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COMUNICAT 

 

Asociația Alianța Universitară G6-UMF constituită din: Universitatea de Medicină 

și Farmacie “Carol Davilla” din București, Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” 

din Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din 

Timișoara, reprezintă o parte importantă a mediului academic românesc, 

școlarizând în cele 6 universități de medicină și farmacie tradiționale un număr 

de 51.599 studenți. Dintre aceștia 10.725 sunt studenți internaționali, cifră care 

reflectă dimensiunea internațională a universităților, în condițiile în care în 

România, cei mai mulți studenți internaționali, care provin din peste 70 de țări, 

studiază la programele de studii medico-farmaceutice. Dacă la aceste cifre 

adăugăm și cei aproape 25.000 rezidenții care parcurg programele de pregătire 

postuniversitară specifică profesiei medicale, sub coordonarea universităților, 

considerăm că Alianța G6-UMF reprezintă interesul de formare universitară și 

postuniversitară a peste 76.000 de tineri. Este cunoscută și recunoscută în 

întreaga lume calitatea formării profesionale în aceste universități, în Germania, 

de pildă, absolvenții români reprezentând cea mai mare comunitate de medici 

străini din țară, situație care ne obligă să ne dorim calitate în învățământul 

superior pentru a ne păstra competitivitatea la nivel internațional. 

Din perspectiva Alianței G6-UMF, actualul proiect al Legii învățământului 

superior aflat în dezbatere publică este un proiect de lege capabil să rezolve 

numeroase probleme existente în acest moment în învățământul superior, atât 
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la nivel general cât și la nivelul învățământului superior medical. Principalele 

elemente de progres regăsite în aceste proiect, în opinia G6-UMF sunt: 

•  Întărirea autonomiei universitare și acordarea unei dimensiuni financiare 

suplimentare necesară - Alianța G6-UMF își dorește să aibă mecanismele 

legale de a-și gestiona resursele pe care le are, în condițiile legii, dar cu 

flexibilitate și eficiență crescută și de a-și face propria politică de dezvoltare, 

care să nu fie blocată artificial de Legea bugetului de stat pentru veniturile 

proprii pe care fiecare universitate le obține. 

• Flexibilizarea carierei didactice și deschiderea acesteia pentru tinerii 

absolvenți, prin eliminarea criteriului de doctorat pentru funcția de asistent 

universitar - cariera academică în domeniul medico-farmaceutic este intricată 

cu cea profesională de medic/farmacist, particularitate care în prezent face 

dificilă accederea la titlul de doctor dar și derularea în paralel, a studiilor 

doctorale și a rezidențiatului. 

• Acordarea universităților a dreptului de a acorda titlul de doctor - considerăm 

că Alianța G6-UMF a implementat mecanismele necesare de a-și asuma 

responsabilitatea unui asemenea demers. 

• O politică mai flexibilă a păstrării în sistemul de învățământ a personalului 

didactic cu experiență, în acord cu nevoile fiecărei universități. 

Alianța G6-UMF apreciază în mod deosebit faptul că toate propunerile făcute 

de aceasta în perioada de redactare a legii, privitoare la învățământul medical 

superior au fost acceptate, ele reflectând, după mai multe dezbateri, poziția 

principalelor universități care pregătesc medici și farmaciști. 

Considerăm că subiectul finanțării universităților nu trebuie abordat doar prin 

prisma numărului de studenți existent într-o universitate sau prin prisma calității 

de excelență a unei universități. Regăsim excelența și în universitățile tehnice sau 

medicale, ambele fiind la baza unora dintre domeniile prioritare de dezvoltare 

ale României,  chiar dacă acestea, prin specificul lor de studiu, se clasifică într-o 
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nișă de domeniu mai îngustă cum, la fel de importante sunt și alte două aspecte: 

importanța socială a profesiilor pe care acestea le pregătesc și, mai ales, 

angajabilitatea. Considerăm că trebuie să apreciem nu doar legalitatea dar și 

eficiența modului de cheltuire a banului public și să păstrăm un echilibru potrivit 

între profesiile care aduc beneficii societății indirect, pe termen lung cu cele care 

aduc imediat plusvaloare, ambele categorii fiind la fel de importante. Gradul 

mare de angajabilitate al absolvenților universităților din Alianța G6-UMF, de 

peste 98% credem că justifică cel puțin la fel de mult ca alte argumente, de 

natură cantitativă, finanțarea diferențiată. Pe de altă parte, cheltuielile de 

școlarizare în domeniul medico-farmaceutic (prin specificul de organizare a 

învățământului pe grupe mici, infrastructura specifică și nevoia permanentă de 

tehnologii moderne, etc)  sunt semnificativ mai mari, prin comparație cu cele mai 

multe programe de studii. 

În concluzie, considerăm acest proiect de lege ca fiind unul modern și flexibil, pe 

care Alianța G6-UMF îl susține și avem convingerea că din dezbaterile și 

propunerile care sunt în derulare, anumite aspecte de nuanță legislativă pot fi 

încă îmbunătățite în această fază de dezbatere publică.  

În numele Asociației Alianța Universitară G6-UMF:  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davilla” din București - rector, 
prof. dr. Viorel Jinga  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj Napoca- 
rector, prof. dr. Anca Buzoianu  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova - rector, prof. dr. Dan 
Gheonea  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași - rector, prof. 
dr. Viorel Scripcariu  
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Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil 
Palade” din Târgu Mureș - rector, prof dr. Leonard Azamfirei  
 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara - rector,  
prof. dr. Octavian Crețu  
 
1 august 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 


