 

IMPLICAȚIILE TRATAMENTULUI INCRETINIC 
ASUPRA STATUSULUI INFLAMATOR 
SUBCLINIC ȘI FUNCȚIEI CARDIACE LA 
PACIENȚII CU DIABET ZAHARAT TIP 2 

Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurenț iu 

Bobeică Carmen 
01/10
/2015 

MANIFESTĂRI CLINICE, PARACLINICE ȘI 
RĂSPUNSUL TERAPEUTIC ÎN SCLERODERMIA 
SISTEMICĂ 

Prof. univ. dr. Șorodoc 
Laurenț iu 

Ceasovschih 
Alexandr 

03/10
/2016 

FCATORII DETERMINANȚI AI EVOLUȚIEI LA 
PACIENȚII CU ARTERIOPATIE OBLITERANTĂ 
A MEMBRELOR INFERIOARE 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cipriana 

Leahu (căs. 
Stolniceanu) Cati-
Raluca 

02/10
/2017 

CERCETĂRI PRIVIND MECANISMUL DE 
CAPTARE AL RADIOFARMACEUTICELOR 
ONCOLOGICE CA MARKER FENOTIPIC 
MALIGN PRIN IMAGISTICĂ MOLECULARĂ 
TERANOSTICĂ LA OM ȘI PE MODEL ANIMAL 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Pădurariu Manuela 
01/10
/2014 

RELEVANȚA OXITOCINEI ÎN CADRUL 
TULBURĂRILOR AFECTIVE PSIHIATRICE – 
IMPLICAȚII BIO-PSIHO-SOCIALE 
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Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Trofor Letiț ia 
01/10
/2014 

STUDIUL INTERACȚIUNII DINTRE MARKERII 
DE STRES OXIDATIV ȘI FUMAT ÎN 
TULBURAREA MIXTĂ ANXIOS-DEPRESIVĂ 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Andronachi (căs. 
Scripcaru) 
Veronica 

01/10
/2015 

SUICIDUL-FENOMEN PSIHIATRIC SAU 
RAȚIONAL? 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Cuceu Mariana 
01/10
/2015 

EMPATIA – BAZA COMUNICĂRII ȘI 
CONSOLIDĂRII RELAȚIEI DINTRE MEDIC ȘI 
PACIENT, AVÂND UN ROL FUNDAMENTAL ÎN 
COMPETENȚA ȘI PROFESIONALISMUL 
MEDICAL 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Struț  (căs. Frîncu) 
Raluca-Mihaela 

01/10
/2015 

CORELAȚII CLINICO-BIOLOGICE ÎN 
TULBURAREA DEPRESIVĂ MAJORĂ. 
IMPORTANȚA MARKERILOR INFLAMATORI 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Sandu Ioana-
Alexandra 

03/10
/2016 

DEPISTAREA PRECOCE A RISCULUI DE 
DEMENȚĂ ALZHEIMER LA PERSOANELE CU 
FACTORI DE RISC CARDIOVASCULARI ȘI 
METABOLICI . UTILIZAREA SCORULUI CAIDE 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel 

Malaia (căs. 
Herea) Speranț a-
Giulia 

03/10
/2016 

PREVENȚIE ȘI POSTVENȚIE A SUICIDULUI PE 
TERMEN MEDIU ȘI LUNG ÎNTR-O ABORDARE 
PSIHIATRICĂ CU SUPORT SPIRITUAL 

Prof. univ. dr. 
Ștefănescu Cristinel,  
Prof. univ. dr. Maria-
Nicoleta Turliuc 

Ciobănel (căs. 
Bodescu) Maria-
Mădălina 

01/10
/2011 

IMPLICAȚIILE BIOPSIHOSOCIALE ALE 
DEPRESIEI ȘI DEFICITULUI COGNITIV LA 
PACIENTUL VÂRSTNIC 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Iliescu  Alina 
Cristina 

01/10
/2012 

FIBRILATIA ATRIALA POSTOPERATORIE IN 
CHIRURGIA VALVEI AORTICE - FACTORI DE 
PREDICTIE SI MANAGEMENT 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Bazyani Amin 
01/10
/2015 

STUDIU COMPARATIV AL REZULTATELOR 
REVASCULARIZĂRII MIOCARDICE PERCUTANE 
PRIN ANGIOPLASTIE CU STENT VERSUS 
REVASCULARIZAREA CHIRURGICALĂ PE O 
PERIOADĂ DE 10 ANI 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Pleşoianu Florin 
Alexandru 

01/10
/2015 

SOLUȚII INOVATOARE PENTRU ASISTAREA 
MECANICĂ A CIRCULAȚIEI ÎN INSUFICIENȚA 
CARDIACĂ 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Băean (Cobzeanu) 
Maria - Luiza 

02/10
/2017 

EVOLUȚIA ANATOMICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A 
VENTRICULUI DREPT ÎN PATOLOGIA VALVEI 
MITRALE 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Forna Norin 
02/10
/2017 

ROLUL DISFUNCȚIEI HEPATICE ÎN CHIRURGIA 
CARDIOVASCULARĂ 

Prof. univ. dr. Tinica 
Grigore 

Rădulescu Andra 
02/10
/2017 

SCORUL DE FRAGILITATE – RISC DE 
MORBIDITATE ȘI MORTALITATE ÎN 
CHIRURGIA CARDIOVASCULARĂ 



Pag. 276 din 326 
 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Maxim Roxana 
01/10
/2012 

BOALA CELIACĂ: ASPECTE CLINICE, 
EPIDEMIOLOGICE ŞI PROGNOSTICE 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Livădariu Roxana - 
Maria 

01/10
/2013 

ALGORITM DE EVALUARE NONINVAZIVĂ A 
AFECTĂRII HEPATICE LA PACIENTUL CU 
OBEZITATE MORBIDĂ 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Bălan Gheorghe 
01/10
/2014 

COMPLICAȚIILE 
COLANGIOPANCREATOGRAFIEI 
ENDOSCOPICE RETROGRADE (CPRE): ÎNTRE 
PREVENȚIE ȘI RESPONSABILITATE JURIDICĂ 
MEDICALĂ 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Cuciureanu Tudor 
01/10
/2015 

EVALUAREA MANIFESTĂRILOR 
EXTRAHEPATICE NEUROLOGICE, 
PSIHIATRICE ȘI CARDIO – VASCULARE ÎN 
CIROZA HEPATICĂ CU VIRUSUL C 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Mihai Florin 
01/10
/2015 

EVALUAREA IMAGISTICĂ MULTIPARAMETRICĂ 
A PACIENTULUI CU CIROZĂ HEPATICĂ: 
FACTORI PREDICTIVI PENTRU EVOLUȚIE 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Cojocariu (Huiban)  
Laura 

02/10
/2017 

RESETAREA PARAMETRILOR COAGULĂRII ȘI 
IMPLICAȚIILE CLINICE ALE TRATAMENTULUI 
CU ANTIVIRALE DIRECTE LA PACIENȚII CU 
INFECȚIE CRONICĂ VIRALĂ C ȘI RĂSPUNS 
VIRUSOLOGIC SUSȚINUT 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Lungu (Muzîca) 
Cristina - Maria 

02/10
/2017 

FACTORI DE PREDICȚIE PENTRU 
HEPATOCARCINOM LA PACIENȚII CU 
INFECȚIE CRONICĂ CU VIRUS HEPATIC C 
DUPĂ OBȚINEREA RĂSPUNSULUI 
VIRUSOLOGIC SUSȚINUT 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Popovici Elena 
Luminiț a 

02/10
/2017 

INFECȚIA CU HELICOBACTER PYLORI ÎN 
JUDEȚUL BACĂU – PREVALENȚĂ ȘI 
SENSIBILITATE LA TERAPIA STANDARD DE 
ERADICARE 

Prof. univ. dr. Trifan 
Anca Victorita 

Cucoş George - 
Alexandru 

01/10
/2014 

IMPLICATIILE PERIOSTINEI ÎN APARIȚIA 
STEATIOZEI HEPATICE NON - ALCOOLICE LA 
PACIENȚII PREBARIATRICI 

Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen 

Alexa Anisia - 
Iuliana 

01/10
/2013 

REACTIVITATEA GLANDELOR LACRIMALE ÎN 
CONDIŢII DE STRES OXIDATIV 

Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen 

Dmour (Şindilar) 
Allia 

01/10
/2013 

IMPLICAȚII PATOLOGICE ALE DIFERITELOR 
PARTICULARITĂȚI DE REACȚIE A MUCOASEI 
ENDOMETRIALE 

Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen 

Untu Alin Răzvan 
01/10
/2015 

IMPLICAȚIILE STRESULUI OXIDATIV ÎN 
GENEZA PATOLOGIEI OFTALMOLOGICE 

Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen 

Dragostin Ionuţ 
01/10
/2015 

STRATEGIE PRECLINICĂ PENTRU REDUCEREA 
HIPERSENSIBILITĂȚII MEDICAMENTOASE 
UTILIZÂND METODE IN VITRO DE 
MICROÎNCAPSULARE 
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Prof. univ. dr. Zamfir 
Carmen 

Grosu Oxana-
Mădălina 

03/10
/2016 

CONSIDERAȚII CLINICE ȘI HISTOLOGICE 
PRIVIND SUBSTARTUL 
MORFOFIZIOPATOLOGIC AL INFLAMAȚIEI 
NEUROGENE LA NIVELUL ȚESUTULUI 
CIVCATRICIAL HIPERTROFIC 

Prof. univ.dr. Badescu 
Magda Mariana,                    
Prof. dr. Cătălina 
Arsenescu Georgescu 

Apăvăloaie 
(Vlădeanu) Maria - 
Cristina 

01/10
/2013 

CORELAŢII ÎNTRE FACTORII GENETICI ŞI 
EPIGENETICI ÎN PATOLOGIA BOLII 
CORONARIENE 

Prof. univ.dr. Badescu 
Magda Mariana, Prof. 
dr. M. D. Cobzeanu 

Şerban Roxana 
01/10
/2014 

MECANISME IMPLICATE ÎN MODIFICAREA 
PRAGURILOR AUDITIVE  DIN OTITA MEDIE 
CRONICĂ COLESTEATOMATOASĂ 

Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Grab (căs. 
Nicolaiciuc) Delia 

01/10
/2015 

CERCETARI PRIVIND NOI MODALITATI DE 
DIRIJARE ASISTATA A NASTERII 

Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Simionescu 
Gabriela 

03/10
/2016 

CERCETĂRI PRIVIND ASPECTELE 
OBSTETRICALE ȘI PERINATALE LA SARCINILE 
CONCEPUTE PRIN FIV VS. ICSI/IMSI CU 
TRANSFERUL UNUI SINGUR EMBRION DE 
ZIUA 5, SELECATTT DUPĂ CRITERII 
MORFOKINETICE PRIN "TIME LAPSE" 

Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Ursachi (căs. 
Bolotă) Maria 

03/10
/2016 

CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA 
PREMATURITĂȚII PRIN RUPTURA 
PREMATURĂ DE MEMBRANE 

Sef lucr. dr. Anton 
Emil 

Darii (Plopa) 
Natalia 

02/10
/2017 

PARTICULARITĂȚILE VASCULARIZAȚIEI 
OVARIENE LA PACIENTELE CU POF 
(PREMATURE OVARIAN FAILURE) DE CAUZĂ 
IDIOPATICĂ 
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ANEXA 2 - REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT 2017 
 

DOMENIUL MEDICINĂ 

Nr. crt. Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1 Prof. univ. dr. Alexa Ovidiu 
Boboc (căs. Poroh) Manuela-Gabi 
Etiologia și tratamentul fracturilor peri-
implant 

2 Prof. univ. dr. Amălinei Cornelia 
Velnic Andreea-Alexandra 
Hipotermia și hipertermia – algoritmi de 
diagnostic postmortem 

3 Șef lucr. dr. Anton Emil 

Darii (căs. Plopa) Natalia 
Particularităț ile vascularizaț iei ovariene la 
pacientele cu POF (premature ovarian failure) 
de cauză idiopatică 

4 Prof. univ. dr. Arsenescu Marina-Cătălina 

Zavalichi Marius-Andrei 
Infarctul de ventricul drept și implicaț iile 
sale în patologia cardiovasculară 

Pintilei (căs. Reurean-Pintilei) Delia-Viola 
Autofluorescenț a cutanată în evaluarea 
riscului cardiovascular și a complicaț iilor 
cronice la pacienț ii cu prediabet și diabet 
zaharat tip 2 

5 Prof. univ. dr. Bulgaru-Iliescu Diana 

Gîrlescu Nona 
Studiul parametrilor tanatochimici în 
stabilirea mecanismului de deces 

Popovici (căs. Botros) Raluca Elena 
Traumatologia buco-maxilo-facială – 
implicaț ii medico-legale 

Vicol Andrei 
Corelaț ii medico-legale și medico-
chirurgicale în evaluarea, diagnosticarea și 
tratarea pacientului politraumatizat 

6 Prof. univ. dr. Căruntu Irina-Draga 

Spiridon (căs. Cianga-Spiridon) Irene-
Alexandra 
Influenţa sistemului enteroendocrin în 
tumorile gastrointestinale stromale 

Ianole Victor 
Heterogenitate fenotipică în secvenţa 
metastazării – implicarea moleculelor de 
adeziune 

7 Prof. univ. dr. Chiriț ă Roxana 

Răduc (căs. Popescu) Elena-Rodica 
Organizarea și perspectivele profilaxiei 
secundare a comportamentului agresiv în 
tulburările psihice majore 

8 Prof. univ. dr. Cianga Petru 

Croitoru Cristina-Georgiana 
Consideraţii asupra genotipului HLA şi 
profilului autoanticorpilor în Miastenia Gravis 

Maftei Radu 
Rolul vitaminei D în homeostazia celulelor NK 
şi implicarea acestora în procesul de 
implantare 

9 Prof. univ. dr. Cimpoeșu Carmen Diana 
Bouroș George-Cătălin 
Rolul Ultrasonografiei de tip Point of Care în 
managementul urgenț elor cu risc vital 
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10 Prof. univ. dr. Ciocoiu Manuela 
Gavrilaș (căs. Mitu) Ivona 
Actualităț i în profilul biochimic de risc 
cardio-vascular la pacientul cu adiposopatie 

11 Prof. univ. dr. Covic Adrian Constantin 

Rusu Daniel-Mihai 
Utilizarea ultrasonografiei pulmonare în 
managementul volemic al pacientului critic 
din terapie intensivă 

12 Prof. univ. dr. Dimofte Mihail-Gabriel 
Frunză Tudor-Cristian 
Predicț ia rezultatului tratamentului 
neoadjuvant în cancerul de rect 

13 Prof. univ. dr. Foia Georgeta- Liliana 

Șologon (căs. Delianu) Carmen 
Surse de eroare din preanalitic – implicaț ii 
negative în screening-ul hemostazei și 
monitorizarea terapiei cu anticoagulante 

14 Prof. univ. dr. Gheucă Solovăstru Laura 

Grăjdeanu Ioana-Alina 
Cercetări în evaluarea și stabilirea de 
corelaț ii între examenul clinic, histopatologic 
și tehnicile imagistice (videodermatoscopie, 
ultrasonografie) în patologia tumorală 
cutanată 

15 Prof. univ. dr. Haba Danisia 

Berbecaru (căs. Marciuc) Emilia-Adriana 
Utilizarea tehnicilor imagistice moderne în 
depistarea, evaluarea și monitorizarea 
pacientului cu boală Parkinson 

16 Prof. univ. dr. Iancu Luminiț a-Smaranda 

Diaconu Olguț a 
Metode de identificare a agenț ilor patogeni 
din biofilme la pacientul critic – studiu 
comparativ 

Poloșanu Laura-Iulia 
Epidemiologia moleculară a Virusului Hepatic 
D în Nord-Estul României 

17 Prof. univ. dr. Ioan Beatrice Gabriela 
Hanganu Bianca 
Cercetări privind rolul alcoolului etilic în 
tanatogeneză 

18 Prof. univ. dr. Lupașcu Cristian-Dumitru 
Opincă Dumitru-Cătălin 
Rolul oncoproteinei her-2/neu în prognosticul 
cancerului gastric 

19 Prof. univ. dr. Lupușoru Cătălina Elena 
Moraru (căs. Ciocan) Alexandra Mirela 
Cercetări privind influenț a microelementelor 
asupra toxicităț ii unor agenț i antiinfecț ioși 

20 Prof. univ. dr. Miftode Egidia Gabriela 
Obreja Maria 
Meningite acute. Biomarkeri din ser și LCR – 
implicare în diagnostic și prognostic 

21 Prof. univ. dr. Mihăescu Traian 

Adavidoaiei Anca-Maria 
Rolul testelor IGRA în acurateț ea diagnostică 
și în evaluarea eficienț ei terapiei în 
meningita tuberculoasă 

Dumitrof Luiza-Cristina 
Asocierea dintre indicele de comorbiditate 
Charlson și rezultatele obț inute la pacienț ii 
cu hipertensiune arterială pulmonară 

22 Prof. univ. dr. Mitu Florin 

Rusu (căs. Maștaleru) Alexandra 
Optimizarea diagnosticului și 
managementului la pacientul cu 
hipercolesterolemie 
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23 Prof. univ. dr. Mocanu Veronica 
Silivestru (căs. Creț u-Silivestru) Iustina-Silvia 
Rolul ghrelinei în complicaț iile 
microvasculare în obezitate 

24 Prof. univ. dr. Onofriescu Mircea 

Cozoreanu Ana-Maria-Elisabeta 
Resurse clinice cu rol în optimizarea 
rezultatelor FIV 

Tibeică Maria-Alexandra 
Îmbunătăț irea prognosticului materno-fetal 
în cazul femeilor gravide cu trombofilie 

25 Prof. univ. dr. Pieptu Dragoș 

Bordiniuc Mircea-Dinu 
Modele de antrenament chirurgical - curba 
învăț arii și standardizare de modele porcine 
pentru  lambouri musculo-cutanate 

Morărașu Ștefan 
Tehnici moderne de reconstrucț ie: 
conceperea și validarea de lambouri 
experimentale prin tehnici de bioinginerie 
tisulară - model de allotransplant cu lambouri 
bioinginerizate 

 
1 26 

 
Prof. univ. dr. Poeată Ion 

Bică Dorin 
Chirurgia minim invazivă în glioamele de grad 
înalt 

Buga Răzvan-Cristian 
Abordul endoscopic extins în chirurgia bazei 
craniului 

Cârlig (căs. Nour) Marcela 
Prezent și perspectivă privind chirurgia 
tumorilor ventriculare cerebrale 

Cucu Andrei-Ionuț  
Posibilităț i și limite în rezecț ia 
microchirurgicală a meningioamelor cerebrale 
atipice 

27 Prof. univ. dr. Rusu Cristina 

Cianga Vlad-Andrei 
Impactul genotipului compus HLA/KIR în 
malignităț ile hematologice 

Gavril Eva-Cristiana 
Optimizarea diagnosticului clinic și genetic în 
microdeleț ii 

28 Prof. univ. dr. Scripcariu Viorel 

Volovăț  Cristian-Constantin 
Corelaț ii imagistice, intraoperatorii și 
anatomopatologice în cancerul de rect jos 
situat 

29 Conf. univ. dr. Socolov Demetra Gabriela 

Luca Alina-Mădălina 
Nașterea prematură; strategii de prevenț ie și 
de îmbunătăț ire a prognosticului fetal și 
neonatal 

 
30 
 

Conf. univ. dr. Socolov Răzvan Vladimir  

Hanganu (căs. Adam) Ana-Maria 
Boala abortivă – aspecte patogenice și clinice 

Voloșan (căs. Ilieș) Valerica 
Tratamente alternative în patologia ovariană 

31 Prof. univ. dr. Stamate Teodor 

Dobre Costel 
Transferuri de nervi pentru restabilirea 
flexiei cotului în leziunile traumatice ale 
plexului brahial la adult 
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Tecuceanu Angela 
Evaluarea prin metode calorimetrice a 
vascularizaț iei locale după debridarea 
enzimatică a arsurilor 

32 Prof. univ. dr. Ștefănescu Cipriana  

Leahu (căs. Stolniceanu) Cati-Raluca 
Cercetări privind mecanismul de captare al 
radiofarmaceuticelor oncologice ca marker 
fenotipic malign prin imagistică moleculară 
teranostică la om și pe model animal 

 
33 
 

Prof. univ. dr. Tinică Grigore  

Băean (căs. Cobzeanu) Maria-Luiza 
Evoluț ia anatomică și funcț ională a 
ventricului drept în patologia valvei mitrale 

Forna Norin 
Rolul disfuncț iei hepatice în chirurgia 
cardiovasculară 

Rădulescu Andra 
Scorul de fragilitate – Risc de morbiditate și 
mortalitate în chirurgia cardiovasculară 

34 Prof. univ. dr. Trifan Anca Victoriț a 

Cojocariu (căs. Huiban) Laura 
Resetarea parametrilor coagulării și 
implicaț iile clinice ale tratamentului cu 
antivirale directe la pacienț ii cu infecț ie 
cronică virală C și răspuns virusologic susț inut 

Lungu (căs. Muzîca) Cristina-Maria 
Factori de predicț ie pentru hepatocarcinom 
la pacienț ii cu infecț ie cronică cu virus 
hepatic C după obț inerea răspunsului 
virusologic susț inut 

Popovici Elena-Luminiț a 
Infecț ia cu Helicobacter Pylori în județ ul 
Bacău – Prevalenț ă și sensibilitate la terapia 
standard de eradicare 

 
 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 

Nr. crt. Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1 Prof. univ. dr. Andrian Sorin 

Bologa (căs. Dîmbu) Emilia  
Studiul factorilor implicaț i în managementul 
clinico-terapeutic al hipersensibilităț ii dentinare 

Gamen Andra-Claudia 
Studiul factorilor implicaț i în managementul 
clinico-terapeutic al sensibilităț ii dentare 
postoperative 

2 Prof. univ. dr. Forna Norina Consuela 

Creț u Cosmin Ionuț  
Sisteme computerizate de cuantificare a 
succesului în tratamentul protetic 

Dima Cosmin-Mircea 
Cercetări biologice in vivo/in vitro a diferitelor 
materiale de implantare 

Mihăilescu (căs. Török) Bianca-Alexandra 
Reabilitarea suportului muco-osos în vederea 
implantării 
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Moldoveanu (căs. Butnaru-Moldoveanu) Anca-
Sînziana 
Studiu de biomecanică în reabilitări orale 
complexe 

3 Prof. univ. dr. Mârtu Silvia  

Anton Diana-Maria 
Evaluări clinico-biologice ale utilizării diferitelor 
tipuri de materiale în regenerarea tisulară 
parodontală 

Mocanu Raluca Cristina 
Studii clinico-biologice și de biomecanică a 
interrelaț iei dintre terapia protetică și 
parodonț iu pe teren parodontopat 

Vasiliu Bogdan-Constantin 
Studii clinice și biochimice privind impactul bolii 
parodontale asupra maladiei cardiovasculare și 
complicaț iilor acesteia 

 
 

DOMENIUL FARMACIE 

Nr. crt. Conducător ştiinţific Doctoranzi/ Granturi 

1 Prof. univ. dr. Hăncianu Monica 

Iacob (căs. Bucișcanu) Ioana-Andreea 
Evaluarea unor posibile interacț iuni la administrarea 
concomitentă a extractelor/substanț elor de origine 
vegetală împreună cu medicamentele de sinteză 

2 Prof. univ. dr. Miron Anca 
Taraș (căs. Olaru) Raluca 
Inhibitori de tirozinază de origine vegetală 

3 Prof. univ. dr. Profire Lenuț a 

Ionescu Oana-Maria 
Dezvoltarea și caracterizarea de noi nanofibre cu 
aplicaț ii biomedicale 

Rotariu (căs. Tătărușanu) Simona-Maria 
Dezvoltarea și caracterizarea de noi hidrogeluri 
bioactive utilizate în tratamentul plăgilor cronice 
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ANEXA 3 - TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE PUBLIC 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susț inerii 
publice 

Calificativ 
obț inut 

1 
ANGHEL LARISA 
 

SEMNIFICAŢIA BLOCULUI DE RAM 
STÂNG ÎN PATOLOGIA 
CARDIOVASCULARĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Liliana Georgeta Foia  - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Marina 
Cătălina Arsenescu 
Membri: 
Prof. univ. dr. Daniela Bartoş – U.M.F. „Carol 
Davila” Bucureşti  
Prof. univ. dr. Daniel Florin Lighezan - U.M.F. 
« Victor Babeş » Timişoara 
Prof. univ. dr. Antoniu Octavian Petriş – U.M.F. 
«Grigore T. Popa» Iaşi 

27.10.2016 F. BINE 

2 
MITU OVIDIU 
 

DETERMINANŢI AI 
ATEROSCLEROZEI SUBCLINICE LA 
PACIENŢII CU EXCES PONDERAL 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Ionela Lăcrămiora- 
Şerban  - reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - 
U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Mariana Graur 
Membri: 
Prof. univ. dr. Gabriela Radulian – U.M.F. „Carol 
Davila” Bucureşti  
Prof. univ. dr. Marina Cătălina Arsenescu - U.M.F. 
«Grigore T. Popa» - Iaşi 
Prof. univ. dr. Dan Gaiţă – U.M.F. «Victor Babeş» 
Timişoara 

28.10.2016 E 

3 
LEONTE (BĂRBOI) OANA 
-BOGDANA 

MANIFESTĂRI EXTRADIGESTIVE ÎN 
BOALA DE REFLUX 
GASTROESOFAGIAN 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Gheorghe 
Bălan 
Membri: 
Prof. univ. dr. Cristina Prelipcean – U.M.F. 
«Grigore T. Popa» - Iaşi 
Prof. univ. dr. Anca Victoriţa Trifan - 
U.M.F.”Grigore T. Popa” – Iaşi  
Prof. univ. dr. Mircea Diculescu – U.M.F.”Carol 

01.11.2016 F. BINE 
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Davila” Bucureşti 
Prof. univ. dr. Ioan Sporea  – U.M.F.”Victor Babeş” 
Timişoara 

4 
BADEA MIRCEA – 
ALEXANDRU 

STANDARDIZAREA SCORULUI 
PSIHOMETRIC AL ENCEFALOPATIEI 
HEPATICE ÎNTR-UN CENTRU 
TERŢIAR DIN NORD – ESTUL 
ROMÂNIEI 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Cristina 
Prelipcean 
Membri: 
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. Ioan Sporea  – U.M.F.”Victor Babeş” 
Timişoara 

01.11.2016 F. BINE 

5 
GĂNCEANU (căs. 
OLINICI) DOINIŢA 

INTERACŢIUNI CELULARE ÎN 
LEZIUNILE CUTANATE 
PREMALIGNE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Ionela-Lăcrămioara 
Șerban – reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - 
U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Carmen Elena 
Cotrutz  
Membri:  
Prof. univ. dr. Anca Sin – U.M.F. Tîrgu Mureș 
Prof. univ. dr. Doina Mioara Verdeș – U.M.F. 
„Victor Babeș” din Timișoara 
Prof. univ. dr. Laura Gheucă-Solovăstru – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

10.11.2016 F. BINE 

6 
CRISTOFOR ANA – 
CATERINA 

CONTRIBUŢII EXPERIMENTALE ÎN 
FARMACOTERAPIA TULBURĂRILOR 
AFECTIVE LA VÂRSTNIC 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Magda Mariana Bădescu 
- reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. 
Iaşi 
Conducători ştiinţifici:  
Prof. univ. dr. Elena Cătălina Lupuşoru 
Prof. univ. dr. Vasile Chiriţă 
Membri: 
Prof. univ. dr. Andrei Adrian Tica - U.M.F. Craiova  
Prof. univ. dr. Corneliu Cristian Georgescu - 
U.M.F. Craiova  
Prof. univ. dr. Cristinel Ştefănescu – 
U.M.F.”Grigore T. Popa” – Iaşi 
 

18.11.2016 F. BINE 
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7 IGNAT ANCUŢA 

GASTRITELE ȘI ULCERUL GASTRO-
DUODENAL: ASPECTE CLINICE, 
ENDOSCOPICE ȘI EVOLUTIVE LA 
COPIL 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Marin Burlea  
Membri:  
Prof. univ. dr. Oana Mărginean – U.M.F. Tîrgu 
Mureș 
Prof. univ. dr. Doina Felea – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Prof. univ. dr. Coriolan Emil Ulmeanu – U.M.F. 
„Carol Davila” București 

25.11.2016 F. BINE 

8 BARARU IRIS 

ASPECTE PROTEOMICE ȘI 
GENOMICE ÎN CONTEXTUL 
TROMBOFILIC DIN DIABETUL 
ZAHARAT TIP 2 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu  - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Magda Mariana Bădescu Membri: 
Prof. univ. dr. Alina Elena Pârvu – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj Napoca 
Prof. univ. dr. Sorin Aramă – U.M.F. “Carol Davila” 
București 
Prof. univ. dr. Manuela Ciocoiu – U.M.F. “Grigore 
T. Popa” - Iași 

28.11.2016 F. BINE 

9 MOCANU MĂDĂLINA 

MODIFICĂRI MORFO – 
FUNCȚIONALE ALE PLACHETELOR 
SANGVINE ÎN PURPURA 
TROMBOCITOPENICĂ IDIOPATICĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Irina Draga Căruntu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Magda Mariana Bădescu Membri: 
Prof. univ. dr. Alina Elena Pârvu – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj Napoca 
Prof. univ. dr. Sorin Aramă – U.M.F. “Carol Davila” 
București 
Prof. univ. dr. Manuela Ciocoiu – U.M.F. “Grigore 
T. Popa” - Iași 

28.11.2016 F. BINE 

10 
CONSTANTINESCU 
SIMONA 

STRATEGII TERAPEUTICE ÎN 
SESPSISUL CU POARTĂ DE 
INTRARE ORO – MAXILO – FACIALĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducători ştiinţifici:  
Prof. univ. dr. Luminiț a Smaranda Iancu  
Prof.univ. dr. Norina Consuela Forna 
Membri: 
Prof. univ. dr. Monica Licker - U.M.F. “Victor 
Babeș” Timișoara  

28.11.2016 F. BINE 
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Conf. univ. dr. Carmen Doina Manciuc– U.M.F. 
“Grigore T. Popa”-Iași  
Prof. univ. dr. Mihai Mareș– U.S.A.M.V.  “Ion 
Ionescu de la Brad” din Iași 

11 TESLARIU OANA 

CERCETĂRI ASUPRA 
CONCENTRAŢIILOR CATIONILOR 
BIVALENŢI ÎN NEFROPATII ACUTE 
LA COPIL ŞI INFLUENŢAREA LOR 
FARMACOLOGICĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Mihai Nechifor  
Membri:  
Prof. univ. dr. Andreia Oana Coman – U.M.F. 
„Carol Davila” București 
Prof. univ. dr. Anca Dana Buzoianu – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Ingrith Crenguț a Miron – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

29.11.2016 F. BINE 

12 
GAVRIL RADU 
SEBASTIAN 

STEATOZA HEPATICĂ 
NONALCOOLICĂ, DIABETUL 
ZAHARAT DE TIP 2 ȘI RISCUL 
CARDIOVASCULAR 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Mariana Graur 
Membri: 
Prof. univ. dr. Maria Moț a - U.M.F. Craiova  
Prof. univ. dr. Florin Mitu – U.M.F. “Grigore T. 
Popa” - Iași  
Conf. univ. dr. Ioan Andrei Vereșiu - – U.M.F. 
“Iuliu Haț ieganu” Cluj Napoca 

07.12.2016 F. BINE 

13 PAVĂL LĂCRĂMIOARA 

TULBURĂRILE AFECTIVE ȘI 
COGNITIVE ÎN SCLEROZA 
MULTIPLĂ – STUDIU COMPLEX DE 
EVALUARE ȘI TRATAMENT 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Cristian Dinu Popescu 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Cătălina Tudose - U.M.F. “Carol 
Davila” București  
Prof. Univ. Dr. Ioan Buraga – U.M.F. “Carol Davila” 
București  
Prof. Univ. Dr. Cristinel Ștefănescu – U.M.F. 
“Grigore T. Popa” Iași  

30.01.2017, F. BINE 

14 
PANTALON ANCA - 
DELIA 

INTERFERENȚE CLINICE, 
PATOGENICE ȘI TERAPEUTICE 
ÎNTRE GLAUCOM ȘI DIABET 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  

18.05.2017, F. BINE 
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Prof. univ. dr. Dorin Chiseliț ă 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Cătălina Corbu - U.M.F. “Carol 
Davila” București  
Conf. Univ. Dr. Cristina Nicula – U.M.F. “Iuliu 
Haț ieganu” Cluj Napoca 
Prof. Univ. Dr. Dănuț  Costin – U.M.F. “Grigore T. 
Popa” Iași  

15 LUCA ANDREI - ȘTEFAN 

TEHNICA REAL – TIME PCR 
PENTRU DETECȚIA ȘI 
CUANTIFICAREA GENOTIPURILOR 
DE VIRUS HEPATITIC B 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Luminiț a Smaranda Iancu 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Simona Maria Ruț ă - U.M.F. “Carol 
Davila” București  
Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila – U.M.F. “Carol 
Davila” București 
Conf. Univ. Dr. Carmen Manciuc – U.M.F. “Grigore 
T. Popa” Iași  

18.05.2017, F. BINE 

16 
IOSUB (căs. CIUR) 
MARIA-DUMITRELA 

EVALUAREA ROLULUI 
ADMINISTRĂRII LOCALE DE 
VITAMINĂ D3 ÎN ACCELERAREA 
DEPLASĂRILOR DENTARE INDUSE 
PRIN TRATAMENT ORTODONTIC 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuț a Profire – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducători ştiinţifici: Prof. univ. dr. Marcel 
Costuleanu  
Prof. univ. dr. Sorin Andrian  
Membri:  
Prof. univ. dr. Georgeta-Liliana Foia – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi  
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu 
Mureș 
Prof. univ. dr. Petra Șurlin – U.M.F. Craiova 

29.05.2017 F. BINE 

17 
BOLOTĂ (MUNTEANU) 
MARIA - RALUCA 

MANAGEMENTUL MODERN ÎN 
TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL 
GLIOAMELOR MALIGNE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Ion Poeată 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Ioan Ștefan Florian - U.M.F. «Iuliu 
Haț ieganu» Cluj Napoca  
Prof. Univ. dr. Grigore Zapuhlih – U.S.M.F. 

07.06.2017 F. BINE 
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«Nicolae Testemiţanu» Chişinău 
Conf. Univ. Dr. Horia  Pleș – U.M.F. «Victor Babeș»  
Timișoara 

18 
GRIGORAȘ ALEXANDRU - 
VALER 

APLICAREA TEHNOLOGIEI 
ROBOTICE DE TIP EXOSCHELET ȘI 
A TERAPIEI PRIN REALITATEA 
VIRTUALĂ ÎN RECUPERAREA 
MEMBRULUI SUPERIOR PARETIC 
POST AVC 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Ion Poeată 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Corneliu Angelo Bulboacă - 
U.M.F.”Iuliu Haț ieganu” Cluj Napoca  
Prof. Univ. Dr. Ioan Buraga – U.M.F.”Carol Davila” 
Bucureşti  
Conf. Univ. Dr. Dan Zaharia – Kezdi – 
U.M.F.”Grigore T.Popa” – Iaşi 

09.06.2017  F. BINE 

19 CHISTOL RALUCA OZANA 

ROLUL ANGIOGRAFIEI COMPUTER 
TOMOGRAFICE ÎN EVALUAREA 
PATENȚEI PE TERMEN LUNG 
(MEDIE 10 ANI) A GRAFTURILOR  
ȘI STRATIFICAREA RISCULUI LA 
PACIENȚII CU BYPASS 
AORTOCORONARIAN 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Grigore Tinică 
Membri: 
Prof. univ. dr. Radu Deac - U.M.F. Tg. Mureș 
Prof. univ. dr. Florin Mitu – U.M.F.”Grigore 
T.Popa” – Iaşi  
Conf. univ. dr. Adrian Molnar – U.M.F.”Iuliu 
Haț ieganu” Cluj Napoca 

16.06.2017  F. BINE 

20 ENACHE MIHAIL 
PLASTIE VERSUS PROTEZARE A 
VALVEI MITRALE: ANALIZĂ 
COMPARATIVĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Grigore Tinică 
Membri: 
Prof. univ. dr. Radu Deac - U.M.F. Tg. Mureș 
Prof. univ. dr. Florin Mitu – U.M.F.”Grigore 
T.Popa” – Iaşi  
Conf. univ. dr. Adrian Molnar – U.M.F.”Iuliu 
Haț ieganu” Cluj Napoca 

16.06.2017  F. BINE 

21 
BUȚA (GHEORGHIȚĂ) 
ANDA MARIELA 

MONITORIZAREA 
CONTRACTILITĂȚII UTERINE CU 
DISPOZITIVUL MONICA HOLTER 
FETAL AN24 LA GRAVIDELE CU 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu 

7.07.2017  F. BINE 
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RISC CRESCUT DE NAȘTERE 
PREMATURĂ 

Membri: 
Prof. Univ. Dr. Elvira Brătilă – U.M.F. “Carol 
Davila” București  
Conf. Univ. Dr. Claudia Mehedinț u – U.M.F. “Carol 
Davila” București  
Prof. Univ. Dr. Ștefan Buț ureanu – U.M.F. “Grigore 
T. Popa” Iași 

22 
BOCANCEA (căs. 
OLARIU) RALUCA 

ELABORAREA ȘI VALIDAREA 
CLINICĂ A TESTELOR DE 
AUDIOMETRIE VOCALĂ ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ NECESARE ÎN 
DIAGNOSTICUL PATOLOGIEI 
AUDITIV-VERBALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D.  - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Vasile Dan 
Mârț u 
Membri:  
Prof. univ. dr. Codruț  Sarafoleanu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Silviu Albu – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Gheorghe Mühlfay – U.M.F. Tîrgu 
Mureș 

14.07.2017 E 

23 MIHAI COZMIN 

ABORDĂRI PSIHOSOCIALE ȘI 
FARMACOTERAPEUTICE ÎN 
TULBURĂRILE SEVERE DE 
PERSONALITATE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D.  - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Roxana 
Chiriț ă 
Membri:  
Prof. univ. dr. Mirela Manea – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Ioana Valentina Micluț ia – U.M.F. 
„Iuliu Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Cristinel Ștefănescu – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

27.07.2017 E 

24 
CEFĂLAN (căs. HALICIU) 
ANA - MARIA 

CERCETĂRI EXPERIMENTALE 
PRIVIND INFLUENȚA DIFERITELOR 
FORME DE STRES OXIDATIV 
ASUPRA APARATULUI GENITAL 
FEMININ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Carmen Lăcrămioara Zamfir  
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Anca Ileana Sin – U.M.F. Tîrgu 
Mureș  
Prof. Univ. Dr. Andrei Gheorghe Marius Moț oc – 
U.M.F. “Victor Babeș” Timișoara  

27.07.2017  F. BINE 
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Prof. Univ. Dr. Carmen Elena Cotrutz – U.M.F. 
“Grigore T. Popa” Iași 

25 
CHIRIAC ANDREI - 
ȘTEFAN 

DISFUNCȚIA 
CORTICOSUPRARENALIANĂ ÎN 
CIROZA HEPATICĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Anca Victoriț a Trifan  
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Simona Liliana Gheorghe – U.M.F. 
“Carol Davila” București  
Prof. Univ. Dr. Cristina Prelipcean – U.M.F. 
“Grigore T. Popa” Iași  
Prof. Univ. Dr. Dan Lucian Dumitrașcu – U.M.F. 
“Iuliu Haț ieganu” Cluj Napoca 

28.07.2017  F. BINE 

26 
STOICA OANA - 
CRISTINA 

ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI 
CLINICE ALE INFECȚIEI CU 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE ÎN BOLILE 
INFLAMATORII INTESTINALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Anca Victoriț a Trifan  
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Simona Liliana Gheorghe – U.M.F. 
“Carol Davila” București  
Prof. Univ. Dr. Cristina Prelipcean – U.M.F. 
“Grigore T. Popa” Iași  
Prof. Univ. Dr. Dan Lucian Dumitrașcu – U.M.F. 
“Iuliu Haț ieganu” Cluj Napoca 

28.07.2017  F. BINE 

27 CRĂCIUN GEORGIANA 
PARTICULARITĂȚI ETICE ȘI 
LEGALE ALE CONSIMȚĂMÂNTULUI 
INFORMAT ÎN NEUROLOGIE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu - 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific:  
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae 
Membri: 
Prof. Univ. Dr. Daniela Tatiana Șoitu – 
Universitatea “Al. I. Cuza” Iași  
Conf. Univ. Dr. Elena Toader – U.M.F. “Grigore T. 
Popa” Iași 
Prof. Univ. Dr. Silviu Morar – Universitatea “Lucian 
Blaga” din Sibiu 

15.09.2017 F. BINE 
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DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ 
 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susț inerii 
publice 

Calificativ 
obț inut 

1 
LUCHIAN ALEXANDRU-
IONUŢ 

STUDII DE BIODINAMICĂ 
PARODONTALĂ ÎN TERAPIA 
ORTODONTICĂ DIN BOALA 
PARODONTALĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Silvia Mârț u 
Membri:  
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu 
Mureș 
Prof. univ. dr. Doina Onisei – U.M.F. „Victor 
Babeș” Timișoara 
Prof. univ. dr. Monica Tatarciuc – U.M.F. „Grigore 
T. Popa”- Iaşi 

02.11.2016 F. BINE 

2 
URSĂRESCU (căs. 
ȘUFARU) IRINA-
GEORGETA 

EVALUAREA STATUSULUI 
ODONTO-PARODONTAL LA 
PACIENȚII CU OSTEOPOROZĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Silvia Mârț u 
Membri:  
Prof. univ. dr. Doina Onisei – U.M.F. „Victor 
Babeș” Timișoara 
Prof. univ. dr. Petra Șurlin – U.M.F. Craiova 
Prof. univ. dr. Adriana Bălan – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 

02.11.2016 F. BINE 

3 CERNEI EDUARD-RADU 

CERCETARE PRIVIND CARIA 
DENTIȚIEI MIXTE CA FACTOR DE 
RISC ÎN DINAMICA ANOMALIILOR 
DENTO-MAXILARE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Adam Maxim 
Membri:  
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu 
Mureș 
Prof. univ. dr. Danisia Haba – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Conf. univ. dr. Marian Cuculescu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 

28.11.2016 F. BINE 

4 CIOLOCA DANIEL-PETRU 
MODIFICĂRI PERIODONTALE ÎN 
CONTEXT SISTEMIC LA COPIL ȘI 
ADOLESCENT 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Adam Maxim  
Membri:  
Prof. univ. dr. Mariana Păcurar – U.M.F. Tîrgu 

19.12.2016 F. BINE 
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Mureș 
Prof. univ. dr. Silvia Mârț u – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 
Conf. univ. dr. Marian Cuculescu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 

5 DROCHIOI ILIE-CRISTIAN 
VALOAREA LIPOSTRUCTURII ÎN 
RECONSTRUCȚIA CRANIO-MAXILO-
FACIALĂ 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Cristina Rusu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Eugenia 
Popescu  
Membri:  
Prof. univ. dr. Alexandru Bucur – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Ion Sandu – Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Conf. univ. dr. Emilia Ianeș – U.M.F. „Victor 
Babeș” Timișoara 

07.07.2017 F. BINE 

6 
HONCIUC RADU-
MĂDĂLIN 

EVALUAREA STATUSULUI 
ODONTO-PARODONTAL ÎN 
CONTEXTUL BOLII REUMATISMALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Silvia Mârț u 
Membri:  
Prof. univ. dr. Gheorghe Nicolau – U.S.M.F. 
„Nicolae Testemiţanu” din Chişinău 
Prof. univ. dr. Anca Silvia Dumitriu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Solomon – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

18.07.2017 F. BINE 

7 
NICOLAICIUC OVIDIU-
SEBASTIAN 

EVALUAREA RELAȚIEI 
BIDIRECȚIONALE DINTRE BOALA 
PARODONTALĂ ȘI MALADIILE 
CARDIO-VASCULARE 
(ATEROSCLEROZA) 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Norina Consuela Forna – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Silvia Mârț u 
Membri:  
Prof. univ. dr. Gheorghe Nicolau – U.S.M.F. 
„Nicolae Testemiţanu” din Chişinău 
Prof. univ. dr. Anca Silvia Dumitriu – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Conf. univ. dr. Sorina Mihaela Solomon – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

18.07.2017 F. BINE 

8 FORNA DORIANA 
SISTEME DE PLANIFICARE 
COMPUTERIZATĂ DE PREGĂTIRE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Irina-Draga Căruntu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi 

12.09.2017 E 
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CHIRURGICALĂ PREIMPLANTARĂ 
ȘI IMPLANTARĂ (LASER VS. 
CLASIC) 

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Eugenia 
Popescu 
Membri:  
Prof. univ. dr. Alexandru Bucur – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Radu Septimiu Câmpian – U.M.F. 
„Iuliu Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Conf. univ. dr. Silviu Octavian Gurlui – Univ. 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 
DOMENIUL FARMACIE 

 

Nr. 
crt 

Nume și prenume 
doctorand 

Titlul tezei Comisia de doctorat 
Data susț inerii 
publice 

Calificativ 
obț inut 

1 
CONSTANTIN SANDRA-
MĂDĂLINA 

CERCETĂRI PRIVIND SINTEZA 
UNOR NOI DERIVAȚI DE 
TIAZOLIDIN-4-ONĂ CU 
POTENȚIALĂ UTILIZARE ÎN 
TRATAMENTUL DIABETULUI 
ZAHARAT 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Irina-Draga Căruntu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D- U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Lenuț a 
Profire Referenţi: 
Prof. univ. dr. Carmen Limban – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Cătălina Elena Lupușoru – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 
Prof. univ. dr. Ovidiu Oniga – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj-Napoca 

28.10.2016 F. BINE 

2 
GRIGORIU (căs. CABA) 
IOANA-CEZARA 

CONTRIBUȚII LA CERCETAREA 
CHIMICO-TOXICOLOGICĂ ȘI 
CLINICĂ A UNOR MEDICAMENTE 
ANTIALERGICE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuț a Profire – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Elena Butnaru  
Referenţi: 
Prof. univ. dr. Felicia Loghin – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – U.M.F. 
„Victor Babeș” Timișoara 
Prof. univ. dr. Luminiț a Agoroaei – U.M.F. „Grigore 
T. Popa”- Iaşi 

31.10.2016 F. BINE 

3 
STRUGARU ANCA-
MONICA 

STUDIUL CHIMICO ȘI CLINICO-
TOXICOLOGIC AL UNOR 
MEDICAMENTE ANTIDIABETICE 
ORALE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuț a Profire – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Elena Butnaru 
Membri: Prof. univ. dr. Felicia Loghin – U.M.F. 

31.10.2016 F. BINE 



Pag. 296 din 326 
 

„Iuliu Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – U.M.F. 
„Victor Babeș” Timișoara 
Prof. univ. dr. Luminiț a Agoroaei – U.M.F. „Grigore 
T. Popa”- Iaşi 

4 IANCU CRISTINA-ELENA 

CONTRIBUȚII LA EVALUAREA 
FARMACOGNOSTICĂ ȘI BIOLOGICĂ 
A UNOR SPECII VEGETALE DIN 
FAMILIA GERANIACEAE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuț a Profire – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Monica 
Hăncianu 
Membri: Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean – 
U.M.F. „Victor Babeș” Timișoara 
Prof. univ. dr. Cătălin Tănase – Univ. „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi 
Conf. univ. dr. Cornelia Geanina Mircea – U.M.F. 
„Grigore T. Popa”- Iaşi 

24.11.2016 F. BINE 

5 
LĂCĂTUŞ (căs. DUMEA) 
RALUCA 

EFECTUL ASOCIERII SILIMARINEI 
LA BLOCANȚII SISTEMULUI 
RENINĂ-ANGIOTENSINĂ-
ALDOSTERON ASUPRA 
PROTEINURIEI ȘI PROGRESIEI 
BOLII RENALE CRONICE  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Irina-Draga Căruntu – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. - U.M.F. Iaşi 
Conducători ştiinţifici: Prof. univ. dr. Lenuț a 
Profire  
Prof. univ. dr. Adrian Constantin Covic 
Membri:  
Prof. univ. dr. Eugen Moț a – U.M.F. Craiova 
Conf. univ. dr. Ina-Maria Kacso – U.M.F. „Iuliu 
Haț ieganu” Cluj-Napoca 
Conf. univ. dr. Bogdan Mihai – U.M.F. „Grigore T. 
Popa”- Iaşi 

10.04.2017 F. BINE 

6 
MAHU (căs. ROȘU) 
ȘTEFANIA-CORINA 

CONTRIBUȚII LA CERCETAREA 
CHIMICO-TOXICOLOGICĂ A UNOR 
MEDICAMENTE ANTIHIPERTENSIVE 
DIN CLASA BETA-
ADRENOLITICELOR SELECTIVE 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Lenuț a Profire – 
reprezentant al conducerii I.O.S.U.D. – U.M.F. Iaşi 
Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Elena Butnaru 
Membri:  
Prof. univ. dr. Daniela Baconi – U.M.F. „Carol 
Davila” București 
Prof. univ. dr. Daniela Lucia Muntean – U.M.F. 
Tîrgu Mureș 
Prof. univ. dr. Monica Hăncianu – U.M.F. „Grigore 
T. Popa”- Iaşi 

29.09.2017 F. BINE 
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ANEXA 4 – CONDUCĂTORI DE DOCTORAT PE SPECIALITĂȚI 
 

Domeniul Medicină  

Nr. 
crt. 

Specialitatea Conducător de doctorat 

1.  Biochimie Prof. univ. dr. Georgeta 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. Cristina Rusu 

14.  Histologie Prof. univ. dr. Carmen Lăcrămioara Zamfir 

15.  Imunologie - Imunopatologie Prof. univ. dr. Petru Cianga 

16.  Medicină de urgenţă Prof. univ. dr. Carmen Diana Cimpoeșu 

17.  Medicină internă 
Prof. univ. dr. Florin Mitu 
Prof. univ. dr. Laurenț iu Șorodoc 

18.  Medicină legală 
Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae 
Prof. univ. dr. Diana Bulgaru Iliescu 



Pag. 298 din 326 
 

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 Covic 

22.  Neurochirurgie Prof. univ. dr. Ion Poeată 

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 
Şef lucr. dr. Emil Anton 
Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu 
Conf. univ. dr. Demetra Gabriela Socolov 

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. Eovelina 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 
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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 5 - PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 

 
CONGRESE, CONFERINŢE, BURSE FĂRĂ FINANŢARE 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Prof. dr. Grigoras Ioana 03-07.10.2016 Milano, Italia Congress of the European Society of Intensive Care Medicine 

Prof. dr. Azoicăi Doina  04-11.10.2016 Nouakchott, Mauritania 
Participare la Biroul Permanent  CIDMEF ca reprezentant al 
României 

Șef lucr. dr. Antoniu Sabina 03-07.10.2016 Londra, Marea Britanie Congresul European Respiratory Society 

Șef lucr. dr. Manea Paloma 06-07.10.2016 Wiesbaden, Germania Interdisciplinary Forum  

Prof. dr. Cristina Cijevschi Prelipcean 14-19.10.2016 Viena, Austria VEGW - United European Gastroenterology Week 

Prof. dr. Cristina Cijevschi Prelipcean 10-16.11.2016 Boston, SUA 
AASLD Annual Meeting 2016 (American Association Study 
Liverdisease 

Prof. dr. Zegan Georgeta 12-14.10.2016 Limassol, Cipru Action IS 1406 Meeting Participant Comitet Managerial 

Conf. dr. Brănișteanu Daciana Elena 03-07.10.2016 Lyon, Franț a XXVII World Congress of IUA, Medical Reporter`s Academy 

Conf. dr. Trofor Antigona 18-21.10.2016 Ljubljana, Slovenia 
Annual ENSP Meeting + European Global Bridges Grantees Network 
Meeting 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 10-12.10.2016 Ohrid, Macedonia 
COST Action , Welfare and Regulation of Large Animal Models with 
integrated MC Meeting 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 19-21.10.2016 Paris, Franț a 
Ședinț a Biroului Executiv al Comitetului de Bioetică al Consiliului 
Europei 

Conf. dr. Toader Elena 13-19.10.2016 Las Vegas, SUA ACG 2016 Annual Meeting and Postgraduate Course 

Șef lucr. dr. Golovcencu Loredana 21-22.10.2016 Tirana, Albania 3rd Annual Meeting of Albanian Orthodontic Society 

Șef lucr. dr. Romanec Liviu Cristian 21-22.10.2016 Tirana, Albania 3rd Annual Meeting of Albanian Orthodontic Society 
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Prof.  dr. Zetu Irina Nicoleta 21-22.10.2016 Tirana, Albania 3rd Annual Meeting of Albanian Orthodontic Society 

Șef lucr. dr. Savin Carmen Diana 
Nicoleta 

12-15.10.2016 Florenț a, Italia 47th SIDO International Congress 

Prof. dr. Zetu Irina Nicoleta 12-15.10.2016 Florenț a, Italia 47th SIDO International Congress 

Prof. dr. Bulgaru-Iliescu Diana 06-08.10.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

A3-a Conferinț ă a Medicilor Legiști cu participare internaț ională 

Șef lucr. dr. Corciovă Călin-Petru 06-07.10.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

ICHTM 2016 

Prof. dr. Ciorap Radu 06-07.10.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

ICHTM 2016 

Prof. dr. Miron Ingrith Crenguț a 17-21.10.2016 Dublin, Irlanda 
The 48th Congress of the International Society of Paediatric 
Oncology (SIOP)  

Conf. dr. Petriș Antoniu Octavian 14-17.10.2016 Lisabona, Portugalia 5th Annual Congress of the Acute Cardiovascular Care 2016 

Șef lucr. dr. Anton Carmen-Rodica 17-19.10.2016 Viena, Austria The 24th United European Gastroenterology Week 

Șef lucr. dr. Dimache Mihaela 17-19.10.2016 Viena, Austria UEG Week 2016 

Șef lucr. dr. Sîngeap Ana-Maria 17-19.10.2016 Viena, Austria UEG Week 2016 

Șef lucr. dr. Cosmescu Adriana 25-28.10.2016 Valencia, Spania 
The International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 
(ISPAD) 2016 

Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 26.10-01.11.2016 Taipei, Taiwan 11th International Diabetes Federation WPR Congress 2016 

Prof. dr. Dimitriu Gabriel 04-11.11.2016 Budapesta, Ungaria 
Visiting research fellow – Department of Applied Analysis and 
Computational Mathematics, Eötvös Lorand University 

Șef lucr. dr. Lupu Vasile 21-25.10.2016 Geneva, Elveț ia 
EAPS 2016, autor poster „Iron deficiency anemia and 
gastroesophageal reflux disease” 
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Asist. univ. dr. Hamburda Tudor 
01.11.2016-
31.07.2017 

Paris, Franț a Stagiu de perfecț ionare „Formation Approfondie en Endodontie” 

Conf. dr. Rezuș Elena 20-22.10.2016 Barcelona, Spania 
The 4th World Congress on Controversies, Debates and  Consensus 
in Bone, Muscle and Joint Diseases” 

Șef lucr. dr. Diaconescu Smaranda 21-25.10.2016 Geneva, Elveț ia EAPS 2016 

Șef lucr. dr. Sfarti Cătălin 17-19.10.2016 Viena, Austria UEGW 2016 

Conf. dr. Drug Vasile 14-19.10.2016 Viena, Austria UEGW 2016 

Conf. dr. Brănișteanu Daciana 07-11.11.2016  New Mexico, Mexic World Rendez-Vous in Dermatology 2016 

Asist. univ. dr. Armașu Ioana 19-21.10.2016 Salzburg, Austria Global PATRO Children & PATRO Adults Investigator Summit 

Asist. univ. dr. Pertea Leonard Iosif 26-29.10.2016  Leipzig, Germania 28th EUROSON Congress of the EFSUMB 

Prof. dr. Dimitriu Gabriel 09-16.11.2016 Budapesta, Ungaria 
Visiting Research Fellow – Dept. Of Applied Analysis and 
Computational Mathematics, Eötvös Loránd University,  

Asist. univ. dr. Volovăț  Simona 
Ruxandra 

09-11.11.2016 Lugano, Elveț ia 
3rd ESO-ESMO Breast Cancer in Young Women International 
Conference 

Șef lucr. dr. Siriopol Dimitrie Cristian 07-25.11.2016 Amsterdam, Olanda 
Workshop EURODOPPS – Identification of CKD-MBD high-risk 
phenotypes 

Prof. dr. Carmen Vulpoi 07-11.11.2016 
Tel Aviv, Israel + 
Amsterdam, Olanda 

The 8th International Congress of IGF-GRS + ECAS 

Șef lucr. dr. Ungureanu Maria-
Cristina 

07-11.11.2016 
Tel Aviv, Israel + 
Amsterdam, Olanda 

The 8th International Congress of IGF-GRS + ECAS 

Asist. univ. dr. Mârț u Cristian 19-23.11.2016 Bratislava, Slovacia Curs Second international hands-on course 

Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 28.11-02.12.2016 Antwerp, Belgia 
Observational Week din cadrul proiectului Academia Europeană de 
Paliaț ie (EUPCA) 
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Asist. univ. dr. Macovei Luana-
Andreea 

11-16.11.2016 Washington D.C, SUA ACR- ARHP Annual Meeting 2016 

Asist. univ. dr. Stamate Iulia-
Georgiana 

11-16.11.2016 Washington D.C, SUA ACR- ARHP Annual Meeting 2016 

Conf. dr. Rezuș Elena 11-16.11.2016 Washington D.C, SUA ACR- ARHP Annual Meeting 2016 

Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu  09-13.11.2016 Antalya, Turcia 
Al 60-lea Congres Naț ional de Pediatrie al Societăț ii de Pediatrie 
din Turcia 

Asist. univ. dr. Sascău Radu 06-09.12.2016 Leipzig, Germania EuroEcho Imaging 2016 

Șef lucr. dr. Stănescu Cristian 06-09.12.2016 Leipzig, Germania EuroEcho Imaging 2016 

Asist. univ. dr. Șalaru Delia-Lidia 06-11.12.2016  Leipzig Germania EuroEcho Imaging 2016 

Asist. univ. dr. Pleșoianu Carmen-
Elena 

 06-11.12.2016  Leipzig, Germania EuroEcho Imaging 2016 

Prof. dr. Cimpoeșu Diana 23-25.11.2016  Barcelona, Spania EuroEcho Imaging 2016 

Prof. dr. Cimpoeșu Diana 18.11.2016  Bruxelles, Belgia European Board Examination of Emergency Medicine 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 12-16.12.2016  Bruxelles, Belgia 
Sesiune de Evaluare Etică – Proiecte de Cercetare H2020-MSCA-IF-
2016 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 05-08.12.2016  Strasbourg, Franț a 10th Meeting of the Committee on Bioetihics – Consiliul Europei 

Șef lucr. dr. Tărnicerui Claudia 
Cristina 

14-18.11.2016 Frankfurt, Germania 
Advanced Training in Inhibitor Management in Prophylaxis 
Orthopedics and Surgery 

Conf. dr. Rezuș Ciprian 06-11.12.2016  Leipzig, Germania EUROECHO – Imaging 2016 

Prof. dr. Sava Anca 28-29.11.2016 Paris, Franț a Conferinț a Naț ională a Societăț ii Franceze de Neurochirugie  

Prof. dr. Profire Lenuț a 07-10.12.2016 Lieden, Olanda EUFEPS Council 2016 
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Asist. univ. dr. Constantin Sandra 
Mădălina 

09-31.01.2017 Orléans, Franț a 
Stagiu de mobilitate în cadrul studiilor doctorale, la Universite 
d`Orléans 

Șef lucr. dr. Cuciureanu Magdalena 21.01-06.02.2017 Mumbai, India Curs „Clinical training in advanced homoeopathy” 

Șef lucr. dr. Stătescu Cristian 26-28.01.2017  Berlin, Germania 10th Expert Meeting Berlin 

Conf. dr. Bogdan-Mircea Mihai  16-17.01.2017 Paris, Franț a Reuniunea cu caracter științ ific Dialink 

Șef lucr. dr. Avădănei Elena Roxana 23-26.01.2017 Bremen, Germania Stagiu de specializare Factory Course MALDI Imaging 

Șef lucr. dr. Mihaela Grigore  10-12.01.2017 Paris, Franț a EFC Symposium 

Conf. dr. Antigona Trofor 23-25.01.2017 Varșovia, Polonia EU Investigator Meeting 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 26-27.01.2017 Paris, Franţa Meeting of the Drafting Group, Council of Europe 

Prof. dr. Trifan Anca 15-17.02.2017 Barcelona, Spania Congresul European de Boli Infecţioase 

Şef lucr. dr. Mihai Cătălina 15-17.02.2017 Barcelona, Spania Congresul European de Boli Infecţioase 

Prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina 14-18.02.2017 Barcelona, Spania Congresul European de Boli Infecţioase 

Asist. univ. dr. Aladari Nadia 25-30.01.2017 Paris, Franţa IMCAS World Congress 2017 

Şef lucr. dr. Moisei Constantinescu 
Irina Oana 

26-27.01.2017 Viena, Austria Anticoagulation Academy Conference 

Şef lucr. dr. Cojocaru Elena 26-29.01.2017 Marseille, Franţa 21 edition du Congres de Pneumologie de Langue Francaise 

Şef lucr. dr. Rotaru Tudor Ştefan 30.06-10.07.2017 Belgrad, Serbia 
Participarea în anul 3 al Programului de Certificare în Etica 
Cercetării organizat de Ichan School of Medicine at Mount Sinai 

Prof. dr. Hanganu Stela Carmen 13-17.02.2017 Izmir, Turcia, perioada Vizită de lucru la Universitatea din Izmir, Turcia 
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Conf. dr. Luminiț a Păduraru 9-12.03.2017 Lituania, Vilnius Neonatal / Perinatal Medical Forum 

Asist. dr. Zonda Gabriela Ildiko  9-12.03.2017 Lituania, Vilnius Neonatal / Perinatal Medical Forum 

Asist. dr. Țepordei Răzvan 1-3.03.2017 Strasbourg, Franț a Stryker Gamma3 and T2 locking nailing courses for surgeons 

Asist. dr. Popa Cosmin Gabriel 20-24.02.2017 Tel Aviv, Israel Kabbalah Education and Research Institute 

Asist. dr. Mârț u Cristian 16-18.03.2017 Innsbruck, Austria ROMED –EL 2nd Annual Workshop 

Conf. dr. Rădulescu Luminiț a 16-18.03.2017 Innsbruck, Austria ROMED –EL 2nd Annual Workshop 

Prof. dr. Haba Danisia 27.02-5.03.2017 Viena, Austria Congres ECR 

Asist. dr. Dobrovat Bogdan 27.02-5.03.2017 Viena, Austria Congres ECR 

Prof. dr. Ioana Grigoraș 20-24.03.2017 Bruxelles, Belgia International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine 

Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 13-20.03.2017 Buenos Aires, Argentina 
The 4th Latin America Congress on Controversies to consensus in 
Diabetes, Obesity and Hypertension, lucrare „Biological and 
Clinical Features in metabolic and viral liver disease” 

Conf. dr. Mihai Bogdan Mircea 27-31.03.2017 Lille, Franta Congres Annuel Societe francophone du Diabete 

Asist. dr. Novac Otilia 8-11.03.2017 St. Gallen, Elveț ia Advanced prostate cancer consensus conference 

Asist. dr. Novac Otilia 24-28.03.2017 St. Gallen, Elveț ia EUA 2017 

Prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina 23-24.03.2017 Paris, Franț a Journees Francophones d’Hepato-gastroenterologie 

Prof. dr. Trifan Anca 21-24.03.2017 Warwick, Marea Britanie Question Writing Group  
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Prof. dr. Rusu Cristina 8-11.03.2017 Vilnius, Lituania 3rd European Reference Networks Conference 

Asist. dr. Bîrsan Magdalena 21-23.03.2017 Barcelona, Spania Infarma 

Șef lucr. dr. Anton Carmen Rodica 22-24.03.2017 Paris, Franț a 
Journees Francophones d’Hepato-gastroenterologie et d’Oncologie 
digestive 

Prof. dr. Găleșanu Corina 23-26.03.2017 Florenț a, Italia 
World Congress of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal 
Diseases 

Şef lucr. dr. Lăcătuşu Cristina 
Mihaela 

 27.03-
01.04.2017 

Lille, Franţa 
Congrès Annuel de la Société Francophone du Diabète 2017, autor 
E-poster 

Conf. dr. Ciobanu Laura 05-08.04.2017 Atena, Grecia Curs Pulmonary Rehabilitation 

Asist. univ. dr. Teslaru Silvia 20-24.03.2017 Aachen, Germania Examen Masterat la Aachen Institut 

Şef lucr. dr. Costache Radu Cristina 23-20.03.2017  Londra, Marea Britanie Congresul Asociaţiei Europene de Urologie 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela  23-24.03.2017 La Rioja, Spania 
Private Meeting of the Working Group of the International Bioethics 
Committee (UNESCO) 

Conf. dr. Rezuş Elena, deplasare 23-26.03.2017 Florenţa, Italia 
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal 
Diseases 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela  29-31.03.2017  Paris, Franţa 
Meeting of the Bureau of the Committee on Bioethics (Council of 
Europe) 

Şef lucr. dr. Salloum Cojocariu Luiza 
Camelia 

20-22.03.2017 Stockholm, Suedia Conferinţă Bolile Inflamatorii Intestinale 2017 

Prof. dr. Petriş Antoniu Octavian 05-09.04.2017 Malaga, Spania Congres EuroPrevent 2017 
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Asist. univ. dr. Bălan Mihail 27.03-06.04.2017 Hong Kong, China 
23rd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery 
2017 

Conf. dr. Cărăuşu Elena Mihaela 27-30.03.2017 Bruxelles, Belgia 
Întâlnirea Comitetului de Management al acţiunii COST 16112 în 
calitate de reprezentant al reţelei naţionale de cercetători COST 

Asist. univ. dr. Novac Bogdan 23-29.03.2017  Londra, Marea Britanie Congres European Association of Urology 2017 

Prof. dr. Mitu Florin 04-09.04.2017 Malaga, Spania Congres EUROPREVENT 2017 

Prof. dr. Cijevschi-Prelipcean 
Cristina 

05-12.05.2017 Chicago, SUA Digestive Disease Week 

Conf. dr. Aprotosoaie Ana Clara 06-07.04.2017 Chişinău, Rep. Moldova Final Meeting on Project Scopes-REART no. IZ7320_152265 

Prof. dr. Haba Danisia 26-30.03.2017 Davos, Elveţia International Diagnostic Course Davos Excellence in Teaching 

Conf. dr. Socolov Răzvan 
23.04-03.05.2017 
+ 03-05.05.2017 

Rouen, Franţa + 
Barcelona, Spania 

Stagiu de perfecţionare în laparoscopie ginecologică şi participare 
la First Global Congress on Hysteroscopy în calitate de Chairman 

Asist. univ. dr. Stana Aurelian 
Bogdan  

29.03-02.04.2017 Amiens, Franţa 38ème Congrès GFHGNP 

Şef lucr. dr. Grigore Mihaela 03-11.04.2017 Orlando, Florida, SUA Congres IFCPC, prezentare poster 

Şef lucr. dr. Anton-Păduraru Dana 
Teodora 

24-30.04-2017 Corsica de Sud Workshop Homeopatie, Asociaţia Română de Homeopatie Clinică 

Prof. dr. Zegan Georgeta 04-05.05.2017 Limerick, Irlanda Reprezentant UMF la proiectul COST Action IS1406 

Şef lucr. dr. Anistoroaei Daniela  04-05.05.2017 Limerick, Irlanda Reprezentant UMF la proiectul COST Action IS1406 

Şef lucr. dr. Lăcătuşu Cristina 
Mihaela 

28-apr-17 Paris, Franţa 
Central&Eastern Europe Expert Input Forum on Optimal HbA1c 
control and impact prevalence on DM complications 
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Prof. dr. Brănişteanu Dumitru 19-24.05.2017 Lisabona, Portugalia 
Congresul European de Endocrinologie 2017, autor rezumat „A rare 
assoctiation of autoimmune diabetes insipidus and hypophysitis 
with partial pituitary insufficiency” 

Conf. dr. Preda Cristina 19-24.05.2017 Lisabona, Portugalia 
Congresul European de Endocrinologie 2017, coautor lucrare 
„Aggresive macroprolactinoma- exception to the rule” 

Şef lucr. dr. Leuştean Letiţia Elena 19-24.05.2017 Lisabona, Portugalia 
Congresul European de Endocrinologie 2017, coautor lucrare „An 
elevated chromogranin A : is it always a tumor progression? – care 
report” 

Prof. dr. Vulpoi Carmen 19-24.05.2017 Lisabona, Portugalia 

Congresul European de Endocrinologie 2017, coautor lucrare 
„Aggresive macroprolactinoma- exception to the rule” şi „An 
elevated chromogranin A : is it always a tumor progression? – care 
report” 

Prof. dr. Gheucă-Solovăstru Laura 28-.04.2017 
Chişinău, Republica 
Moldova 

Conferinţa „Abordări contemporane în dermatitele/eczemele 
atopice şi non-atopice” 

Şef lucr. dr. Ungureanu Maria-
Cristina 

19-24.05.2017 Lisabona, Portugalia 
Congresul European de Endocrinologie 2017, autor lucrare „Fat 
mass distribution and resistin are independent predictors of bone 
mass in postmenopausal, but not premenopausal women” 

Asist. univ. dr. Hamburda Tudor 
Petru 

01.05-31.07.2017 Paris, Franţa Stagiu de perfecţionare „Formation Approfondie en Endodontie” 

Prof. dr. Bulgaru-Iliescu Diana 23-27.04.2017 Reykjavik, Islanda Vizită de studiu 

Asist. univ. dr. Luchian Ionuţ 04-06.05.2017 Salonic, Grecia Congres Balcanic de Stomatologie 

Prof. dr. Haba Danisia 
23.04.-
01.05.2017 

Kaohsiung, Taiwan IADMFR 2017 

Prof. dr. Haba Danisia  23-27.05.2017 Leipzig, Germania 98th German Roentgen Congress 

Şef lucr. dr. Mârţu Cristian 25-28.05.2017 Lisabona, Portugalia ESPCI 2017 

Şef lucr. dr. Ştefănescu Gabriela 05-11.05.2017 Chicago, SUA The Digestive Disease Week 
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Prof. dr. Mârţu Silvia 04-06.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress, autor poster 

Prof. dr. Ștefănescu Cristinel 05-11.05.2017 Chicago, SUA Digestive Disease Week 

Conf. dr. Luca Mihaela Cătălina 23-25.04.2017 Viena, Austria 
27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases 

Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu 4-6.05.2017 Prishtina, Kosovo 
VIth Pediatric Congress, prezentare Gastroesophageal Reflux 
Disease in Children 

Conf. dr. Rezuș Ciprian 29.04-2.05.2017 Paris, Franț a Heart failure congress 

Prof. Dr. Anca Miron 8-12.05.2017 Geneva, Elvetia Vitafoods Europe Education Programme 

Drd. Șerban Roxana 11-13.05.2017 Chișinău, Rep.Moldova Seminar în cadrul Proiectului de cercetare 

Asist. Dr. Sascău Radu 5-12.05.2017  Chicago, SUA Heart Rhythm 2017 

Asist. Dr. Stătescu Cristian 5-12.05.2017  Chicago, SUA Heart Rhythm 2017 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 9-12.05.2017 Marrakech, Maroc Adunarea Generală a AUF 

Conf. dr. Trofor Antigona 23-26.05.2017 Atena, Grecia International  Conference on Tobacco Control 

Șef lucr. dr. Mitrică Dana 16-19.05.2017 Roma, Italia ENDOLIVE International Conference on Endoscopy 

Prof. dr. Bălan Gheorghe 16-19.05.2017 Roma, Italia ENDOLIVE International Conference on Endoscopy 

Şef lucr. dr. Salloum Cojocariu Luiza 
Camelia 

 05-11.05.2017 Chicago, SUA Digestive Disease Week 

Şef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu  22-25.06.2017 Roma, Italia World Summit of Pediatrics 
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Şef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu 14-18.05.2017 Girne, Cipru 53rd Congress of Turkish Pediatric Association 

Asist. univ. dr. Ignat Ancuţa 14-18.05.2017 Girne, Cipru 53rd Congress of Turkish Pediatric Association 

Asist. univ. dr. Ignat Ancuţa 22-25.06.2017 Roma, Italia World Summit of Pediatrics 

Şef lucr. dr. Botezat Lucian Doru  19-25.05.2017 Atena, Grecia 
12th Annual International Sympsium of Economic Theory, Policy 
and Applications 

Şef lucr. dr. Grigore Mihaela 02-05.05.2017 Barcelona, Spania Congresul Mondial de Histeroscopie 2017 

Şef lucr. dr. Siriopol Dimitrie Cristian 22.05-16.06.2017 Amsterdam, Olanda 
Workshop EURODOPPS – Identification of CKD-MBD high-risk 
phenotypes 

Asist. univ. dr. Mogoş Simona 15-17.05.2017 Napoli, Italia Curs Tumori Pituitare 

Şef lucr. dr. Gavrilescu Cristina Maria 23-26.05.2017  Atena, Grecia ENSP International Conference on Tobacco Control 2017 

Şef lucr. dr. Pertea Mihaela 03-05.05.2017 Amsterdam, Olanda EWMA 2017 Conference 

Şef lucr. dr. Arhire Lidia Iuliana 17-20.05.2017 Porto, Portugalia 24th European Congress on Obesity 

Asist. univ. dr. Feraru Crenguţa Ioana 
27.06- 
02.07.2017 

Helsinki, Finlanda 7th World Glaucoma Congress 

Asist. univ. dr. Feraru Crenguţa Ioana  09-16.06.2017 Barcelona, Spania SOE 2017 Congress 

Asist. univ. dr. Mogoş Simona 02-04.06.2017 Madrid, Spania Osteoporosis Regional Medical Conference 

Conf. dr. Ancuţa Codrina 14-17.06.2017 Madrid, Spania 

EULAR Madrid 2017, autor rezumat „Rabbit risk score for serious 
infections in a Romanian cohort of theumatoid athritis treated with 
biologics”, „Detect screening for pulmonary arterial hypertension 
in systemic sclerosis: Data from EUSTAR cohort” 

Prof. dr. Ioan Beatrice 06-09.06.2017 Strasbourg, Franţa 11th Meeting of the Committee on Bioethics 
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Prof. dr. Grigoraş Ioana 02-06.06.2017 Geneva, Elveţia EUROANESTHESIA 2017 

Prof. dr. Covic Adrian 02-06.06.2017 Madrid, Spania ERA-EDTA Congress, speaker and chairman 

Șef lucr. dr. Anton-Păduraru Dana-
Teodora 

15-22.06.2017 Helsinki, Finlanda EAACI Annual Congress 2017 

Conf. dr. Rezuș Elena 14-17.06.2017 Madrid, Spania EULAR 2017 

Prof. dr. Bulgaru-Iliescu Diana 20-22.06.2017 Strasbourg, Franț a 
Conference “The future of Citizenship and Human Rights Education 
in Europe” 

Șef lucr. dr. Leca Daniela Ancuț a 21-23.06.2017 Saint-Malo, Franț a 18es Journees Nationales d’Infectiologie 

Conf. dr. Antigona Trofor 11-14.07.2017 Oxford, Marea Britanie Workshop la Oxford University organizat de GACD 

Asist. univ. dr. Butnaru Corina 
Mihaela 

24-28.06.2017  Paris, Franț a ENT World Congress 

Prof. dr. Cianga Petru 29.05-02.06.2017 Mannheim, Germania 
31st European Immunogenetics and Histocompability Conference 
and 25th Annual Meeting of the German Society for 
Immunogenetics 

Conf. dr. Cianga Corina Maria 29.05-02.06.2017 Mannheim, Germania 
31st European Immunogenetics and Histocompability Conference 
and 25th Annual Meeting of the German Society for 
Immunogenetics 

Prof. dr. Bălan Adriana 06-07.06.2017 Porto, Portugalia Proiect COST 

Prof. dr. Foia Liliana Georgeta 11-15.06.2017 Atena, Grecia EUROMED LAB 2017 

Prof. dr. Trifan Anca  03-04.07.2017 Londra, Marea Britanie European Board of Gastroenterology & Hepatology Examining Board 

Prof. dr. Petriș Antoniu Octavian 27.06-01.07.2017 Porto, Portugalia 18th Annual Meeting of the European Venous Forum 

Șef lucr. dr. Florea Laura 02-06.06.2017 Madrid, Spania ERA-EDTA Annual Congress 
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Asist. univ. dr. Macovei Luana 
Andreea 

14-17.06.2017 Madrid, Spania Annual European Congress of Rheumatology 

Șef lucr. dr. Grigore Mihaela 07-09.06.2017 Roma, Italia 4th International Winners Meeting 

Șef lucr. dr. Mârț u Cristian 26-29.06.2017 Paris, Franț a ENT World Congress 

Conf. dr. Rădulescu Luminiț a 26-29.06.2017 Paris, Franț a ENT World Congress 

Șef lucr. dr. Antoniu Sabina 12-16.06.2017 Brussels, Belgia Evaluation of call for proposals, Comisia Europeană 

Prof. dr. Haba Danisia 10-17.06.2017 Lisabona, Portugalia Vizită iniț iere contact Lisbon University Institute 

Șef lucr. dr. Lăcătușu Cristina-
Mihaela 

23-26.07.2017 Gidy și Orleans, Franț a 
Vizită la Centrele de Producț ie și Cercetare ale Les Laboratoires 
Servier de la Gidy și Orleans, Franț a 

Prof. dr. Gorduza Eusebiu Vlad 30.06-06.07.2017 Florenț a, Italia 11th European Cytogenetic Conference, prezentare poster 

Șef lucr. dr. Sfârti Cătălin 12-14.06.2017 Praga, Cehia ERCP and SEMS Training Course 

Șef lucr. dr. Popa Cristina 27-30.06.2017 Porto, Portugalia EVF Annual Meeting 2017 

Conf. dr. Gavrilovici Cristina 03-07.07.2017 Bruxelles, Belgia Ethics Screening 2 Panel, European Research Council 

Șef lucr. dr. Cozma Sebastian 26-29.06.2017 Paris, Franț a ENT World Congress 2017 

Șef lucr. dr. Cozma Sebastian 24-31.07.2017 San Francisco, SUA 15th Symposium on Cochlear Implants in Children 

Conf. dr. Mihai Danciu 26-29.06.2017 Mannheim, Germania Leica Meets Science, Leica Confocal VIP Meeting 

Conf. dr. Țăranu Tatiana 27-30.07.2017 New York, SUA AAD Summer Meeting 

Șef lucr. dr. Grigore Mihaela 02-05.07.2017 Geneva, Elveț ia ESHRE Congress 
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Conf. dr. Mihai Bogdan-Mircea 10-16.09.2017 Lisabona, Portugalia 
European Association for the study of Diabetes 53rd Annual Meeting 
2017 

Conf. dr. Rădulescu Luminiț a  26-29.07.2017 San Francisco, SUA 15th Symposium on Cochlear Implants in Children 

Șef lucr. dr. Mârț u Cristian  26-29.07.2017 San Francisco, SUA 15th Symposium on Cochlear Implants in Children 

Asist. univ. dr. Giușcă Simona-Eliza 02-07.09.2017 Amsterdam, Olanda 
29th European Congress of Pathology, prezentare E-poster 
„Histological features with prognostic significance in testicular 
germ cell tumours” 

Conf. dr. Brănișteanu Daciana 25.07-02.08.2017 New York, SUA AAD Summer Congress 

Conf. dr. Antohe Ileana 26-30.09.2017 Strasbourg, Franț a COST ACTION CA 16112 

Asist. univ. dr. Crișan-Dabija Radu 
Adrian 

 09-13.09.2017 Milano, Italia ERS International Congress 2017 

Conf. dr. Trofor Antigona 11-15.09.2017 Milano, Italia ERS International Congress 2017 

Prof. dr. Mihăescu Traian 11-15.09.2017 Milano, Italia ERS International Congress 2017 

Conf. dr. Preda Cristina 13-15.09.2017 Washington, SUA 

10th International Meeting pf Pediatric Endocrinology, prezentare 
poster „Coffin-Siris syndrome diagnosed during evaluation for short 
stature-case report”, coautor lucrare „GH therapy efficiency in 
fetal alcohol syndrome”, „Aarsdog Syndrome-Perspective on 
Growth Hormone Therapy”, „SHORT syndrome and rhGH treatment 
– is it useful?”, „Latent hypopituitarism in an infant with an 
aberrant karyotype: 46 XY (9qh+)-is there a connection?” 
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Șef lucr. dr. Leuștean Letiț ia 13-15.09.2017 Washington, SUA 

10th International Meeting pf Pediatric Endocrinology, coautor 
lucrare „Changes of thyroid function during hGH therapy in growth 
hormone deficiency children”, „Coffin-Siris syndrome diagnosed 
during evaluation for short stature-case report”, „Latent 
hypopituitarism in an infant with an aberrant karyotype: 46 XY 
(9qh+)-is there a connection?” 

Asist. univ. dr. Mogoș Simona 
Juliette 

13-15.09.2017 
Birmingham, Marea 
Britanie 

Birmingham Pituitary Preceptorship International Meeting 2017 

Prof. dr. Găleșanu Corina 14-17.09.2017 Washington, SUA 10th International Meeting pf Pediatric Endocrinology 

Prof. dr. Găleșanu Corina 08-11.09.2017 Denver, SUA Annual Meeting ASBMR 2017 

Conf. dr. Stan Cristinel Ioan 20-22.09.2017 Würzburg, Germania 112th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschoft 

Prof. dr. Sava Anca  20-22.09.2017 Würzburg, Germania 112th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschoft 

Asist. univ. dr. Dranga Mihaela 28.10-01.11.2017 Barcelona, Spania UEGW 2017 

Șef lucr. dr. Hînganu Marius Valeriu  18-22.09.2017 Würzburg, Germania 112th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschoft 

Șef lucr. dr. Hînganu Delia 18-22.09.2017 Würzburg, Germania 112th Annual Meeting of the Anatomische Gesellschoft 

Șef lucr. dr. Ursu Ramona Gabriela 01.09-30.09.2017 Stockholm, Suedia Stagiu de perfecț ionare la Karolinska Institut, Dep. Tumor Virology 

Prof. dr. Baran Dana 06-11.09.2017 Beijing, China 9th Meeting of International Society for the History of Medicine 

Prof. dr. Ioan Beatrice Gabriela 04-06.09.2017  Paris, Franț a Bureau of the Committee on Bioethics – Consiliul Europei 

Prof. dr. Grigoraș Ioana 22-27.09.2017 Viena, Austria European Society of Intensive Care Meeting 
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Șef lucr. dr. Florea Laura 2-7.10.2017 Dublin, Irlanda 13th European Peritoneal Dialysis Meeting 

Conf. dr. Cuciureanu Iulian Dan 15-22.09.2017 Kyoto, Japonia World Congress of Neurology 

Asist. dr. Trifan Adriana 9-14.09.2017 Dresden, Germania International Alumni Symposium 

Prof. dr. Miron Anca 2-8.09.2017 Singapore Vitafoods Asia 2017, speaker 

Conf. dr. Ghiciuc Cristina  1-15.09.2017 Amiens, Franț a Stagiu de specializare Universitatea Jules Vernes 

Șef lucr. dr. Nemescu Dragoș  14-20.09.2017 Viena, Austria 27th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 

Șef lucr. dr. Danielescu Ciprian 06-10.09.2017 Barcelona, Spania 17th EURETINA Congress 

Conf. dr. Țăranu Tatiana  13-17.09.2017 Geneva, Elveț ia 26th EADV Congress 

Asist. univ. dr. Stătescu Laura 13-15.09.2017 Geneva, Elveț ia 26th EADV Congress 

Șef lucr. dr. Nistor Ionuț  12-16.09.2017 
Cape Town, Africa de 
Sud 

Global Evidence Summit 

Conf. dr. Rezuș Ciprian 22-27.09.2017 Kragujevac, Serbia Annual Congress of Rheumatology Association of Serbia 

Conf. dr. Rezuș Elena 22-27.09.2017 Kragujevac, Serbia Annual Congress of Rheumatology Association of Serbia 

Asist. univ. dr. Ciurcanu Oana Elena 25-27.09.2017 Tel Aviv, Israel Simpozion 

Asist.dr. Volovăț  Simona 
01.09.2017-
31.03.2018 

Lisabona, Portugalia 
Fundaț ia Champolimand – Unitatea de cancer mamar. Specializare 
tratament cancer mamar, activitate cercetare științ ifică 

Asist. univ. dr. Stoleriu Gabriela 22.09.2017  Uriage-les-Bains, Franț a Seminar Medical 200 years of Thermal Water 
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Prof. dr. Cimpoeșu Carmen Diana 25-29.09.2017 
Atena, Grecia + 
Freiburg, Germania 

EUSEM 2017, Invited Speaker 

 
CONGRESE, CONFERINTE, BURSE CU FINANŢARE GRANTURI ŞI PROIECTE 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Conf. dr. Negură Lucian 02-07.11.2016 Lausanne, Elveț ia 4th ESMO Symposium on Immuno-Oncology 

Conf. dr. Negură Lucian 09-14.11.2016 Lugano, Elveț ia 
3rd Eso-ESMO Breast Cancer in Young Women International 
Conference, autor rezumat „An overview of BRCA variants in young 
breast cancer patients from Romania” 

Conf. dr. Butnaru Maria 06-07.10.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

ICHTM 2016 

Prof. dr. Vereștiuc Liliana 06-07.10.2016 
Chișinău, Republica 
Moldova 

ICHTM 2016 

Conf. dr. Păduraru Luminiț a 02-05.11.2016 Lisabona, Portugalia Proteostasis Meeting 2016 – CEDOC Chronic Diseases FCM NOVA 

Prof. dr. Rusu Cristina 24-28.10.2016 Paris, Franț a RD-ACTION Annual Meeting 

Conf. dr. Petriş Ovidiu Rusalim,  
28.01-
01.02.2017  

Florenţa, Italia 
Întâlnire parteneri internaţionali şi naţionali  - proiect Med&Lang 
Palliative Care în cadrul programului Erasmus + 

Şef lucr. dr. Poroch Vladimir 
28.01-
01.02.2017  

Florenţa, Italia 
Întâlnire parteneri internaţionali şi naţionali  - proiect Med&Lang 
Palliative Care în cadrul programului Erasmus + 

Prof. dr. Costin Hariton Nicolae 12-15.03.2017 Bruxelles, Belgia Întâlnire de lucru proiect Tempus  

Prof. dr. Costin Hariton Nicolae 20-23.04.2017 Atena, Grecia Adunarea generală a proiectului Tempus 

Conf. dr. Negură Lucian 1-7.04.2017 Munchen, Germania 
International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 
prezentare „In – silico analysis of exonic and intronic splicing 
enhancers within hereditary cancer predisposition genes” 
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Prof. dr. Vereştiuc Liliana 20-23.04.2017 Atena, Grecia General Assembly Meeting Grant Tempus BME-ENA 503904 

Şef lucr. dr. Negură Lucian 26-31.05.2017 Copenhaga, Danemarca 
The European Human Genetics Conference, autor rezumat 
„Absence of large genomic rearrangements of cancer predisposition 
genes in Romanian patients” 

Şef lucr. dr. Matei Mioara 03-06.05.2017 Zadar, Croaţia Întâlnire de proiect – ZOE Project 2016-1-RO01-KA203-024732  

Conf. Dr. Luminiț a Rădulescu 11-13.05.2017  Chișinău, Rep.Moldova Seminar în cadrul Proiectului de cercetare 

Asist. Dr. Mârț u Cristian 11-13.05.2017  Chișinău, Rep.Moldova Seminar în cadrul Proiectului de cercetare 

Conf. dr. Negură Lucian 
25.07-
01.08.2017 

Kobe, Japonia 
The Japanese Society of Medical Oncology Annual Meeting 2017 

Asist. univ. dr. Sârbu Ioan 16-23.07.2017 Londra, Marea Britanie IPEG 2017 Annual Congress, câştigător al IPEG Research Grant 

Șef lucr. dr. Manea Paloma 10-13.09.2017 Miami, SUA International Congress and Expo on Cardiology 2017 

Prof. dr. Profire Lenuț a 09-15.10.2017 Orleans, Franț a Vizită de lucru în cadrul proiectului 

Asist. univ. dr. Constantin Sandra 
Mădălina 

 09-15.10.2017 Orleans, Franț a Vizită de lucru în cadrul proiectului 

Prof. dr. Iliescu Radu 13-18.09.2017 San Francisco, SUA AHA Council on Hypertension Joint Scietific Session 2017 

Doctorand Ivan Florina Daniela  04-08.09.2017 Atena, Grecia 
ESB 2017, autor poster „Biocompatible magnetic scaffolds prepared 
by SPIONs inclusion into biopolymers-calcium phosphates mixture 
for bone tissue regeneration” 

Conf. dr. Negură Lucian 03-17.09.2017 Madrid, Spania ESMO Congress 2017 

Conf. dr. Negură Lucian 
29.09-
08.10.2017 

Clermont-Ferrand, 
Franț a 

Stagiu de formare în laboratorul de Oncologie Medicală din centrul 
Jean Perrin 
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CONGRESE, CONFERINTE, CU FINANŢARE UMF CONFORM DECIZIEI 1132/2010 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Prof. dr. Cimpoeșu Diana  03-05.10.2016  Viena, Austria 
EuSEM 2016, prezentare poster „Suicide and suicidal behaviour at 
adults in a Romanian ED” 

Asist. univ. dr. Popa Ovidiu  03-05.10.2016  Viena, Austria EuSem 2016 

Asist. univ. dr. Andrei Mihaela 
Corlade 

 03-05.10.2016  Viena, Austria EuSem 2016 

Asist. univ. dr. Vieriu Raluca Maria 12-15.10.2016  Florenț a, Italia 
47th SIDO International Congress, autor poster „In vitro 
measurement of frictional forces between aschwires and brackets” 

Conf. dr. Postolache Paraschiva 22-26.10.2016 Los Angeles, SUA 
CHEST Annual  Meeting 2016, autor poster „Safety and tolerability 
of Rupatadine administered to asthmatic patients with persistent 
allergic rhinitis” 

Asist. univ. dr. Constantin Sandra-
Mădălina 

07-12.12.2016 Paris, Franț a 
The first PSL Chemical Biology Symposium, autor poster 
„Evaluation of the andidiabetic potential of new thiazolidine-4-one 
derivates with xanthine structure” 

Șef lucr. dr. Salloum Cojocariu 
Camelia 

10-15.11.2016 Boston, SUA 

AASLD, The Liver Meeting 2016, coautor „Efficacy and safety of 
paritaprevir/ritonavir, ombitasvir and dasabuvir+rabavirin for 
treatment of HCV genotype 1b compensated cirrhosis in patients 
aged 65 years or older” 

Șef lucr. dr. Nistor Ionuț   06-16.12.2016 Ghent, Belgia 
Curs al Grupului de lucru ERBP (Societatea Europeană de 
Nefrologie) 

Prof. Dr. Ciobanu Octavian 13-20.03.2017 Sarajevo, Bosnia 
International Conference on Medical and Biological Engineering, 
lucrare „An application of kinect depth sensor for scoliosis and 
kyphosis screening” 

Asist. Dr. Costin Diana 26.03-7.04.2017 Munchen, Germania Curs ADORE Application of cytogenetic and EPR/OSL techniques  

Conf. Dr. Bogdănici Camelia 
Margareta 

27-31.03.2017 Turku, Finlanda Mobilitate de predare la Universitatea Turku 
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Conf. Dr. Antohe Ileana 27-31.03.2017 Turku, Finlanda Mobilitate de predare la Universitatea Turku 

Conf. dr. Toader Elena  21-23.03.2017 Limassol, Cipru 
The 12th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health 
Law, prezentare orală „Conscientious Objection – A right of the 
Doctor or only  an ethics debate” 

Şef lucr. dr. Victor Vlad Costan 29.03-07.04.2017 Hong Kong, China 
23rd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery 
2017, Chairperson şi autor rezumat „Improvement of appearance 
and function in benign lipomatosis-madelung disease” 

Asist. univ. dr. Ciofu Mihai Liviu 27.03-06.04.2017 Hong Kong, China 
23rd International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery 
2017, coautor  E-poster „The value of the buccal fat pad for the 
intraoral defect reconstruction” 

Şef lucr. dr. Leon-Constantin Maria 
Magdalena 

04-09.04.2017 Malaga, Spania 

Congres EUROPREVENT 2017, coautor rezumat  „Clinical and 
epidemiological considerations on the development pf left 
ventricular hypertrophy in smokers patients with normal blood 
pressure values” 

Asist. univ. dr. Gavril Radu Sebastian 04-08.04.2017 Malaga, Spania 
Congres EUROPREVENT 2017, autor rezumat „Association between 
subclinical atherosclerosis and hyperlipidemia in patients with 
diabetes mellitus type 2” 

Asist. univ. dr. Mitu Ovidiu 23-26.04.2017 Praga, Cehia 
Congresul Societăţii de Ateroscleroză, prezentare poster „Abnormal 
standard biochemical values are associated with the presence of 
subclinical atherosclerosis in asymptomatic population” 

Asist. univ. dr. Mitu Ovidiu 04-09.04.2017 Malaga, Spania 

EUROPREVENT 2017, autor rezumat „Increased risk of type 2 
diabetes is associated with the presence of subclinical 
atherosclerosis in asymptomatic population”, „Impaired health 
related quality of life is associated with subclinical atherosclerosis 
and cardiovascular risk factors in asymptomatic adult population” 

Asist. univ. dr. Iancu Cristina Elena 12-16.04.2017 Kyrenia, Cipru Al treilea Simpozion Internaţional MESMAP 2017, autor poster 

Asist. univ. dr. Florescu Alexandru 20-22.04.2017 Moscova, Rusia 
20th ESE Postgraduate Training Course on Endocrinology - Diabetes 
and Metabolism 
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Asist. univ. dr. Şlencu Bogdan Gabrie  05-08.05.2017 Bruxelles, Belgia 
Curs SETAC „Evaluation of ecotoxicity and degradation studies for 
use in environmental risk assessment of chemicals”  

Asist. univ. dr. Mârţu Ştefanache 
Maria Alexandra 

04-06.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress, autor postere 

Asist. univ. dr. Mârţu Ioana 04-06.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress, autor poster 

Șef lucr. dr. Golovcencu Loredana  03-07.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress, autor poster 

Șef lucr. dr. Săveanu Cătălina Iulia 03-08.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress, autor poster 

Prof. dr. Cimpoeşu Diana  22-23.05.2017 
Copenhaga, 
Danemarca 

EMS 2017 Congress, autor rezumat „Time delay to contact the 
medical dispatch-EUROCALL study in Romania” 

Asist. univ. dr. Sârbu Ioan 16-23.07.2017 
Londra, Marea 
Britanie 

IPEG 2017 Annual Congress, câştigător al IPEG Research Grant 

Prof. dr. Marinescu Gabriela 31.07-07.08.2017 Bangkok, Thailanda 
International Conference on Education, Psychology and Social 
Sciences, autor prezentare orală “The consequences of ageing 
people and emigration in Romania” 

Conf. dr. Petriş Ovidiu Rusalim 26-30.06.2017 Porto, Portugalia 
International Congress of Health Education and Research „Future 
Education in Health” 

Prof. dr. Azoicăi Doina  26-30.06.2017 Porto, Portugalia 
International Congress of Health Education and Research „Future 
Education in Health” 

Prof. dr. Rusu Cristina 25.05-01.06.2017 
Copenhaga, 
Danemarca 

European Society of Human Genetics Conference, autor rezumat 
„Subtelomeric 2q deletion-evocative features, new signs, 
genotype-phenotype correlation” 

Prof. dr. Gorduza Eusebiu Vlad 25-30.05.2017 
Copenhaga, 
Danemarca 

European Society of Human Genetics Conference, autor rezumat „A 
case of inherited t(4;10) (q26,q26.2) chromosomal translocation 
elucidated by multiple chromosomal and molecular analyses) 

Prof. dr. Hanganu Stela Carmen 06-11.06.2017 Vilnius, Lituania 
22nd Congress of the European Association of Dental Public Health, 
autor rezumat „Tobacco use prevention and smoking cessation in 
Romanian students in dental medicine” 

Prof. dr. Ioan Beatrice 17-24.06.2017 New York City, SUA 2017 Global Bioethics Summer Program 
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Asist. univ. dr. Frăsinaru Otilia-Elena 06-09.06.2017 Lisabona, Portugalia 
The 28th Annual Meeting of the European Neonatal Intensive Care, 
autor poster ”Epidemiological profile of sepsis..” 

Șef lucr. dr. Ciubotariu Diana 26-29.06.2017 
Sankt Petersburg, 
Rusia 

12th Conference of the International Society for Trace Element 
Research in Humans 

Șef lucr. dr. Pânzaru Monica Cristina 30.06-06.07.2017 Florenț a, Italia 
11th European Cytogenetics Conference, autor rezumat „Rare 
cytogenetic anomalies in 2q37 microdeletion syndrome” 

Șef lucr. dr. Caba Lavinia 30.06-06.07.2017 Florenț a, Italia 
11th European Cytogenetics Conference, autor rezumat „A new 
case of17p13.3 microduplication syndrome class II” 

Asist. univ. dr. Popescu Roxana 29.06-07.07.2017 Florenț a, Italia 
11th European Cytogenetics Conference, autor rezumat 
„Duplication/deletion disorder rare chromosone imbalances” 

Prof. dr. Găleșanu Corina 27-30.07.2017 Boston, SUA 

3rd World Congress on Thyroid Cancer, autor poster „When it is 
time of prophylactic thyroidectomy to children Medullary Thyroid 
Cancer with RET Proto-oncogene Cys634Trp Mutation in a family 
with multiple endocrine neoplasia type 2A” 

Șef lucr. dr. Florea Irina Daniela 28-30.09.2017 Varna, Bulgaria Curs Advances in Digestive Neuroendocrine Neoplasm 

Asist. univ. dr. Macovei Georgiana 29.08-01.09.2017 Madrid, Spania 
FDI Annual World Dental Congress 2017, prezentare e-poster 
„Anxiety and Pain-Interconnected Aspects in Dental Treatment” 

Asist. univ. dr. Beldiman Maria 
Antonela 

 29.08-01.09.2017 Madrid, Spania 
FDI Annual World Dental Congress 2017, prezentare e-poster 
„Chronic Pain Evaluation of Patients with Orthodontic Treatment 
using TMJ Scale” 

Prof. dr. Irina Draga Căruntu 02-07.09.2017 Amsterdam, Olanda 29th European Congress of Pathology, prezentare poster „MMP-9 
and TIMP-1 expression in tooth development” 

Șef lucr. dr. Roșu Solange Tamara 07-10.09.2017 Lisabona, Portugalia Mediterranean Emergency Medicine Congress, prezentare poster 
„Dangerous Games- Pediatric Emergences Orphan” 

Asist. univ. dr. Vasiliu Ioana 30.07-03.08.2017 Berlin, Germania Curs+congres ESE Summer School on Endocrinology 

Asist. univ. dr. Armașu Ioana 30.07-03.08.2017 Berlin, Germania Curs+congres ESE Summer School on Endocrinology 

Șef lucr. dr. Lupu Vasile Valeriu 21-24.09.2017 Budva, Muntenegru 2nd Eurasian Respiratory Allergy Summit 

Asist. univ. dr. Gherasim Andreea 15-20.10.2017 
Buenos Aires, 
Argentina 

IUNS ICN 2017, autor rezumat „2757 Serum vitamin B12 levels in 
patients with type 2 diabetes treated with metformin” 
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Șef lucr. dr. Mihalache Laura 05-07.10.2017 Bratislava, Slovacia 

6th CECON Congress, prezentare orală „Correlations between the 
distribution of ghrelin producing cells and anthropometric 
parameters in obese patients who underwent laparoscopic sleeve 
gastrectomy” 

Șef lucr. dr. Arhire Lidia Iuliana  05-07.10.2017 Bratislava, Slovacia 
6th CECON Congress, autor poster „The use of newly discovered 
myokine irisin as a biomarker for individualised recommendation 
for physical exercise in obese individuals” 

Conf. dr. Iovan Gianina 27.08-04.09.2017 Madrid, Spania 
FDI World Dental Congress, autor rezumat „Effect of finishing with 
a reciprocating system on surface roughness of composite resins” 

Șef lucr. dr. Glod Mihai  26-29.09.2017 Paris, Franț a 
119eme Congres de l’AFC, autor rezumat “Influence de la 
parathyroidectomie dans la survie des patients dialysés: une étude 
comparative” 

Șef lucr. dr. Hurjui Loredana Liliana 20-25.09.2017 Kiev, Ucraina 
XXIII International School Seminar Spectroscopy of Molecules and 
Crystals 

Șef lucr. dr. Hurjui Ion 20-25.09.2017 Kiev, Ucraina 
XXIII International School Seminar Spectroscopy of Molecules and 
Crystals 

 
CONGRESE, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, BURSE CU FINANŢARE FONDURI CURSURI POSTUNIVERSITARE, MASTERAT 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Prof. dr. Vereştiuc Liliana 16.10-22.10.2016 Roma, Italia Biomaterials For Healthcare  

Doctorand Ivan Florina Daniela 16.10-22.10.2016 Roma, Italia Biomaterials For Healthcare  

Asist.univ.dr.Otilia Gavrilescu 14.10-19.10.2016 Viena, Austria UEGW, Viena, Austria 

Șef lucr. dr. Dranga Mihaela 14.10-19.10.2016 Viena, Austria UEGW, Viena, Austria 

Șef lucr. dr. Gîrleanu Irina 10-23.11.2016 Boston și Chicago, SUA 

The Liver Meeting 2016, autor poster „High efficacy of 
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir with ribavirin for 12 weels in 
treatment of genotype 1b HCV infected cirrhotic patients: a large 
real world cohort”, voluntar la Medical Center Chicago 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 21-26.11.2016 Paris, Franț a Congres Annuel de l`ADF 2016 

Prof. dr. Anton Ana Cristina 23-27.11.2016 Budapesta, Ungaria International Colposcopy and Cervical Pathology Conference 2016 
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Șef lucr. dr. Poroch Vladimir 28.11-02.12.2016 Antwerp, Belgia 
Observational Week în cadrul Proiectului Academia Europeană de 
Paliaț ie (EUPCA) 

Șef lucr. dr. Cioancă Oana  09-20.01.2017 Miami, Florida, SUA 
15th Mild Cognitive Impairment Symposium, Special Topic Workshop 
Alzheimer`s Public Educational Forum, Mount Sinai Medical Center 
of Florida 

Prof. dr. Foia Liliana 23-26.03.2017 Amsterdam, Olanda European Conference on Preanalytical Phase 

Șef lucr. dr. Girleanu Irina 19-23.04.2017 Amsterdam, Olanda The international liver congress 

Prof. dr. Trifan Anca 05-10.05.2017 Chicago, SUA 

Digestive Disease Week, autor rezumat „Efficacy and safety of 
Paritaprevir/Ritonavir, Ombitasvir and Dasabuvir plus/minus 
Ribavirin for treatment of HCV Genotype 1B compensated cirrhosis 
in patients aged 70 years or older” 

Şef lucr. dr. Mihai Cătălina 05-12.05.2017 Chicago, SUA Digestive Disease Week 

Şef lucr. dr. Gologan Elena 21-25.09.2017 Ljubljana, Slovenia Congres EUROSON 2017 

Şef lucr. dr. Cioancă Oana 12-16.04.2017 Kyrenia, Cipru Al treilea Simpozion Internaţional MESMAP 2017, autor poster 

Asist. univ. dr. Dranga Mihaela 19-23.04.2017 Amsterdam, Olanda EASL Congress 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 03-06.05.2017 Salonic, Grecia 22nd BaSS Congress 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 8-09.05.2017 Londra, Marea Britanie ADEE Congress 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 07-09.06.2017 Cracovia , Polonia 
10th PSI International Congress 1st International ICOI Europe 
Congress ICOI Europe Consensus Conference 

Prof. dr. Marinescu Gabriela 31.07-08.08.2017 Bangkok, Thailanda 
International Conference on Education, Psychology and Social 
Sciences, prezentare orală „The consequences of ageing people 
and emigration in Romania” 

Prof. dr. Forna Norina Consuela 26.08-01.09.2017 Madrid, Spania FDI 2017 

Prof. dr. Haba Danisia 26-30.09.2017 Lisabona, Portugalia ESHNR 2017 
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STAGII DE PREDARE ERASMUS 

UME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Conf. Dr. Ghiciuc Cristina 27.02-3.03.2017 Roma, Italia Mobilitate de predare la Universitatea La Sapienza 

Conf. Dr. Bogdănici 
Camelia Margareta 

27-31.03.2017 Turku, Finlanda Mobilitate de predare la Universitatea Turku 

Conf. Dr. Antohe Ileana 27-31.03.2017 Turku, Finlanda Mobilitate de predare la Universitatea Turku 

Conf. Dr. Ghiciuc Cristina 3-7.04.2017  Amiens, Franta  Universitatea Jules Vernes 

Sef lucr. dr. Hinganu 
Marius Valeriu  

15-17.05.2017  Gdansk, Polonia  Universitatea Gdansk, Polonia  

Sef lucr. dr. Hinganu Delia 17-19.05.2017 Gdansk, Polonia  Universitatea Gdansk, Polonia  

Sef lucr. dr. Vlad Maria 
Daniela  

15-26.05.2017 Barcelona, Spania  Universitatea Politehnica Catalunia 

Sef lucr. dr. Ursu Ramona 
Gabriela  

4-10.06.2017  Stockholm, Suedia  Universitatea Karolinska Institut 

  
REPREZENTANTI AI UMF 

NUME ŞI PRENUME PERIOADA ORAŞUL ŞI ŢARA TIPUL MANIFESTĂRII 

Prof. dr. Gorduza Vlad-
Eusebiu 

30.09-02.10.2016 Londra, Marea Britanie Târgul educativ „The Student World” 2016 

Secretar Rel. Int. Dobrea 
Andreea 

30.09-02.10.2016 Londra, Marea Britanie Târgul educativ „The Student World” 2016 

Prof. Dr. Norina Consuela 
Forna 

21-25.03.2017 Rabat, Maroc Ziua Portilor Deschise 

Sef lucr. dr. Statescu 
Cristian 

21-25.03.2017 Rabat, Maroc Ziua Portilor Deschise 

Prof. dr. Rusu Cristina 3-7.05.2017 Klapeida, Lituania Conferinț a Orpheus  

Secretar Rel. Int. Dobrea 
Andreea 

11-16.09.2017 Sevilla, Spania Târgul universitar EAIE 2017 

Secretar Rel. Int. Mihaela 
Vacariu-Sirotta 

11-16.09.2017 Sevilla, Spania Târgul universitar EAIE 2017 



 

 

 

 


