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1. INTRODUCERE. CADRUL LEGISLATIV
Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice asumată de Universitatea
de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș, în concordanță cu prevederile art. 124 și art. 130 din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 precum și cu prevederile Cartei Universității de Medicină
și Farmacie din Tîrgu Mureș.
Mandatul 2012-2016 a actualei poziții de rector a început în data de 12 aprilie 2012, dată în
care a fost emis Ordinul de confirmare de către Ministerul Educației, Cercetării, tineretului și
Sportului.
Acest Raport analizează starea Universității pe anul calendaristic 2012 în lumina Planului
strategic de dezvoltare instituțională al Universității pentru perioada 2012-2016 și a Planului
operațional al Universității pe anul 2012, aprobate în ședința senatului din data de 9 mai 2012.
El conține date obiective, cuantificabile, legate de domeniile principale ale activității instituției
dar și interpretarea, acolo unde este cazul, a dinamicii unor realități.
Demersul managerial depus de echipa aflată la conducerea Universității în această perioadă a
urmărit restabilirea climatului de bună colaborare între toți membrii comunității academice
locale și identificarea direcțiilor de dezvoltare durabilă, inovativă a instituției. Acest demers și-a
căutat sincronizarea cu eforturile cadrelor didactice, a studenților, a personalului didactic
auxiliar și a personalului nedidactic într-o acțiune, de cele mai multe ori reușită, de sinergism
nu întotdeauna ușor dar, de fiecare dată, valoros.
Prima parte a acestui mandat a fost marcată și de reașezările profunde din întregul sistem de
învățământ din România induse de aplicarea Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a
reglementărilor conexe. Întreaga perioada de tranziție legislativă a impus crearea unor structuri
de novo, restructurarea altora, adaptarea la un mediu economic înconjurător uneori
nefavorabil sau chiar ostil și la un sistem de educație concurențial.
Rezultatele unui mandat nu pot fi spectaculoase după 8-9 luni de activitate dar pot arăta o
direcție de dezvoltare, o viteză de deplasare în acea direcție asumată la începutul mandatului și
o ierarhizare a priorităților. Din aceste motive, un raport anual, deși este doar o radiografie a
Universității într-un anumit moment poate permite Senatului Universității să evalueze în ce
măsura misiunea Universității și obiectivele acesteia sunt susținute de măsurile cu caracter
executiv și, dacă este cazul, să realizeze anumite reglaje pe parcurs.
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2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A UNIVERSITĂȚII
Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș are o organigramă aprobată de către
senatul Universității, care delimitează două componente:


Structurile didactice de învățământ – sunt reprezentate de cele 3 facultăți ale Universității:
o Facultatea de Medicină
o Facultatea de Medicină Dentară
o Facultatea de Farmacie

La acestea, se adaugă statutul Universității de Instituție Organizatoare de Studii Universitare de
Doctorat (I.O.S.U.D.) care are în componența sa o Școală Doctorală pentru domeniile Medicină
și Farmacie.


Structurile administrative – sunt reprezentate de serviciile de suport ale structurilor
didactice și a celor de cercetare:
o Secretariatul general al Universității și secretariatele facultăților
o Direcția general-administrativă
o Compartimentele, departamentele, birourile și serviciile tehnico-administrative,
financiare, juridice, de audit și de asigurare a calității
o Departamentul de Proiecte europene și de cercetare
o Departamentul de pregătire a personalului didactic
o Biblioteca universitară
o Editura, tipografia și revista Acta Medica Marisiensis
o Centrul de Cercetări Medicale și Experimentale – în organizare
o Centrul de Simulare și Abilități Practice – în organizare

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Universitatea are ca structura colectivă de
conducere supremă, senatul Universității iar, pentru facultăți, consiliile facultăților, iar pentru
conducerea executivă, consiliul de administrație condus de către rectorul Universității.
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3. SITUAȚIA PROGRAMELOR DE STUDII
3.1.

Programele de studii

3.1.1. Structura programelor de studii existente în universitate
3.1.1.1.

Nivel de studiu - Licență

Tabel 3.1: Programele de studiu de licență
Facultatea

Medicină

Programul de studiu

Situaţia
ARACIS

Nr.
credite

Forma de
învățământ

Medicină

Acreditat

360

zi

Moaşe

Autorizat
provizoriu
(în lichidare)

240

zi

LR, LM

Acreditat

240

zi

LR, LM

180

zi

LR

180

zi

LR

180

zi

LR

300
180
300
180

zi
zi
zi
zi

LR/LM
LR
LR/LM
LR

Asistenţă Medicală
Generală
Balneofiziokinetoterapie
și Recuperare
Nutriţie şi Dietetică

Medicină
Dentară
Farmacie

Educaţie Fizică şi
Sportivă
Medicină Dentară
Tehnică Dentară
Farmacie
Asistenţă de Farmacie

Autorizat
provizoriu
Autorizat
provizoriu
Autorizat
provizoriu
Acreditat
Acreditat
Acreditat
Acreditat

Limba
studiu
LR, LM,
LE

În cadrul programelor de studii la nivel de Licenţă s-a menţinut decizia de a desfiinţa programul
de Moaşe (admiterea din acest an neavând alocate locuri pentru această specializare),
deoarece în ultimii ani s-a dovedit ineficient sub raport cost/ beneficiu. În acest fel, în acest
moment la programul Moașe există studenți doar în anii III și IV, la limba română și limba
maghiară.
Programele de Nutriție și dietetică și de Balneofiziokinetoterapie și recuperare, având în
prezent statut de autorizare provizorie, vor intra în procesul de acreditare în anul 2013.
Programul Educație fizică și sportivă va fi acreditat în anul 2014.
13
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3.1.1.2.

Nivel de studiu - Masterat

Tabel 3.2: Programele de studiu de masterat

Facultatea

Medicină

Farmacie

Programul de studiu
Laborator clinic
Nutriţie clinică şi
comunitară
Managementul
serviciilor de sănătate
Terapie fizică şi
reabilitare funcţională
Calitatea
medicamentului,
alimentului şi mediului

Situaţia
ARACIS
Acreditat

Număr de
credite
120

Forma de
învățământ
zi

Limba de
studiu
LR

Acreditat

120

zi

LR

Acreditat

60

zi

LR

Acreditat

120

zi

LR

Acreditat

60

zi

LR

În cadrul programelor de studii masterale, am îmbogăţit lista de oferte educaţionale cu
programul de Terapie fizică şi reabilitare funcţională, de 2 ani, datorită cerinţelor de pe piaţa
muncii şi interesului absolvenţilor de la diferite specializări pentru acest domeniu.
Pentru prima dată, în 2012 s-a primit un număr de 40 locuri bugetate la programele de studii
masterale.
3.1.2. Curricula universitară: structură, modificări, motivații
Nu au existat modificări de esență în curricula de pregătire a anului 2012, cele efectuate având
ca și scop optimizarea raportului de ore teoretice/practice și a numărului de ore de specialitate.
Restructurarea curriculară a vizat în primul rând reducerea numărului de ore în acord cu
cerinţele şi normativele europene, reajustarea distribuţiei disciplinelor pe ani de studiu,
realocarea numărului de ore şi a creditelor transferabile corespunzătoare.


La domeniul Medicină:
o s-a introdus din anul I disciplina de Măsuri de prim ajutor la toate programele
facultăţii, în scopul armonizării curriculare la nivel naţional şi european, urmând a fi
aplicate şi disciplinele de abilităţi practice medicale și chirurgicale la anii mai mari
odată cu activarea şi abilitarea centrului de simulare practică pentru studenţi.
o La programul de studiu Medicină, în scopul încadrării în cele 28 de ore/săptămână
obligatorii prin normele ARACIS existente, s-au aprobat prin senat noile planuri de
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învățământ cu aplicabilitate începând cu anul I, anul univ. 2012/2013, astfel încât, în
anii superiori (IV-V-VI), să nu se depășească cele 28 ore/săptămână și 5500 ore de
formare profesională.
o Planurile de învățământ pentru programele de studii de 3-4 ani au fost modificate în
așa fel încât studenții din ultimul an, în semestrul II să beneficieze doar de practică,
cu menținerea numărului total de ore obligatorii. Aplicarea noilor planuri a început
în anul univ. 2012/2013 iar măsura va deveni evidentă în anul univ. 2014/2015.
o S-a reorganizat predarea disciplinei Medicină de familie, punându-se accent pe
stagiile de la nivelul cabinetelor de medicină de familie, printr-un parteneriat
demarat cu Asociația Medicilor de Familie din Mureș.


La domeniul Medicină Dentară: modificările aduse au fost minore şi au constat în
modificarea numărului de credite la două discipline în concordanţă cu numărul orelor de
activitate şi introducerea a 3 cursuri opţionale; la programul de studiu Tehnică Dentară sau introdus 2 cursuri opționale.



La domeniul Farmacie: modificările aduse au fost de asemenea minore şi au constat în
modificarea numărului de credite la două discipline în concordanţă cu numărul orelor de
activitate didactică la acestea şi importanţa acestora şi introducerea unui nou curs opţional:
Farmacogenomică-anul V.

Fișele disciplinelor au fost revizuite la fiecare disciplină din cadrul fiecărui program de studiu.
Modelul fișelor de studiu a fost unitar, conținând obligatoriu, într-o succesiune logică,
următoarele informați:








obiectivele disciplinei
titularii disciplinei
conţinutul tematic de bază
repartizarea numărului de ore de curs, seminar, activităţi practice pe teme
sistemul de evaluare a studenţilor
competenţele obținute
bibliografia minimală

3.2. Studenţi

Politica în domeniul cifrei de şcolarizare la nivel de facultate a urmărit coroborarea acesteia cu
numărul de cadre didactice şi baza materială existentă astfel încât procesul educaţional să
satisfacă indicatorii de calitate impuşi de managementul instituţional.
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Tabel 3.3: Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de licenţă
Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară

Farmacie

Programul de studii

Nr.
total

Medicină
Medicină - Engleză
Moaşe
Asistenţă Medicală
Generală
Balneofiziokinetoterapie
şi Recuperare
Nutriţie şi Dietetică
Educaţie Fizică şi
Sportivă
Total
Medicină Dentară
Tehnică Dentară
Total
Farmacie
Asistenţă de farmacie

Total
Total universitate

2175
200
72

Nr. studenți
pe locuri
bugetate
LR
LM
832
808
18
18

Nr. studenţi
pe locuri cu
taxă
LR
LM
311 187
9
27

Nr. studenţi
cetățeni
străini
(buget+taxă)
37
200
-

336

46

44

148

98

-

173

-

-

173

-

-

120

-

-

119

-

1

63

-

-

63

-

-

3139
780
161
941
567
56
623
4703

896
212
212
169
169
1277

870
210
210
169
169
1249

823
193
161
354
128
56
184
1361

312
135
135
84
84
531

238
30
30
17
17
285

Repartizarea cifrei de şcolarizare pe programe de studii s-a făcut în funcţie de cerinţele pieţei
muncii urmărindu-se astfel, realizarea unei corespondenţe între investiţia în învăţământul
superior şi rezultatele potenţiale ale acestei investiţii.
Universitatea școlarizează, la solicitarea Ministerului Apărării Naționale, studenți la programul
medicină – profil medicină militară.
Numărul total de studenți a crescut datorită creșterii numărului de studenți din anul I.
S-a putut constata, de asemenea, că interesul studenților pentru studiile medico-farmaceutice
este în creștere, probabil datorită, mai ales, posibilităților de realizare a unei cariere în țările
Uniunii Europene dar și datorită unor condiții excelente de învățământ și de suport, oferite de
către Universitate.
Există un trend de creștere a numărului de studenți la programele de medicină și medicină
dentară dar un trend descrescător la farmacie.
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Tabel 3.4. Situaţia sintetică a numărului de studenţi la programele de studiu de master

Facultatea

Programul de studii

Laborator clinic
Nutriţie Clinică şi
Comunitară
Managementul
Medicină
Serviciilor de Sănătate
Terapie fizică şi
reabilitare funcţională
Total
Calitatea
Medicamentului,
Farmacie
Alimentului şi
Mediului
Total universitate

25

Nr.
studenţi
pe locuri
bugetate
10

Nr.
studenţi
pe locuri
cu taxă
15

64

15

49

-

35

-

35

-

30

15

15

-

154

40

114

-

23

-

23

-

177

40

137

-

Nr.
total

Nr. studenţi
cetăţeni străini
(buget+taxă)
-

Pentru prima dată, în 2012 s-a primit un număr de 40 locuri bugetate la programele de studii
masterale.

3.3. Admiterea – 2012
Numărul studenţilor înmatriculaţi la programele de studiu enumerate mai sus este rezultatul
procesului de admitere organizat în sesiunile iulie-septembrie în condiţiile prevăzute în
regulamentul de admitere. Rezultatele sesiunilor de admitere 2012 sunt sumarizate în tabelele
de mai jos.
De remarcat faptul că la admiterea din anul 2012, testele de examen pentru programele de
studii de 5-6 ani au inclus, pentru prima dată, doar 75% dintre întrebări din caietele cu întrebări
elaborate de către Universitate iar restul de 25%, întrebări la prima vedere din bibliografia de
examen. Măsura luată a permis o clasificare mai obiectivă a candidaților.
La Facultatea de Medicină și la Facultatea de Medicină Dentară, concurența a fost mai mare
decât în anul 2011.
La Facultatea de Farmacie, la programele de studii Farmacie şi Asistenţă de Farmacie admiterea
din 2012 s-a desfăşurat în două sesiuni, sesiunea din septembrie fiind destinată exclusiv
17
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ocupării locurilor cu taxă. S-a constatat o scădere a numărului de candidaţi-1,74 candidaţi/loc
la limba română ; 1,25 candidaţi/loc la limba maghiară (nr. candidaţi raportaţi la locurile
bugetate) comparativ cu anul precedent la programul de studiu Farmacie. Concurenţa la
Asistenţă de Farmacie s-a menţinut constantă.
Tabel 3.5: Numărul de candidaţi înscrişi la programele cu LR/LM
Programul de studiu
Medicina
Medicina Dentară
Farmacie
Asistență medicală generală
Total

LR
429
127
62
81
699

LM
231
53
44
34
362

Tabel 3.6. Rezultate examen admitere 2012, pe specializări

Taxă

-

-

-

Nutriţie şi Dietetică

-

-

-

-

Educaţie Fizică şi
Sportiva

-

-

-

-

Medicină Dentară

9,89/
8,24

35

9,72/
6,48

Medicină
Dentară

-

-

-

18

Tehnică Dentară

15

15

35
-

9,60/
7,85
9,30/
8,61
9,78/
8,81
9,54/
6,34
9,02/
6,61
8,23/
7,17
9,74/
8,93

98
50

Media admitere
max/min

-

Asistenţă Medicală
Generală
Balneofiziokinetote
rapie şi Recuperare

135

LM
Nr. stud.admiși

9,97/
7,76
9,49/
9,02

Media admitere
max/min

13
5

Nr.stud.admiși

Media admitere
max/min

9,96/
9,61
9,74/
9,33

Programul de
studii

Medicină

Medicină

LR

Nr. stud.admiși

Facultatea

LM

Media admitere
max/min

LR

7,69/
6,95
8,93/
8,58

Nr.stud.admiși

Buget

22
20

50

-

-

50

-

-

25

-

-

30

-

-

30

-

-
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Farmacie
Farmacie

9,93/
7,44

36

9,81/
6,29

-

-

-

Asistență de
Farmacie

7,34/
5,45
8,75/
7,13

35
-

18
*
35
*

5,20/
5,01

5*

-

-

*cumulat sesiunea iulie și septembrie 2012
3.4.

Examenul de licență

Tabel 3. 7: Situația promovabilității la examenul de licență

Facultatea

Medicină

Medicină
Dentară
Farmacie

3.5.

Programul de studiu

Medicină
Asistență medicala
generala
Moașe
Balneofiziokinetoterapie
Nutriție și dietetică
Educație fizică și sportivă
Medicină dentară
Tehnică dentară
Farmacie
Asistenţă de farmacie

Numărul
studenților
absolvenți
241
60

Numărul
studenților
înscriși
231
57

Promovabilitatea
(%)

17
58
40
26
78
50
105
20

17
54
33
26
78
49
105
19

100%
100%
100%
100%
100%
98%
99,04
95%

100%
100%

Rezidenţiat

Tabel 3.8: Număr de rezidenţi
Domeniu
1 Medicină
2 Medicină dentară
3 Farmacie
Total
*numărul total de rezidenți (bugetați, cu taxă, cont propriu valutar)

Număr*
1277
103
35
1415

19
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Tabel 3.9: Dinamica numărului de rezidenţi 2008 -2013
Domeniu

Număr
2011*
1094
66
18
1176

2009*
2010*
1
Medicină
934
1038
2
Medicină dentară
37
36
3
Farmacie
15
19
Total
986
1093
*numărul se referă doar la rezidenții bugetați

01.01.2012
1188
82
23
1293

01.01.2013
1277
103
35
1415

Nr. rezidenți
cont propriu
valutar

Nr.
rezidenți
bursieri

Tabel 3.10: Situaţia sintetică a numărului de rezidenţi pe anul 2012
An de
rezidențiat

Număr
rezidenți
total

MEDICINĂ
I
355
II
349
III
264
IV
174
V
121
VI
12
VII
2
Total
1277
MEDICINĂ DENTARĂ
I
26
II
50
III
27
Total
103
FARMACIE
I
11
II
9
III
15
Total
35

Nr.
Nr. rezidenți cu
rezidenţi
taxă
bugetați (a 2-a specialitate)
324
320
250
160
120
11
2
1187

23
28
14
10
75

4
4
8

4
1
1
1
7

17
41
21
79

1
7
6
14

1
1

8
1
9

11
9
15
35

-

-

-

Tabel 3.11: Situația coordonatorilor de rezidențiat
Grad didactic

Număr
1
Profesor
26
2
Conferențiar
13
3
Șef lucrări
9
Total
48
*un număr de 3 coordonatori de rezidențiat au in coordonare două specialități
20

%
54%
27%
19%
100%
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Din analiza situației rezidenților în centrul universitar Tîrgu Mureș, se pot trage următoarele
concluzii:













Numărul rezidenților în pregătire a crescut constant în perioada 2009-2013, cea mai mare
creștere înregistrându-se la domeniul Medicină Dentară.
Majoritatea rezidenților în pregătire sunt cei bugetați: 93% la domeniul Medicină, 77% la
domeniul Medicină Dentară și 100% la domeniul Farmacie.
Repartiția locurilor de pregătire se face la nivel național, în continuare centralizat, fără a se
ține prea mult cont de propunerile care vin din centrele de pregătire. Au existat și în anul
2012 sesizări din partea coordonatorilor de rezidențiat, că repartiția locurilor disponibile nu
ține cont de necesitățile și de oportunitățile centrului universitar respectiv.
În cadrul UMF Tîrgu Mureș se realizează pregătirea în 48 de domenii de rezidențiat.
Un număr de 3 coordonatori de rezidențiat au în coordonare câte două domenii de
pregătire, lucru care nu este agreat de legislația referitoare la pregătirea in rezidențiat.
19% dintre coordonatorii de rezidențiat au titlul didactic de șef de lucrări.
Pentru specialitatea Medicina Muncii, datorită inexistenței unui cadru de predare,
rezidențiatul este coordonat de un cadru didactic din alt centru universitar.
Există specialități pentru care UMF Tîrgu Mureș nu realizează coordonarea în rezidențiat
datorită lipsei de cadre didactice abilitate.
Este necesară o strategie adecvată pentru a exista cadre didactice de predare care să
coordoneze pregătirea în rezidențiat pentru toate domeniile, ținându-se cont de
modificările care vor apare.
Universitatea este implicată în acțiunea demarată la nivel național, de redactare a unei noi
cărți de rezidențiat, cu contribuția fiecărei universități.

Tabel 3.12: Situația admiterii la rezidențiat – sesiunea noiembrie 2012

1
2
3

Domeniu

Candidați
înscriși

Medicină
Medicină dentară
Farmacie
Total

314
93
17
424

Absolvenți
UMF Tg Ms
înscriși
241
51
11
303

Absolvenți
UMF Tg Ms
reușiți
175
14
10
199

Punctaj
max

Punctaj
min

939
839
694
-

565
694
461
-

Examenul de rezidențiat 2012 s-a desfășurat fără incidente, pentru toate domeniile de
pregătire.
Nu au existat întrebări anulate în urma contestațiilor.
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3.6.

Cursuri postuniversitare

Tabel 3.13: Situaţia sintetică a numărului de cursuri postuniversitare și de cursanți

1
2
3
4





22

Domeniu
Medicină
Medicină dentară
Farmacie
Interdisciplinare
Total

Număr cursuri
71
3
3
3
80

Număr cursanți
832
95
26
86
1039

Cursanți/Curs
12
32
9
29
13

Se remarcă un număr mare de cursuri postuniversitare organizate de către Universitate,
îndeosebi pentru domeniul Medicină.
Raportarea cursanților prezenți la numărul cursurilor susținute dă un număr mult prea mic
de 13 cursanți/curs.
Participarea este mult mai bună la cursurile interdisciplinare și la domeniul Medicină
Dentară.
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4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE CERCETARE
4.1. Lucrări științifice
4.1.1. Lucrări științifice - articole in extenso
Tabel 4.1 : Numărul lucrărilor științifice publicate in extenso
Facultatea

Medicină

Medicină
dentară

Farmacie

Universitate

Tip de lucrări
Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact
Articole publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
Articole publicate în reviste indexate BDI
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B
Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact
Articole publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
Articole publicate în reviste indexate BDI
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B
Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact
Articole publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
Articole publicate în reviste indexate BDI
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B

Număr
78
1

Articole publicate în reviste cotate ISI, CU factor de impact
Articole publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Articole tip proceedings papers publicate în reviste cotate ISI sau
volume de proceedings cotate ISI
Articole publicate în reviste indexate BDI
Articole publicate în reviste recunoscute de CNCS, categoria B
Total universitate

88
1

0
129
14
2
0
2
22
8
0
2
8
0

4
159
14
266
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4.1.2. Lucrări științifice – rezumate
Tabel 4.2 : Numărul lucrărilor științifice publicate în rezumat
Facultatea

Medicină

Medicină
dentară

Farmacie

Universitate
24

Tip de lucrări
Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI ,CU factor de
impact
Rezumate publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS categoria B
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI ,CU factor de
impact
Rezumate publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS categoria B
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI ,CU factor de
impact
Rezumate publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS categoria B
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în suplimente de reviste cotate ISI ,CU factor de
impact

Număr
99
4
175
51
21
25
0
0
0
0
0
34
0
0
17
9
1
5

99
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Rezumate publicate în reviste cotate ISI , FĂRĂ factor de impact
Rezumate publicate în suplimente de reviste indexate BDI
Rezumate publicate în suplimente de reviste recunoscute de CNCS categoria B
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, internaționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Rezumate publicate în volume de rezumate cu ISBN, naționale
(altele decât suplimentele de reviste)
Total universitate
4.2.

4
192
60
22
64
441

Cărți științifice publicate

Tabel 4.3: Numărul cărților științifice publicate
Facultatea

Medicină

Medicină
dentară

Farmacie

Universitate

Tip de carte
Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Cărți apărute în edituri internaționale
Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii
Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Capitole în cărți apărute în edituri internaționale
Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Cărți apărute în edituri internaționale
Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii
Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Capitole în cărți apărute în edituri internaționale
Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Cărți apărute în edituri internaționale
Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii
Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

Număr
28
0
19
7
4
4
0

Cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Cărți apărute în edituri internaționale
Cursuri, îndrumătoare de lucrări practice/seminarii
Capitole în cărți apărute în edituri naționale, recunoscute CNCS
Capitole în cărți apărute în edituri internaționale

34
0
20
9
4

0
0
2
0
1
2
0
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4.3.

Proiecte și contracte de cercetare

Tabel 4.4 : Numărul și valoarea contractelor de cercetare
Tipuri de proiecte/contracte

NUMĂR

Proiecte depuse în competiţii naţionale (proiecte în care universitatea este
coordonator):

43

- Program IDEI- Şcoli de studii avansate (SSA)

3

- Program IDEI-Workshop explorator (WE)

29

- Program Resurse Umane –Proiecte de cercetare pt. stimularea constituirii de tinere
echipe de cercetare (P-RU)

1

- Program IDEI-Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)

7

- Program IDEI-Proiecte de cercetare (PCCE)

1

- Alte tipuri de proiecte

2

Proiecte depuse în competiţii naţionale (proiecte în care universitatea este partener)

0

Proiecte depuse/câștigate în competiţii internaţionale (proiecte în care universitatea
este coordonator/partener)
- din care valoare pentru 2012
Proiecte câștigate în competiţii naţionale (proiecte în care universitatea este
coordonator):

4

16

RON

VALOARE
EUR

USD

0

134.567

672.641

-

-

133.515

7.335.030

-

-
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- Program IDEI- Şcoli de studii avansate (SSA)

2

136.593

-

-

- Program IDEI-Workshop explorator (WE)

11

212.049

-

-

7

153.130

-

-

- din care contracte pana in prezent/ valoare
- Program IDEI-Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)

2

- Program IDEI-Proiecte de cercetare (PCCE)

1

sumele vor fi stabilite după
aprobarea bugetului pentru 2013
6.986.388

-

-

2.945.932

-

-

0

0

-

-

1

-

4

140.720

48.623
24.311
-

-

- Program IDEI-Workshop explorator (WE)

3

86.600

-

-

- Proiect PN-II Capacitați

1

54.120

-

-

23.160

-

-

3

87.000

14.700

-

1

0

-

-

- din care valoare pentru 2012
Proiecte câştigate în competiţii naţionale (proiecte în care universitatea este
partener)
Proiecte derulate în anul 2012, câştigate în competiţii internaţionale, anterior anului
2012
- din care valoare pentru 2012
Proiecte derulate în anul 2012, câştigate în competiţii naţionale, anterior anului 2012

- din care valoare pentru 2012
Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice şi tehnologice încheiate
în 2012, direct cu companii din ţară/străinătate
Proiecte/contracte de cercetare/consultanţă/servicii tehnice şi tehnologice derulate
în 2012, direct cu companii din ţară/străinătate
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4.4.

Proiecte structurale și de dezvoltare instituțională

4.4.1. Proiecte structurale în care universitatea este coordonator
a) Proiect “Cercetare avansată prin programe post-doctorale în ştiinţe fundamentale şi
clinice medicale”, ID POSDRU/89/1.5/S/60782


Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea formării cercetătorilor post-doctoranzi în medicină
prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorală, realizate în cooperare/co-tutelă
cu alte instituții europene, programe bazate pe o abordarea interdisciplinară, pe mobilități
naționale și transnaționale, cu sprijin instituțional, financiar și logistic consistent menit să
motiveze implicarea în cariera de cercetare post-doctorală.



Parteneri:
o UMF "Carol Davila" București
o Universitatea Debrecen
o Institutul Oncologic Budapesta
Perioada de implementare: 31.03.2010-30.03.2013
Valoare contract: 13.810.591 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 13.356.736 lei
Valoare sume rambursate: 780.673,86 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 1.091.706,64 lei







Tabel 4.5 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/89/1.5/S/60782
Indicatori
Cercetători asistați financiar
Lucrări prezentate
Lucrări publicate
Rapoarte de cercetare validate
Cercetători înregistrați în rețeaua virtuală
Module de formare a competențelor generale
Module de cercetare
Sesiuni de comunicări științifice
Rapoarte de cercetare interdisciplinare
Absolvenți ai programelor postdoctorale
Rapoarte sinteză prezentate Consiliului
Cereri de grant depuse
Participări în proiecte de cercetare
Rețele de cercetare naționale și transnaționale
28

Propuși
38
152
114
114
70
10
6
3
25
38
8
38
38
6

Realizați
38
181
126
107
87
10
6
3
23
38
8
38
52
5
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b) Proiect „Excelență în formarea doctorala prin implementarea unui model European
consacrat”, ID POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/80641


Obiectivul proiectului: Creșterea calității proceselor de formare a viitorilor cercetători, în
cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin oferirea unor programe doctorale
performante, întemeiate pe o abordare interdisciplinară, extinderea cooperării
internaționale bazate pe o mobilitate crescută transnaționala și intersectoriala a
doctoranzilor, oferind grupului țintă sprijin instituțional, logistic și financiar, în scopul de a
face din cariera de cercetare o opțiune atractivă și motivantă pe termen mediu și lung.



Parteneri:
o Universitatea Semmelweis Budapesta
o Universitatea ”Ovidius” Constanța
o Universitatea ”Petru Maior” Tîrgu Mureș
Perioada de implementare: 01.12.2010-30.11.2013
Valoare contract: 5.980.494 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 5.605.470,4 lei
Valoare sume rambursate: 403.564,61 Lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 0 Lei







Tabel 4.6 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/ CPP107/DMI1.5/S/80641
Indicatori
Doctoranzi sprijiniți
Școli doctorale asistate financiar
Doctoranzi sprijiniți care au obținut titlul de doctor
Lucrări prezentate
Lucrări publicate
Doctoranzi care au obținut titlul de doctor
Parteneri transnaționali implicați în proiect
Module de formare pe tematici specifice
Module de formare în managementul proiectelor de cercetare
Modul de formare în utilizarea TIC în cercetare
Conferințe de prezentare a rezultatelor cercetării
Absolvenți ai programelor doctorale propuse

Propuși
34
3
100%
120
100
34
1
1
3
3
2
34

Realizați
34
3
2,94%
49
14
1
1
1
2
2
1
1

29
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c)

Proiect „Tehnologii avansate pentru calitate în universitatea orientată spre viitor”, ID
POSDRU/86/1.2/S/58609



Obiectivul proiectului: Creșterea calității învățământului universitar prin utilizarea de
instrumente TIC de înaltă tehnologie în activitățile didactice și de management și prin
dezvoltarea ofertei educaționale a universității la nivel de ciclu II prin programe masterale.



Parteneri:
o UMF "Carol Davila" București
o UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca
o Universitatea Debrecen
Perioada de implementare: 31.10.2012-31.10.2013
Valoare contract: 10.991.655,01 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 9.365.335,50 lei
Valoare sume rambursate: 120.882,62 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 1.190.156,69 lei







Tabel 4.7 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/ 86/1.2/S/58609
Indicatori
Universităţi sprijinite
Calificări dezvoltate/actualizate
Participanți învățământul superior
Programe masterat dezvoltate
Ponderea universităților sprijinite care au primit acreditare prin prisma
noilor standarde de asigurarea a calitativi
Calificări validate
Ponderea programelor de studii desfășurate conform CNCIS
Studenți care au beneficiat de operațiunile finanțate la nivelul
instituțiilor de învăţământ superior
Programe de masterat implementate cf CNCIS
Universităţi acreditate conform standardelor - învăţământ superior
Parteneri transnaționali implicați in proiect
Module software de e-learning dezvoltate si implementate
Laborator didactic dotat cu mediu de învățare în realitate virtuala 3D
Manual proceduri de asigurare a calității îmbunătățit
Modul software pentru evaluarea calității învățământului
Baze de date cu lucrări științifice accesibile on-line
Volume de specialitate tipărite si accesibile studenților
30

Propuși
3
4
200
4
33%

Realizați
3
4
228
4
33%

4
100%
3500

4
100%
1000

1
1
1
5
1
1
1
5
50.000

1
1
1
3
0
1
0
5
10.990
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4.4.2. Proiecte structurale în care universitatea este partener
a) Proiect
„Finanţare
europeană
pentru
studii
POSDRU/88/1.5/S/64331
 Obiectivul proiectului: sprijinire a 10 doctoranzi
 Coordonator: UMF Carol Davila București
 Perioada de implementare: 01.03.2010-28.02.2013
 Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 1.753.512 lei
 Valoare finanțare nerambursabilă: 1.718.441,76 lei
 Valoare sume rambursate: 118.054,80 lei
 Valoare sume care așteaptă rambursarea: 153.189,54 lei

doctorale

"(FEST)”,

ID

Tabel 4.8 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/88/1.5/S/64331
Indicatori
Cercetători asistaţi financiar
Lucrări prezentate
Lucrări publicate
Proiecte de cercetare
Teze de doctorat susţinute

Propuși
10
20
20
10
10

Realizați
10
50
38
10
17

b) Susţinerea cercetării postdoctorale în domeniul chirurgiei reconstructive de transplant
(POSTDOC-TRANSPLANT) – ID-POSDRU/89/1.5/S/64153


Obiectivul proiectului: sprijinire a 5 postdoctoranzi








Coordonator: UMF Carol Davila București
Perioada de implementare: 01.04.2010-31.03.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 1.117.050 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.094.709 lei
Valoare sume rambursate: 101.997,89 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 176.697,10 lei

Tabel 4.9 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU - POSTDOC-TRANSPLANT
Indicatori
Cercetători asistaţi financiar
Lucrări prezentate
Articole publicate

Propuși
5
5
10

Realizați
5
5
15
31
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c) Sprijinirea cercetării prin formarea de specialişti în cadrul programului de studii
postdoctorale, POSDRU/89/1.5/S/64109


Obiectivul proiectului: sprijinire 4 doctoranzi








Coordonator: UMF Carol Davila București
Perioada de implementare: 01.04.2010-31.03.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 1.865.867 Lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.828.549,66 Lei
Valoare sume rambursate: 141.104 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 215.122,78 lei

Tabel 4.10 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU - 64109
Indicatori
Cercetători asistaţi financiar
Lucrări prezentate
Articole publicate

Propuși
4
4
12

Realizați
4
12
12

Calitate şi competenţă profesională europeană în educaţia medicală şi în managementul
activităţilor educaţionale - (E-Mediqual) – POSDRU/86/1.2/S/63815


Obiectivul proiectului: extinderea oportunităţii de învăţare şi îmbunătăţire a calităţii
procesului educaţional din universităţile de medicină şi farmacie printr-o dezvoltare
curriculară armonizată transnaţional şi multi-regional








Coordonator: UMF Victor Babeș Timișoara
Perioada de implementare: 03.01.20111-31.12.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 1.890.000 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 1.852.011 lei
Valoare sume rambursate: 5966,6Lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 81.424,12 lei

Tabel 4.11 : Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU – E-Mediqual - POSDRU 63815
Propuși
Grup țintă: 1000 de studenţi an I ciclul de învăţământ
Grup țintă: cadre didactice
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Realizați
265 studenţi
16 cadre didactice
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Proiect inovativ de reformă în educaţie şi creşterea calităţii asistenţei medicale în anestezie,
terapie intensivă şi medicină de urgenţă prin înfiinţarea studiilor postuniversitare de
masterat pentru asistenţii medicali licențiați – un pas spre dezvoltarea cercetării educaţional
aplicative a nursingului pacientului critic - POSDRU – 86/1.2/S/61577


Obiectivul proiectului: Îmbunătăţirea calificării asistenţilor medicali licențiați (AML)
implicaţi în nursingul pacientului critic prin introducerea studiilor de masterat (studenţi de
ciclu II Bologna) în anestezie, terapie intensivă şi medicină de urgenţă.








Coordonator: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Perioada de implementare: 01.11.2010-31.10.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 367.563,00 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 360.211,74 lei
Valoare sume rambursate: 22870,51 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 41487,96 lei

Tabel 4.12: Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU - 61577
Indicatori
Universităţi sprijinite
Programe de licenţă/masterat dezvoltate/adaptate
conform CNCSIS, învăţământ superior

Propuși
1

Realizați
1

1

1

d) Curricula îmbunătăţită şi forme interactive de predare-învăţare pentru specialităţi din
programul de studii de licenţă de la facultăţi de medicină – POSDRU 86/1.2/S/63827


Obiectivul proiectului: Creșterea relevanţei şi compatibilităţii programelor de studii
universitare de licenţă în raport cu cerinţele pieţei muncii şi cu schimbările induse de
societatea cunoaşterii prin dezvoltarea de noi curricule şi oportunităţi moderne de învăţare
cu resurse TIC destinate studenţilor de la facultatea de medicină.








Coordonator: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Perioada de implementare: 01.11.2010-31.07.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 588.096,29 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 576.334,36 lei
Valoare sume rambursate: 0 Lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 85.566,18 lei

33

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2012

Tabel 4.13: Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU - 63827
Indicatori
Universităţi sprijinite
Participanţi la instruire
Programe de licenţă/masterat dezvoltate/adaptate
conform CNCSIS – învăţământ superior

Propuși
1
600

Realizați
1
221

1

1

e) Standarde de calitate şi indicatori de performanţă specifici pentru Învăţământul Superior
din domeniul sănătăţii - Contract POSDRU/18/1.2/G/40067


Obiectivul proiectului: dezvoltarea de noi standarde de calitate si indicatori de
performanta pentru învățământul superior din domeniul sănătății, acreditat; oferirea de
servicii educaționale de calitate prin raportarea acestora la un cadru de referința comun in
asigurarea calităţii, sporind astfel competitivitatea intre universități








Coordonator: UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca
Perioada de implementare: 01.11.2011-31.10.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 62.057 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 60.817 lei
Valoare sume rambursate: 1537,51 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 12.720,77 Lei

Tabel 4.14: Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/18/1.2/G/40067
Indicatori
Universităţi sprijinite
Calificări dezvoltate
Persoane formate
Programe de licenţă/masterat

Propuși
5
4
15
5

Realizați
5
4
15
5

f) Stagii de pregătire practica pentru integrarea rapida pe piața muncii a studenților
specializați in medicina dentara - contract POSDRU/90/2.1/S/63942


Obiectivul proiectului: facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a studenților
înscriși in învățământul superior de medicina dentara prin organizarea de programe de
stagii inovatoare de pregătire practica cu materiale suport TIC



Coordonator: UMF Iași
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Perioada de implementare: 01.07.2010-30.06.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 892.491,67 lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 847.867,09 lei
Valoare sume rambursate: 30.978,64 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 32.466,72 lei

Tabel 4.15: Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU/90/2.1/S/63942
Indicatori
Studenți sprijiniți in tranziția de la școală la viața activa
Participanți la instruire
Parteneriate încheiate pentru schimb de experiența si bune
practici – tranziția de la școală la viața activa

Propuși
430
430

Realizați
430
430

20

20

g) Creșterea adaptabilității personalului si întreprinderilor din sectorul medical prin formare
profesionala si servicii de calitate – contract POSDRU 54406


Obiectivul proiectului: Creșterea adaptabilității personalului din domeniul managementului
sănătății si medical si a întreprinderilor din sectorul medical prin activități de formare
profesionala in managementul calității, sesiuni de diseminare a modelelor flexibile de
organizare si acordarea de premii ale calității pentru întreprinderile competente din
sectorul medical








Coordonator: SC PEGAS SITEME DE MANAGEMENT SRL
Perioada de implementare: 01.12.2010-31.12.2013
Valoare buget UMF Tîrgu Mureș: 2.383.085 Lei
Valoare finanțare nerambursabilă: 2.263.940 lei
Valoare sume rambursate: 137.624,98 lei
Valoare sume care așteaptă rambursarea: 8074,35 lei

Tabel 4.16: Indicatorii propuși și realizați în proiectul ID POSDRU 54406
Indicatori
Nr cursanți in managementul si organizarea muncii
- Din care femei
Nr cursanți pentru actualizarea și îmbunătățirea competentelor
- Din care medici
- Din care asistente
Nr participanți la instruire – formare continua

Propuși
180
50
270
100
50
570

Realizați
180
50
270
100
50
570
35
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- Din care femei
Nr de evenimente de comunicare si promovare formari
Nr cursuri formare profesionala cofinanțate
- Din care in probleme de mediu

4.5.

100
10
48
12

100
10
48
12

Granturile interne de cercetare

UMF Tîrgu Mureș a organizat în premieră o competiție internă pentru granturi de cercetare
științifică. Valoarea fiecărui grant a fost de 5000 de Euro și permite achiziționarea de reactivi,
consumabile, echipamente precum și decontarea parțiala a unor mobilități. Competiția a fost
deschisă doctoranzilor cu contract de muncă la UMF și cadrelor didactice ale UMF care au
funcția de asistent universitar sau șef de lucrări, cu vârsta până la 45 de ani.
Proiectele declarate eligibile au fost evaluate din punctul de vedere al calităţii ştiinţifice de
experţi externi stabiliţi de Prorectoratul ştiinţific şi Școala doctorală.
Au fost depuse un număr total de 60 de proiecte :




39 proiecte la Facultatea de Medicină,
14 proiecte la Facultatea de Medicină Dentară,
7 proiecte la Facultatea de Farmacie.

Au obţinut peste 89 de puncte și au primit o finanțare totală de 70.000 Euro, din veniturile
proprii ale Universității, un număr de 14 proiecte :




11 proiecte la Facultatea de Medicină
2 proiecte la Facultatea de Medicină Dentară
1 proiect la Facultatea de Farmacie

4.6.

Manifestările științifice ale Universității

Zilele Universității de Medicină şi Farmacie a fost organizat in perioada 11-16 decembrie 2012.
În cadrul Sesiunii științifice a cadrelor didactice în 19 secţiuni au fost prezentate 207 lucrări. La
debutul unora dintre sesiunile pe specialități au fost susținute conferințe de către invitați
externi. În cadrul Zilelor Universităţii au avut loc simpozioanele satelit:




Zilele Clinicii de Chirurgie 1,
Conferința de cardiologie cu participare internațională,
Simpozionul – Ghiduri de alimentație si nutriție la bolnavul critic.

Au fost eliberate 395 diplome cu credite de Educaţie Medicală Continuă CMR/CMDR/CFR.
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Activitățile științifice au fost împletite cu o serie de manifestări culturale:





Spectacolul de teatru: Caramitru – Mălăele, câte-n lună și în stele,
Concertul de colinde organizat de către Liga studenților,
Conferința Arta modernă și contemporană în lume susţinută de prof. Dr. Gheorghe Anghel
de la Universitatea Naționala de Arte,
Recitalul extraordinar susținut de cunoscuții artiști Gabriel Croitoru (posesorul viorii
Guarnieri care a aparținut lui George Enescu) si pianistul Horea Mihail.

La manifestare a participat și ministrul educației, d-na prof. Dr. Ecaterina Andronescu, care a
înmânat Universității Diploma de Excelență a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului.
A 6-a Conferinţă a Doctoranzilor şi a 3-a Conferinţă a Postdoctoranzilor s-a desfăşurat în
perioada 04-06 iulie 2012. Această manifestare ştiinţifică a fost un prilej oferit doctoranzilor şi
postdoctoranzilor în medicină şi farmacie de a-şi face cunoscute realizările din perioada
studiilor de doctorat și postdoctorat, în domeniile lor de cercetare.
Pentru deschiderea oficială a Conferinţei au fost invitaţi personalităţi marcante ale
învăţământului medical românesc şi internaţional. Dintre acestea amintim: prof. dr. Kásler
Miklós-Budapesta, prof. Dr. Ario Santini –Edinburgh, prof. dr. Raica Marius-Timişoara.
În cadrul conferinţei s-au prezentat lucrări ale doctoranzilor, din centrul universitar Tîrgu Mureş
şi alte centre universitare din ţară şi străinătate, în diferite specialităţi medicale, precum şi în
farmacie.
Lucrările conferinţei s-au desfăşurat în 16 secţiuni. Au fost transmise spre publicare în revista
Acta Medica Marisiensis un număr de 114 lucrări, a 80 de doctoranzi, din care 61 de lucrări ale
doctoranzilor şi post-doctoranzilor din Tîrgu Mureş.
A XVII-a ediție a Congresului Ştiinţific Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi
Farmacişti Marisiensis 2012, organizat de Liga Studenţilor din Tîrgu Mureş, în colaborare cu
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a avut loc în perioada 17-21 Aprilie
2012.
În afară de sesiunile de comunicări ştiinţifice au fost organizate cursuri şi workshopuri susţinute
de cadre didactice. Lucrările au fost prezentate în următoarele secţiuni: Ştiinţe Medicale
Fundamentale, Medicale, Chirurgicale, Medicină Dentară, Farmacie, Nutriţie şi dietetică,
Asistenţă medicală şi moaşe, Educaţie fizică şi sport, Balneofiziokinetoterapie.
La conferinţă au participat aproximativ 400 de studenți, 3 invitaţi internaţionali şi au fost
prezentate 100 de lucrări.
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Sesiunea Ştiinţifică Studenţească (TDK) s-a desfăşurat în perioada 22-25 martie 2012. Aceasta
este cea mai importantă manifestare ştiinţifică anuală realizată de Asociaţia Studenţilor
Maghiari din Târgu Mureş. Acest eveniment, ajuns la cea de a XIX-a ediţie prezintă o
oportunitate unică in sistemul de formare al medicilor din Transilvania în limba maghiară, unde
studenţii au posibilitatea de a prezenta în limba lor maternă rezultatele muncii lor de cercetare
în domeniile de medicină, medicină dentară si farmacie.
În afara şedinţelor de prezentare care s-au desfăşurat în 17 secţiuni, au avut loc şi foruri
profesionale (workshop-uri), respectiv seminarii ştiinţifice. În cadrul sesiunii au fost prezentate
202 de lucrări ştiinţifice şi au fost organizate şi două workshopuri.
Majoritatea participanţilor au fost studenţi din Târgu-Mureş, dar şi în anul aceasta au sosit
studenţi de peste hotare din diferite centre universitare (Budapesta, Szeged, Pécs, Debrecen).
La conferinţă au participat circa 700 de studenţi, din care peste 80 din străinătate. La sesiunea
ştiinţifică au fost prezenţi profesori recunoscuți prin profesionalismul lor, ridicând astfel nivelul
ştiinţific al conferinţei.
Manifestări științifice derulate sub egida Universității
În afara workshopurilor din cadrul Programului National PN-II-ID-WE-2012, sub egida
Universităţii au fost organizate 15 manifestări ştiinţifice.

4.7.

Școala doctorală

4.7.1. Informaţii /date despre organizarea SD
Școala Doctorală din cadrul IOSUD a UMF Tîrgu Mureș asigură calificare în ciclul III, nivel 8
european de calificare. Ea funcționează într-o structură comună medicină-farmacie, la forma de
învățământ cu frecvență și fără frecvență (doar pentru cei care au studiile în derulare, până la
finalizarea acestora).
Școala Doctorală are un număr de 54 de conducători științifici de doctorat.
Tabel 4.18: Situaţia sintetică a numărului de studenţi-doctoranzi la programele de studii
Şcoala doctorală
Program de pregătire
Prelungire pentru elaborarea tezei
Total
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Nr. total
doctoranzi
230
84
314

Nr. doctoranzi pe
locuri bugetate
105
24
129

Nr. doctoranzi pe
locuri cu taxă
125
60
185

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

4.7.2. Noi reglementări locale
Apariția Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și a Codului Studiilor Doctorale (H.G. 681/2011) au
impus restructurarea întregii activități a studiilor doctorale, atât din punct de vedere
organizatoric (I.O.S.U.D. și Școala Doctorală), cât și din punct de vedere al reglementărilor care
trebuiau armonizate cu noua legislație din domeniu. Astfel, au fost elaborate:



regulamentele (instituțional al I.O.S.U.D. respectiv cel al Școlii Doctorale),
metodologia electorală concepută pe principiile noi legislative cu înființarea Consiliului
pentru Studii Universitare de Doctorat C.S.U.D. corespunzător I.O.S.U.D și a Consiliului Școlii
Doctorale

De asemenea, a fost elaborate:



noua procedură de admitere care să fie centrată pe abilitățile, performanța și competențele
candidaților,
un nou model de contract de studii universitare de doctorat completat cu un program
individual de studii universitare de doctorat pe care trebuie să și-l asume studentuldoctorand împreună cu conducătorul științific de doctorat (sau conducătorii în caz de
cotutelă).

4.7.3. Situaţia tezelor de doctorat
a) Teze de doctorat în derulare, pe ani de studii
Tabel 4.19: Situaţia tezelor în derulare pe ani de studii
Anul de studii
Nr. teze în derulare
2012/2013
32
2011/2012
72
2010/2011
50
2009/2010
76
2008/2009
33
2007/2008
25
2006/2007
14
2005/2006
12
b) Teze de doctorat finalizate în 2012, comparativ cu 2011
Tabel 4.20: Situaţia tezelor finalizate în 2012
Anul
2011
2012

Teze susținute
81
62
39
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Fig. 4.1: Număr de teze susținute în 2012 vs. 2011

c) Situația studenților doctoranzi retrași/exmatriculați
Tabel 4.21: Numărul doctoranzilor retrași/exmatriculați în 2012
Anul de studii
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006

Doctoranzi retrași
2
1
3
1
7
2

Doctoranzi exmatriculați
1
2
3
1
2
-

d) Doctorate în co-tutelă, din care:



În derulare: 23 doctorate în co-tutelă
Finalizate în 2012: 8 doctorate în co-tutelă

e) Abilitare:
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aprobare MECTS/CNADTCU - dosar abilitare pentru conf. dr. Mihai Adriana
aprobare MECTS/CNADTCU - dosar abilitare pentru şef lucrări dr. Gurzu Simona
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f) Conferinţa Doctoranzilor
Conferința anuală a Doctoranzilor s-a desfăşurat în perioada 04-06 iulie 2012, sub egida UMF
din Tîrgu Mureş, sponsorul principal al Conferinţei fiind Primăria Municipiului Tîrgu Mureş. Alţi
sponsori: SC Gedeon Richter SA şi SC Sandoz SA.
Au fost invitaţi pentru deschiderea oficială a Conferinţei personalităţi marcante ale
învăţământului medical românesc şi internaţional. Dintre personalitățile invitate amintim: Prof.
dr. Kasler Miklos - Institutul Oncologic Budapesta, Prof. dr. Ario Santini – Director al Biomedical
Research Center, Edinburgh, Prof. dr. Raica Marius - U.M.F. Timişoara.
În cadrul conferinţei s-au prezentat lucrări în extenso ale doctoranzilor, din centrul universitar
Tîrgu Mureş şi alte centre universitare din ţară şi străinătate. Astfel:














în cadrul specialităţilor din Preclinic au fost prezentate 7 lucrări, din care două ale
doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Gastroenterologie au fost prezentate 7 lucrări, din care 4 ale
doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Hematologie au fost prezentate 10 lucrări, din care 7 ale doctoranzilor
din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Chirurgie au fost prezentate 9 lucrări, din care 3 ale doctoranzilor din
centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Patologie-oncologie au fost prezentate 9 lucrări, din care 4 ale
doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Neuropsihiatrie au fost prezentate 6 lucrări, din care una a
doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Oftalmologie au fost prezentate 8 lucrări, din care 5 ale doctoranzilor
din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Medicină internă-cardiologie au fost prezentate 12 lucrări, din care 7
ale doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Reumatologie-Boli infecţioase-Pediatrie au fost prezentate 6 lucrări,
toate ale doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Urologie au fost prezentate 4 lucrări, din care două ale doctoranzilor
din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Ortopedie au fost prezentate 7 lucrări, toate ale doctoranzilor din
centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Chirurgie cardio-vasculară, ATI au fost prezentate 6 lucrări, din care 4
ale doctoranzilor din centrul nostru universitar;
în cadrul specialităţii Obstetrică-Ginecologie au fost prezentate 5 lucrări, din care una a
doctoranzilor din centrul nostru universitar.
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La specializarea Farmacie au fost prezentate 10 lucrări, din care 5 ale doctoranzilor din
centrul nostru universitar.
O secţie aparte a fost cea de Documentare, Comunicare, Lingvistică medicală unde au fost
prezentate 8 lucrări din care 3 ale doctoranzilor din centrul nostru universitar.

Au fost transmise spre publicare un număr de 114 lucrări, prezentate de 80 de doctoranzi,
dintre care 61 de lucrări ale doctoranzilor şi post-doctoranzilor din Tîrgu Mureş.
g) Lucrări ştiinţifice publicate de doctoranzi care nu sunt cadre didactice ale UMF Tg Mureș:
Tabel 4.22: Lucrări publicate de doctoranzi non-UMF
Tip de lucrări
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate BDI
Lucrări ştiinţifice publicate în reviste B
Proceedings papers, cotate ISI

Număr
15
13
36
3

h) Alte activităţi/date relevante pentru realizările IOSUD/SD în anul 2012:





Elaborarea noilor Regulamente și Metodologii conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011
și a Codului Studiilor Doctorale H.G. 681/2011;
Alegerea membrilor C.S.U.D. şi C.S.D. prin noua metodologie de alegeri;
Îmbunătăţirea și completarea la zi a website-ului I.O.S.U.D și a Şcolii Doctorale;
Reamenajarea, restructurarea și mutarea în noul sediu a biroului și secretariatului I.O.S.U.D.
și a Școlii Doctorale.

4.8.

Publicații periodice ale Universității

În prezent, UMF editează sub egida sa următoarele publicații științifice periodice:




Revista Acta Medica Marisiensis
Revista Română de Medicină de Laborator
Index Seminus/Catalog de Semințe

4.8.1. Revista Acta Medica Marisiensis
Revista Acta Medica Marisiensis este publicația oficială a Universității, cu o apariție de 6
numere/an, având clasificare CNCS B+ și fiind indexată BDI, în baza de date EBSCO. Apare sub
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formă tipărită (ISSN 2068-3324) și sub formă online (ISSN 2247-6113). Editorul șef al revistei
este prof. dr. Sanda Maria Copotoiu.
Revista are in prezenta structură a bordului editorial: 1 redactor șef, 37 redactori de
specialitate, 1 redactor tehnic, 2 tehnoredactori, 1 secretar de redacție.
Colaborează cu 124 de specialiști din țară și străinătate în activitatea de evaluare a calității
științifice a materialelor publicate. Site-ul oficial al revistei este: www.ammjournal.ro.

Tabel 4.23: Situația articolelor trimise spre publicare la Acta Medica Marisiensis în 2012
Articole
Total
%
Intrate in redacție în 2012

155

100%

Publicate în 2012

120

Respinse de recenzorii științifici

12

8%

Retrase de autori

5

3%

În lucru la sfârșitul anului (dintre cele intrate în 2012)

59

38 %

Articole publicate (dintre cele intrate în 2012)

79

51 %

Dintre articolele publicate în 2012:




110 au fost articole originale (91,66 %)
4 au fost editoriale sau referate (3,33 %)
6 au fost prezentări de caz (5 %)

În vederea creșterii calității articolelor publicate și pentru evitarea unor situații de publicare
neconforme cu normele de etică a cercetării, revista Acta Medica Marisiensis a folosit serviciile
oferite de Sistemul Antiplagiat - strikeplagiarism.com. În 2012, din cele 155 de articole venite
la redacție, 8 articole (5%) au avut scoruri de similitudine de peste 50%. Din cele 193 de
abstracte trimise online la Sesiunea cadrelor didactice, 6 abstracte (3%) au avut scor peste 50%.
4.8.2. Revista Română de Medicină de Laborator
Revista Română de Medicină de Laborator este o revistă de specialitate cu o frecvență de 4
numere/an, având clasificare CNCS A și cotare ISI, cu un factor de impact calculat pentru anul
2010, de 0,113. Apare sub formă tipărită (ISSN 1841-6624) și sub formă online (ISSN 22845623). Editorul șef al revistei este prof. dr. Minodora Dobreanu.
Revista are în prezenta structură a bordului editorial: opt redactori de specialitate, un lector
pentru calitatea limbii engleze, un tehnoredactor și un responsabil cu site-ul: www.rrml.ro.
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Revista colaborează cu peste 90 de specialiști renumiți din țară și străinătate în activitatea de
evaluare a calității științifice a materialelor publicate.
Tabel 4.24: Situația articolelor trimise spre publicare la Revista Română de Laborator în 2012
Articole
Total
%
Intrate in redacție în 2012

76

100%

Publicate în 2012
Refuzate neîncadrare temă
Respinse de recenzorii științifici
Retrase de autori
În lucru la sfârșitul anului (dintre cele intrate in 2012)
Articole publicate (dintre cele intrate in 2012)

41
10
12
3
23
28

13%
16%
4%
30%
37%

Dintre articolele publicate in 2012:




32 au fost articole originale (78%)
5 au fost editoriale sau note de curs (12,2%)
4 au fost prezentări de caz (9,8%)

Catalog de semințe – Index Seminum (ISSN 1222-6750), apare cu un număr/an. Nu are
clasificare CNCS.

4.9.

Editura University Press

Editura Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș - Editura University Press, a fost
înființată în anul 1999. Din anul 2001 este editură acreditată CNCSIS.
a) Editare de carte
Total cărţi editate de la înfiinţare (1999): 408 titluri, din care, în anul 2012: 36 titluri:



16 titluri de carte didactică
20 titluri de carte ştiintifică

Dintre acestea, pe anul 2012, pentru indicatorii CNCS necesari evaluării editurii:
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volume de Proceedings cu ISBN ale unor manifestări naţionale/internaţionale: 3 volume
cărţi cu autori străini: 3 volume
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b) Lista revistelor editate la editura University Press:
1. Revista Acta Medica Marisiensis – ISSN 2068-3324, ISSN-L 2068-3324 (CNCSIS B+, indexată
BDI EBSCO)
2. Revista Română de Medicină de Laborator ISSN 1841-6624 (CNCSIS A, cotată Thomson ISI,
FI - 0,113)
3. Catalog de seminţe - ISSN 1222-8982, din 2003
4. Index Seminum - ISSN 1222-6750, din 2003
5. Revista de Medicină şi Farmacie – ISSN – 1221-2229 (până în 2011)
c) Activitatea minitipografiei
Număr de pagini printate (28 februarie 2013):


Contor total: 230.866 pagini echivalent A4, dintre care 109.543 pagini echivalent A4 color.

Dintre acestea, 5.290 exemplare, însumând 77.290 pagini reprezintă producţia de material
tipărit raportată pentru proiectul “Tehnologii avansate pentru calitate in universitatea
orientata spre viitor”, Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/58609.
Restul de 153.576 pagini echivalent A4, reprezintă volumul de printare aferent tipăririi revistei
Acta Medica Marisiensis şi a altor materiale ale UMF Târgu Mureş necesare pentru grupurile
ţintă din cadrul proiectului (broşuri, pliante, postere A3 cu anunţuri ale unor manifestări
ştiinţifice organizate de Universitate etc.).
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5.

SITUAȚIA PERSONALULUI INSTITUȚIEI

Procesul de învăţământ la Universitatea de Medicină şi Farmacie este susţinut de un corp didactic
competent, specialişti în domeniu, recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional. Toate cadrele didactice ale
Universităţii sunt titularizate cu norma de baza în Universitatea de Medicină şi Farmacie având gradul
didactic corespunzător cu ocuparea postului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază următoarea structură:
5.1. Situaţia gradului de ocupare pe facultăți și programe de studii
Tabel 5.1: indicele de ocupare a posturilor cu titulari și personal netitularizat.

Facultatea

Medicină

Medicină
Dentara
Farmacie

Programul de studiu

Medicină
Asistenţa medicala generală
Moaşe
Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi
recuperare (BFK)
Educaţie fizică şi sportivă
Master
Medicină Dentara
Tehnica Dentara
Farmacie
Asistenta farmacie
Master

Indice de
ocupare cu
titulari
(%)
63,08
64,63
60,93
55,46

Indice de ocupare
cu personal
netitularizat
(%)
36,92
35,37
39,07
44,54

Indice de
acoperire cu
profesori si
conf (%)
18,94
15,88
17,54
20,92

51,03

48,97

16,47

42,18
44,41
59,73
53,10
54,12
44,08
100

57,82
55,59
40,27
46,90
45,88
55,92
0

40,67
58,81
15,74
16,40
29,11
36,52
100
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5.2. Gradului de ocupare cu personal titularizat
Tabel 5.2: Situația gradului de ocupare pe programe de studiu

Specializarea

Medicină
Asistenţa medicala
generală
Moaşe
Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie
şi recuperare
Educaţie fizică şi sportivă
Master Medicină
Medicină Dentara
Tehnica Dentara
Farmacie
Asistenta farmacie
Master Farmacie

Numărul total de
posturi didactice
aferent
programului de
studiu
364,89

100

Numărul total de
posturi didactice
acoperite cu
personal
titularizat
230,19

45,6

100

12,03
15,58

%

Numărul total de
posturi de
profesori si
conferenţiari

%

Numărul total de
posturi de profesori si
conferenţiari ocupate
cu personal titularizat

%

63,08

69,10

18,94

57,34

24,91

29,47

64,63

7,24

15,88

4,25

14,42

100
100

7,33
8,64

60,93
55,46

2,11
3,26

17,54
20,92

1,64
1,67

22,37
19,33

13,54

100

6,91

51,03

2,23

16,47

1,21

17,51

8,63
23,62
102,5
13,54
60,77
7,94
2,53

100
100
100
100
100
100
100

3,64
10,49
61,22
7,19
32,89
3,5
2,53

42,18
44,41
59,73
53,10
54,12
44,08
100

3,51
13,89
16,13
2,22
17,69
2,9
1,72

40,67
58,81
15,74
16,40
29,11
36,52
67,98

1,99
6,41
8,9
1,43
10,65
0,79
1,72

54,67
61,11
14,54
19,89
32,38
22,57
67,98

%
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5.3. Situaţia globală a personalului Universității
Resursa umană a UMF Tîrgu Mureş este formată din personal didactic, personal didactic
auxiliar şi personal contractual ( nedidactic).
La nivel de Universitate, statele de funcții însumează la 01.01.2013 un total de 643 angajaţi
dintre care:




399 personal didactic (62,05% din total angajaţi),
154 personal didactic auxiliar (23,95% din total angajaţi)
90 personal contractual (14% din total angajaţi).

Situația posturilor didactice si a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a
personalului nedidactic la 01 ianuarie 2013 este redată în Tabelul 5.3.
Personalul care deserveşte căminele şi cantină ( 32 salariaţi) este salarizat prin autofinanţare.
Personalul didactic al UMF Tîrgu Mureş este titularizat prin concurs conform prevederilor
legale şi a Metodologie proprii de concurs.
La începutul anului universitar 2012 / 2013 situația gradului de ocupare este redata în Tabelul
5.4.
La 1 ianuarie 2013, analiza distribuţiei pe posturi academice la nivelul UMF evidenţiază
următoarea structură: din numărul de 676 posturi didactice legal constituite:



399 sunt ocupate de titulari ( 59,02%),
277 sunt vacante ( 40,98%) - acoperite prin fracţiuni de posturi de cadrele didactice ale
universităţii cât și de personal didactic asociat.

Din totalul cadrelor didactice titulare, 45 sunt profesori, 53 conferenţiari, 123 şef de lucrări /
lectori și 178 asistenţi.
Dintre cadrele didactice titulare până la 1 ianuarie 2013, 24,56% au titlul de profesor şi
conferenţiar. Numărul profesorilor consultanţi este de 19.
Strategiile de resurse umane ale universităţii includ obiective strategice cu impact calitativ şi
cantitativ asupra personalului. Obiectul strategic cu impact calitativ este angajarea de personal
nou, competitiv astfel încât gradul de ocupare al posturilor didactice să atingă procentul de
70% până în anul 2014. Realizarea obiectivele strategice cu impact calitativ ridică prestigiul şi
notorietatea instituţiei prin eficientizarea activităţii, formarea continuă a personalului şi
implementarea unui management modern, academic, la standarde europene.

49

Raportul anual al rectorului privind starea Universității – 2012

Din totalul de 399 cadre didactice, un număr de 301 sunt doctori în ştiinţe (75,44% din totalul
cadrelor didactice ) din care şefi lucrări 123 și asistenți 80.
Pentru semestrul I al anului universitar 2012 / 2013 au fost ocupate prin concurs 35 de posturi
didactice (1 post de profesor universitar, 3 posturi de conferențiar, 26 posturi de șef de lucrări
și 5 posturi de asistent universitar) din care 29 posturi au fost ocupate de cadrele didactice ale
universității și 6 posturi au fost ocupate de personal din afara instituției, toți absolvenți ai
universității noastre (2 șefi de lucrări și 4 asistenți universitari).
Analizând resursa umană a Universităţii în raport cu numărul total al studenţilor la nivel de
licenţă rezultă un număr de 6,9 studenţi la 1 cadru didactic. Personalul didactic asociat are
pregătirea corespunzătoare şi a fost angajat cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Fig. 5.1: Situația posturilor didactice la 1 ianuarie 2013
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Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic la 01 IANUARIE 2013
Tabel 5.3: Situaţia posturilor didactice şi a posturilor destinate personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic

Vacante

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

Total posturi
normate

şef lucr.
Ocupate

conf.

Total posturi

Vacante

prof.

Nr.
posturi
asist.

Ocupate

TOTAL

Nr. posturi

Vacante

Facultatea

Nr. posturi

Ocupate

Nr.
crt.

Nr. posturi

Numărul
personalului
didactic
auxiliar şi de
cercetare

45

14,4

53

33,4

123

83,7

178

145

399

277

675,32

154

Numărul
personalului
nedidactic
(TESA
şi
Administrativ)

Profesori
consultanți

90

19

1

Medicină

37

5

41

24

96

64,3

140

112

314

205

519

15

2

Medicină
dentară

4

1

2

5

15

10

28

22,6

49

38,6

87,6

2

3

Farmacie

4

5

10

4

12

9

10

10,5

36

28,5

64,5

2

4

Şcoala
doctorală

3,43

0,41

0,38

4,22

5.4: Personalul încadrat pe categorii de personal şi grupe de vârstă la 01 IANUARIE 2013
Tabel 5.4: Personalul încadrat pe categorii de personal şi grupe de vârstă (ani)
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Categorii de personal
Personal didactic (rd. 5+7+…+15+11)
din care: femei (rd. 6+8+…+12)
din rd.1: cu funcţii de conducere
din rd.2: cu funcţii de conducere
Profesori
din care: femei
Conferenţiari
din care: femei
Şef lucrări
din care: femei
Asistenţi
din care: femei
Profesori consultanţi
din care: femei
Cadre didactice asociate
din care: femei

18

Personal de conducere
fără normă didactică
din care: femei

19
20

Personal didactic auxiliar
din care: femei

17

Persoane
încadrate
399
226
21
14
45
19
53
28
123
72
178
107
19
2
122
70

<25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-55

55-59

60-64

0
0

11
10

52
33

88
53
1
1

81
46
6
4
3
2
9
7
38
23
31
14

82
43
8
5
8
3
18
9
35
21
21
10

28
19
4
3
7
5
12
8
6
5
3
1

28
13
2
1
10
5
7
1
7
5
4
2

29
9

11
10

1

8
6
44
27

2
1
25
11
61
41

38
20

31
17

23
15

11
6

8
7

5
4

1

13
10

13
9

30
23

33
27

27
25

16
13

17
12

17
4
5
2
4
1
3
2
19
2
4
1

0
0
154
119

≥65

5

21
22

Personal administrativ
din care: femei

70
41

23
24

din rd.21: cu funcţii de conducere
din rd.23: cu funcţii de conducere

9
1

25
26

Personal de întreţinere si
operaţional
din care: femei

20

3

2
1

6
4

20
14

8
6

20
12

10
4

1

3

2

3

2

5

4

6

1

1
1

2

0

5.5. Situaţia cheltuielilor financiare cu personalul didactic pe programe de studiu
Tabel 5.5: Cheltuielile cu salariile pe programe de studii

PROGRAM

Nr.posturi legal
constituite

Total cheltuieli salarii

Număr total
studenți

Cheltuieli salarii pe
student

Medicină
Asistență medical
Moaşe
Nutriţie și dietet
BFK
Educaţie fizică

364,89
45,6
12,03
15,58
13,54
8,63

13.355.140
1.337.014
302.976
364.744
488.171
257.344

2.375
343
72
127
170
64

5.623
3.898
4.208
2.872
2.872
4.021

Master MMSS
Master MLC
Master MTFRF
Master MNCC

6,68
4,3
5,63
7,01

87.920
80.025
112.980
204.800

35
25
30
64

2.512
3.201
3.766
3.200

Medicină dentară
Tehnica Dentara
Farmacie
Asistența farmacie
Master MCMAM
TOTAL

102,5
13,54
60,77
7,94
2,53
671,17

4.085.640
488.171
2.757.888
207.312
68.218
24.198.343

780
161
567
56
23
4.892

5.238
3.032
4.864
3.702
2.966
4.947
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6.

SITUAȚIA POSTURILOR VACANTE

Managementul resurselor umane vizează asigurarea tuturor posturilor din structura
organizatorică cu personal cu grad de pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor
postului.
Politica în domeniul resurselor umane, obiectivele propuse în ultimii trei ani nu au putut fi
îndeplinite în primul rând din cauza măsurilor de restricţionare impuse de Ordonanţa nr. 34 /
2009 în ceea ce priveşte ocuparea posturilor vacante din instituţiile publice. Aceasta situație a
creat numeroase disfuncționalități in procesul de predare. Disfuncționalitățile au fost
accentuate de faptul că un număr de cadre didactice au întrerupt parțial sau definitiv
contractual de muncă cu universitatea (concediu pentru îngrijirea copilului, plecări definitive în
străinătate, plecări în rețeaua sanitară, burse de studiu, pensionari etc.).
La nivelul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureș situaţia posturilor vacante la
01.01.2013 este următoarea :
Posturi personal didactic:

=

277, dintre care:





=
=
=

205
38,6
28,5

la Facultatea de Medicină
la Facultatea de Medicină Dentară
la Facultatea de Farmacie

În anul 2012 și-au încetat activitatea în universitate un număr de 16 cadre didactice : 2
profesori universitari, 1 conferențiar, 9 asistenți universitari și 4 preparatori.



Posturi personal didactic auxiliar
Posturi personal nedidactic

=
=

35
29

Posturi vacante la personalul finanţat din subvenţii cămine - cantină şi venituri proprii aferente
acestora:
=
6
Scăderea ponderii posturilor ocupate de la 70,1% ( 01.10.2009) la 64,69% ( 01.10.2010), la
61,8% (01.10.2011) și la 59,76% ( 01.10.2012) este un proces a cărui trend se menține având în
vedere menţinerea restricţiilor de ocupare a posturilor şi în special a celor de nivel superior.
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7.

SITUAȚIA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂȚII

7.1. Execuţia bugetară
În conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin (9) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tg. Mureș,
prin Serviciul Financiar-Contabil, a întocmit la 31 decembrie 2012 situaţiile financiare conform
prevederilor normelor privind încheierea execuţiei bugetare şi a normelor privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice.
Situaţiile financiare întocmite se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situația
fluxurilor de trezorerie, contul de execuţie bugetară şi anexe, fiind destinate să ofere o imagine
fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii referitoare la activitatea
desfăşurată de instituţia noastră în anul 2012 şi să confirme că aceasta îşi desfăşoară
activitatea în condiţii de continuitate.
Situaţiile financiare şi anexele încheiate la data de 31.12.2012 se bazează pe datele din
contabilitatea analitică şi sintetică a instituţiei, ţinute la zi conform prevederilor legale în
vigoare.
Veniturile şi cheltuielile aferente anului 2012 au fost înregistrate în contabilitate cronologic şi
sistematic, în conturi analitice şi sintetice pe structura clasificaţiei bugetare în vigoare.
Veniturile totale realizate, după natura şi sursa lor, la sfârşitul anului
59.697.990 lei, din care:

2012 au fost de

 sume primite de la M.Ed.C.T.S. - finanţarea de bază
26.397.213 lei
 venituri proprii din taxe şi alte venituri în învăţământ
16.224.620 lei
 venituri din donaţii şi sponsorizări
104.841 lei
 venituri din activitatea de cercetare
2.299.817 lei
 alocaţii de la buget cu destinaţie specială,din care:
6.586.146 lei
 venituri ale activit. autofinanţate(Rev.Medicală şi Ed.Univ.Press)
74.023 lei
 venituri proprii cămine-cantine
2.742.560 lei
 sume provenite din finanţare nerambursabilă
4.369.568 lei
Cheltuielile (plăţile) totale la sfârşitul anului 2012, înregistrate după natura şi destinaţia lor, pe
surse de finanţare, pe articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost de
49.029.450 lei, din care:
 cheltuieli de personal

31.477.848 lei
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 cheltuieli cu stocuri,materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi
10.346.530 lei
 cheltuieli de capital
3.840.131 lei
 cheltuieli pentru transport studenţi
22.789 lei
 burse
3.603.407 lei

7.2. Situaţia financiară a Universităţii pe surse de finanţare
1. Finanţarea de bază
Având în vedere numărul de studenţi echivalenţi şi indicatorii de calitate propuşi de Consiliul
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, U.M.F. Tg. Mureș a primit de la M.E.C.T.S.,
în anul 2012, ca finanţarea de bază, suma de 26.397.213 lei.
Sumele primite de la minister ca finanţare de bază au fost utilizate astfel:
 cheltuieli de personal
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii
 burse pentru doctoranzi
Total plaţi

24.032.892 lei
662.953 lei
48.444 lei
24.744.289 lei

2. Venituri proprii ale universităţii
Veniturile proprii ale universităţii realizate din taxe şi alte venituri în învăţământ în anul 2012
au fost de 16.224.620 lei.
Plățile efectuate în anul 2012 din venituri proprii au fost:





3.

cheltuieli de personal
cheltuieli pentru bunuri şi servicii
cheltuieli de capital
burse
Total plaţi

4.982.077 lei
5.451.802 lei
373.225 lei
280.942 lei
11.088.046 lei

Venituri din activitatea de cercetare

În anul 2012,U.M.F. Tg. Mureş a realizat venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică în
valoare de 2.299.817 lei. Din sumele încasate au fost efectuate plăţi pentru:
 cheltuieli de personal
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 cheltuieli pentru bunuri şi servicii
 cheltuieli de capital
Total plaţi
4.

712.441 lei
148.474 lei
1.295.964 lei

Alocaţii de la buget cu destinaţie specială

Pentru finanţarea complementară, în anul 2012, universitatea a primit de la M.E.C.T.S. suma
de 6.586.146 lei, repartizată astfel:







subvenţii pentru cămine-cantine
dotări independente şi reabilitări spaţii de învăţământ
burse
transport studenţi
obiective de investiţii noi şi în continuare
subvenţii pt. cazare individuală

1.072.533 lei
1.000.000 lei
1.850.904 lei
160.435 lei
2.500.000 lei
2.074 lei

Plăţi efectuate din alocaţii de la buget cu destinaţie specială:






5.

cheltuieli de personal
cheltuieli pentru bunuri şi servicii
cheltuieli de capital
transport studenţi
burse
Total plaţi

229.127 lei
552.833 lei
2.466.599 lei
22.789 lei
1.875.697 lei
5.147.045 lei

Venituri proprii cămine-cantine

Veniturile proprii realizate din activitatea căminelor şi cantinei în anul 2012 au fost de
2.742.560 lei. Din veniturile proprii ale căminelor şi cantinei s-au efectuat următoarele plăţi:
 cheltuieli de personal
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii
Total plăţi
6.

229.815 lei
2.419.912 lei
2.649.727 lei

Venituri provenite din fonduri externe nerambursabile

În anul 2012 universitatea a încasat suma de 697.009 lei din finanţare externă pentru
programele Erasmus. Sumele au fost utilizate pentru următoarele destinaţii:
 cheltuieli de personal
 cheltuieli pentru bunuri şi servicii

11.841 lei
25.530 lei
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 cheltuieli de capital
 burse
Total plaţi

9.329 lei
560.324 lei
607.024 lei

Pentru finanţarea proiectelor POSDRU în anul 2012 au fost utilizate:
 sumele încasate de la AMPOSDRU cf cereri rambursare depuse
 sumele virate din veniturile proprii ale universităţii

1.700.424 lei
1.700.117 lei

Pentru proiectele POSDRU au fost efectuate următoarele plăţi:





cheltuieli de personal
cheltuieli pentru bunuri şi servicii
cheltuieli de capital
burse
Total plaţi

7.3.

1.293.691 lei
416.016 lei
842.504 lei
838.000 lei
3.390.211 lei

Situaţia financiară a Universităţii pe tipuri de cheltuieli

Cheltuielile (plăţile) totale aferente anului 2012, înregistrate după natura şi destinaţia lor, pe
articole şi alineate conform clasificaţiei bugetare în vigoare, au fost de 49.029.450 lei,din care:
 cheltuieli de personal, din care:
o cheltuieli cu salariile
o contribuții aferente salariilor
o tichete de masa

31.477.848 lei
23.342.879 lei
6.621.136 lei
1.252.278 lei

 cheltuieli de capital, total, din care:
o lucrări de investiţii în continuare(de la buget)
o reabilitări imobile (de la buget)
o dotări independente, din care:
 dotări independente din venituri proprii
 dotări independente din contracte de cercetare
 dotări independente din alocații de la buget
 dotări independente din fonduri ext nerambursabile

3.840.131 lei
1.320.734 lei
234.524 lei
2.284.873 lei
373.225 lei
148.474 lei
911.341 lei
851.833 lei

 cheltuieli pentru transport studenţi

22.789 lei

 burse total, din care:

3.603.407 lei
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o
o
o
o

burse din venituri proprii
burse din alocaţii bugetare
burse din fonduri ERASMUS
burse din fonduri POSDRU

280.942 lei
1.924.141 lei
560.324 lei
838.000 lei

 cheltuieli cu stocuri, materiale consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi, total din
care:
10.346.530 lei
o utilităţi (energie electrică, gaz metan,apă-canal-salubritate
3.409.164 lei
o materiale consumabile pt.desfăşurarea activităţii curente
1.032.731 lei
o bunuri de natura obiectelor de inventar
733.905 lei
o cărţi,publicaţii şi materiale documentare
286.085 lei
o participări la manifestări ştiinţifice
323.335 lei
o reparaţii curente
274.968 lei
o poştă,telecomunicaţii,internet
218.777 lei
o consultanţă şi expertiză
62.775 lei
o servicii de curăţenie
539.829 lei
o servicii întreţinere aparatură de laborator
186.526 lei
o servicii de pază şi protecţie
338.483 lei
o servicii de preparare şi distribuire a hranei
144.100 lei
La finele anului 2012 universitatea nu înregistra plăţi restante către furnizorii de bunuri,
servicii şi utilităţi.
Obligaţiile faţă de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate au fost
înregistrate şi achitate la termenele prevăzute de normele legale în vigoare, fără a se
înregistra restanţe la plata acestora.
Creditele bugetare au fost utilizate în limita prevederilor şi destinaţiilor din bugetul de
venituri şi cheltuieli , pentru cheltuieli angajate, lichidate şi ordonanţate la plată în condiţiile
legii.
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7.4.

Burse pentru studenți

Tabel 7.1. Cheltuielile cu bursele pentru studenți

Categorii de burse
Burse de studiu
Burse sociale
Burse pentru studenți străini,
doctoranzi și rezidenți
(fără doctoranzi cu salar)
Burse de merit
Burse de excelență
Burse de performanță ştiinţifică
Burse de performanță sportivă
Total

Număr
de burse

Valoare
unitară

Suma totală /
lună

654
232

220
170

143.880
39.440

48

65/75/85
euro

27
1
11
10
983

270
320
340
270

Suma
plătită în
2012
1.173.669
469.607
137.373

7.290
320
3.740
2.700
197.370

72.019
2.831
57.004
20.183
1.932.686

Tabel 7.2. Situația sintetică privind repartizarea burselor pe programe de studii
Facultatea

Medicină

Medicină dentară

Farmacie

62

Programul de studiu
Medicină
Asistență medicală generală
Moașe
Balneofiziokinetoterapie și
recuperare
Nutriție și dietetică
Educație fizică și sportivă
Medicină dentară
Tehnică dentară
Asistență dentară
Farmacie
Asistență de farmacie
Total

Număr de burse
544
48
13
30
16
9
151
14
121
5
951
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8. SITUAȚIA ASIGURĂRII CALITĂȚII ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII
Departamentul de Asigurare a Calităţii din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu
Mureş reprezintă o entitate organizatorică nouă, înfiinţată în anul 2012, în baza Cartei
Universitare, fiind subordonat Rectorului şi Prorectorului responsabil cu Asigurarea Calităţii.
Departamentul de Asigurare a Calităţii are rol de coordonare şi execuţie şi sprijină Comisia de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii pe universitate în realizarea managementului calităţii, prin
planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor şi
instruirea personalului privind asigurarea calităţii.
Anul 2012 a fost caracterizat de o reaşezare a managementului universităţii şi, în acest context,
s-au definit direcţiile principale de activitate pentru departamentul de asigurare a calităţii.
În mod sintetic, activitatea departamentului se regăseşte în următoarele date sintetice
referitoare la activităţi care vizează evaluarea şi asigurarea calităţii în universitate:
8.1. Organizare internă


A fost aprobată structura departamentului : director de departament; trei membri, care pot
fi cadre didactice şi nedidactice, specialişti în sisteme de calitate; secretar.
 Departamentul a devenit funcţional începând cu a doua parte a anului 2012 odată cu
ocuparea a 4 din cele 5 poziţii din structură: director, doi membri şi secretar.
 Structurarea informaţiilor aferente managementului calităţii pe site-ul universităţii. Documente
de
referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementulcalitatii/obiective-generale-si-concepte.html
 Întocmirea proiectului de regulament privind organizarea şi funcţionarea departamentului.
Documente
de
referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementulcalitatii/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/documente.html
8.2. Evaluări interne privind calitatea


Consultanţă acordată comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii pe facultăţi în vederea
întocmirii rapoartelor lor anuale. Elemente cuantificabile din aceste rapoarte se regăsesc
în rapoartele anuale ale decanilor.



Analiza rapoartelor privind autoevaluarea cadrelor didactice întocmite la nivel de facultăţi
a condus la următoarele elemente cuantificabile:
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-

Pe facultăţi, media punctajelor individuale, exprimate ca procent din punctajul maxim al
fiecărei funcții didactice, s-a situat în intervalul 50-60%, media cea mai mare fiind la
Facultatea de Farmacie, 59,14%.
- Pe departamente, mediile au variat între 48,15% (Departamentul de Medicină 3) şi
59,41% (Departamentul de Ştiinţe Farmaceutice de Specialitate).
- Pe funcţii didactice, punctajele medii sunt asemănătoare între facultăţile de Medicină şi
Medicină Dentară şi au valori constant mai mari la Facultatea de Farmacie. Astfel,
punctajele medii pe facultăţi pentru funcţia didactică de:
o profesor universitar, sunt foarte apropiate şi situate în jurul valorii de 60%;
o conferenţiar universitar, sunt situate între 54 şi 59%;
o şef de lucrări, între 49 şi 56%;
o asistent/preparator universitar, între 47 şi 69%, cel mai larg interval de valori
medii.
- Cele mai mari punctaje individuale, pe funcţii didactice, au fost obţinute la Facultatea
de Medicină:
o Profesor universitar, 89,83%, Departamentul Medicină 4
o Conferenţiar universitar 85,09%, Departamentul Medicină 4
o Şef de lucrări 83,46%, Departamentul Medicină 2
o Asistent/preparator universitar 89,44%, Departamentul Medicină 3
Documente de referință:
http://www.umftgm.ro/facultatea-de-medicina/planuri-si-rapoarte-pe-facultate/rapoarte.html
http://www.umftgm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/organizare/planuri-si-rapoarte.html
http://www.umftgm.ro/facultatea-de-farmacie/conducere-si-comisii-de-lucru/planuri-sirapoarte/rapoarte.html


Analiza rapoartelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi întocmite la nivel de
facultăţi a condus la următoarele elemente cuantificabile:
-

Pe facultăţi, media punctajelor s-a situat între 4,03 şi 4,63, din punctajul maxim 5, cea
mai mare medie fiind înregistrată la Facultatea de Farmacie.
- Pe departamente, media s-a încadrat între 3,17 şi 4,89, cea mai mare medie fiind
înregistrată la Departamentul de Medicină Dentară 2.
- Pe funcţii didactice, punctajele medii au variat după cum urmează:
o Profesor universitar, 4,33-4,56
o Conferenţiar universitar, 1,86-4,66, cel mai larg domeniu de valori
o Şef de lucrări, 4,31-4,55
o Asistent/preparator universitar, 3,43-4,91
Documente de referință:
http://www.umftgm.ro/facultatea-de-medicina/planuri-si-rapoarte-pe-facultate/rapoarte.html
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Evaluare internă privind gradul de satisfacţie al studenţilor şi cadrelor didactice în legătură
cu serviciile oferite de universitate, bibliotecă, microcantină, cămine. Apreciere medie:
bună. Puncte identificate ca necesitând îmbunătăţiri sau fiind nesatisfăcătoare: gradul de
dezvoltare a platformei on line de documentare; dotarea Bibliotecii cu suporturi de
curs/îndreptare lucrări practice; relaţiile student-serviciul social, student - administrator
cămin; tarifele de cazare raportate la condiţiile din cămine; criteriile de ocupare a locurilor
în cămine; dotarea sălilor de lectură din cadrul căminelor studențești; diversitatea meniului
microcantinei.
Documente
de
referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementulcalitatii/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/documente.html

8.3. Evaluări externe


Departamentul a fost implicat în a doua parte a anului 2012 în activitatea grupului de lucru
de întocmire a dosarului de autoevaluare în vederea evaluării externe a universităţii în anul
2013 de către Asociaţia Universităţilor Europene, prin cooptarea în acest grup a doi dintre
membrii departamentului, grupul fiind coordonat de Prorectorul responsabil cu Asigurarea
Calităţii.
Documente de referință: http://www.umftgm.ro/universitate/managementul-calitatii/evaluariinstitutionale/eua-iep-evaluation.html


În anul 2012 a avut loc evaluarea ARACIS în vederea acreditării masteratului Terapie fizică şi
reabilitare funcţională.
Documente
de
referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementulcalitatii/evaluari-institutionale/evaluari-aracis.html
8.4. Sistemul de management al calității




Implicarea în demararea procesului de armonizare a formatului şi codificării documentelor
interne de reglementare (regulamente şi proceduri), în paralel cu implementarea Ordinului
946/2005 privind controlul intern al documentelor.
Implicarea membrilor departamentului în procesul de implementare a standardului ISO
9001 cu termen de finalizare în prima parte a anului 2013
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Elaborarea proiectului Manualului Calităţii în colaborare cu Comisia de Evaluare şi Asigurare
a Calităţii de la Facultatea de Farmacie
Documente de referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/documente-oficiale-umf/regulamente-metodologiiproceduri.html
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementul-calitatii/evaluariinstitutionale/implementarea-standardului-de-calitate-iso-9001.html
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementul-calitatii/manualul-calitatii.html

8.5. Activități de instruire în domeniul calității


Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş a organizat două cursuri de instruire
de manageri de calitate şi auditori, în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/58609, la care au
participat 24 de cadre didactice şi, respectiv, 40 de cadre aparţinând personalului
administrativ.
 Elaborarea de materiale tutoriale privind managementul calităţii în colaborare cu Comisia
de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la Facultatea de Farmacie
Documente
de
referință:
http://www.umftgm.ro/prezentare-umf/managementulcalitatii/departamentul-de-asigurare-a-calitatii/documente.html

8.6. Alte activități
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9. SITUAȚIA RESPECTĂRII ETICII UNIVERSITARE ȘI A ETICII ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE
9.1. Comisia de etică universitară
Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș și-a desfășurat
activitatea în cursul anului 2012 cu modificări în componența sa, ajungând la forma actuală în
urma Deciziei Senatului UMF Tg. Mureș și a Deciziei rectorului nr.1114/18.11.2012.
A fost elaborat un nou Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de etică
universitară, a fost actualizat site-ul comisiei și întreaga activitate a comisiei s-a desfășurat
având la bază Codul de etică și deontologie universitară modificat în septembrie 2012.
În cursul anului 2012, Comisia de Etică a Universității de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș a
primit 12 sesizări, s-a întrunit de 13 ori și a întocmit 10 rapoarte asupra sesizărilor primite.
Comisia de etică universitară a UMF Tîrgu Mureș a dispus următoarele măsuri:
 A sesizat Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și
Inovării în 2 situații.
 A sesizat Comisia de Disciplină a UMF Tg. Mureș în unul dintre cazuri.
 A hotărât sancționarea cu Avertisment scris privind încălcarea regulilor de bună conduită în
cercetarea științifică, în conformitate cu legea 1/2011 art. 318, alin. a), cu legea 206/2004,
art. 2, lit. a) și art. 11 indice 1, lit. a) a 11 persoane, în 6 situații.
 A hotărât sancționarea cu ”suspendarea, pe o perioadă de12 luni, a dreptului de înscriere la
un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere,
de îndrumare și de control, ca membru în orice comisie de doctorat, de master sau de
licență”, în conformitate cu art. 318, lit.(c) din Legea Educației naționale nr.1/2011, în 2
cazuri.
 A hotărât sancționarea cu „suspendarea pe o perioadă de 5 ani, a dreptului de înscriere la un
concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a unei funcții de conducere, de
îndrumare și de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licență”,
conform art.318, lit.c, din Legea 1/2011, respectiv a art. 11 ind. 1 lit. d din Legea nr.
206/2004, în unul din cazuri.
 A hotărât retragerea a 6 articole care încălcau normele de bună conduită în cercetarea
științifică.
 A recomandat efectuarea corecturilor necesare într-un articol, pentru eliminarea confuziei
privind partea experimentală preluată.
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9.2. Comisia de etică a cercetării științifice
Comisia de etică a cercetării științifice s-a reorganizat în cursul anului 2012 delimitându-se mai
clar atribuțiile legate de evaluarea și avizarea activităților legate direct de cercetarea științifică.
Componența sa a fost lărgită, incluzând cadre didactice din mai multe zone de competență.
A fost elaborat un nou Regulament de organizare și funcționare al Comisiei de etică a cercetării
științifice, a fost actualizat site-ul comisiei și întreaga activitate a comisiei s-a desfășurat având
la bază Codul de etică și deontologie universitară, modificat în septembrie 2012.
În cursul anului calendaristic 2012, Comisia de etică a cercetării științifice a primit 62 solicitări
de avize pentru desfăşurarea de studii clinice, experimentale, statistice în cadrul unor
granturi/proiecte, doctorate sau lucrări de licenţă, pentru publicarea unor lucrări ştiinţifice,
după cum urmează:





Granturi/proiecte – 7
Teze de doctorat – 24
Lucrări de licenţă – 18
Studii – 13

Pentru 11 solicitări s-au cerut lămuriri suplimentare. Au fost primite 4 răspunsuri care, prin
informațiile suplimentare aduse, au determinat avizarea favorabilă a solicitării. Pentru celelalte
7 solicitări nu s-au primit, în cursul anului 2012, completările cerute studiile nefiind avizate de
către comisie.
Au fost avizate favorabil 55 solicitări din care 11 studii experimentale pe animale furnizate de
Biobaza UMF: 3 studii pe iepuri, 6 studii pe șobolani și 2 studii pe șoareci.
În prima parte a anului 2012, Comisia de etică a cercetării științifice și Comisia de etică
universitară au funcționat într-o singura comisie, cu atribuții pe ambele domenii (etica
universitară și etica cercetării). În această perioadă au fost evaluate 8 cazuri de posibile
încălcări ale eticii cercetării. Dintre acestea, 4 acuzații nu s-au confirmat, într-un 1 caz s-a dispus
o erată a articolului iar în 3 cazuri s-a decis retragerea articolelor. Aceste cazuri au fost asumate
de Comisia de etică universitară care a luat măsurile specifice raportate la punctul 9.1.
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10. MANAGEMENTUL ACADEMIC
Managementul academic al Universității a avut ca obiectiv îndeplinirea măsurilor asumate în
Planul operațional pe anul 2012. Având în vedere intervalul mai scurt de derulare a acestui Plan
operațional (7 luni în care este inclusă și vacanța de vară), măsurile luate au avut în prim plan
crearea cadrului administrativ și managerial necesar desfășurării activității didactice și de
cercetare în condiții normale, bine reglementate și desfășurarea în parametri optimi ai
procesului de învățământ.
10.1. Învățământ








Menţinerea numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, la licență, la același nivel ca
al anului anterior şi menținerea locurilor cu taxă la nivelul anilor precedenţi cu un plus 40
de locuri la programul de studii medicină.
Lărgirea ofertei educaţionale la nivel de master:
o Acreditarea ARACIS și demararea studiilor la programul de masterat: Terapie fizică și
reabilitare funcțională – 30 locuri, 120 credite, 2 ani.
o Obținerea finanțării MECTS pentru locuri la master bugetate - 40 locuri.
o Promovarea programelor de studii în mediul preuniversitar:
 Ziua Porților Deschise – 24-25 mai 2012 – derulată după o metodologie
proprie
 Vizite ale reprezentanților Universității la principalele licee din regiune
 Participarea la târguri educaționale
Demararea procesului de reforma curriculară prin:
o Revizuirea Planurilor de învățământ pe anul univ. 2012/2013 și realizarea unor
planuri de învățământ aplicabile începând cu anul I, pentru încadrarea în
normativele ARCIS de 28 ore/săpt.
o Asigurarea, pentru programele de 3/4 ani, a ultimului semestru din ultimul an de
studii, ca semestru de practică.
o Reorganizarea disciplinei Medicină de familie: reforma curriculară, externalizarea
stagiilor la medicii de familie, parteneriat cu Asociația Medicilor de Familie Mureș.
o Refacerea fișelor disciplinei la fiecare disciplină din planurile de învățământ, pe linii
de studiu.
Îmbunătăţirea abilităților practice
o Înființarea și organizarea Centrului de Simulare și Abilități Practice – Clădirea 24
 Reproiectarea clădirii – 3 nivele
 Demararea lucrării de execuție
 Finalizarea achiziției de echipamente
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 Organizarea activității: Basic skills, Advanced Skills, Pacient standardizat
Implementarea unor noi proceduri de evaluare a studenților la examene și verificări
o Revizuirea Regulamentului de activitate didactică a studenților
o Implementarea examenului test sub formă de grilă la nivelul fiecărei discipline și
suport instituțional pentru desfășurarea acestuia
Examenul de licență
o Corelarea bibliografiilor de licență cu cele de rezidențiat după modificările apărute
în bibliografia de rezidențiat – Book des ECN
o Organizarea examenului de licență la toate programele de studii
Infrastructură
o Centrul Integrat de Învățământ Farmaceutic și Cercetări Biomedicale
 Obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor
 Finalizarea documentației privitoare la demararea licitației de atribuire
o Centrul sportiv – continuarea lucrărilor de execuție la Sala de sport și la piscină
Pregătirea în programele de rezidențiat
o Organizarea examenului de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2012
o Implicarea reprezentanților Universității în elaborarea noului manual de rezidențiat

10.2. Cercetarea științifică
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Infrastructură – Înființarea Centrului de Cercetări Medicale și Experimentale
o Demararea lucrărilor de reproiectare a clădirii 45, în scop de funcționalizare a
circuitelor și a condițiilor specifice
o Măsuri de organizare și stabilirea necesarului de achiziții în echipament de cercetare
Școala Doctorală
o Reorganizarea conform noului Cod de studii doctorale, alegeri ale structurilor din
cadrul IOSUD
o Creșterea numărului de locuri la doctorat cu frecvență/cu bursă de la 26 la 32 locuri
o Reorganizarea procedurii de admitere la doctorat
o Atribuirea și renovarea unui nou spațiu destinat funcționării Școlii Doctorale
o Actualizarea site-ului Școlii doctorale
o Pregătirea dosarului de acreditare
o Implementarea de noi standarde pentru susținerea tezei de doctorat și preparative
pentru implementarea noului standard de redactare a tezelor
o Organizarea Conferința doctoranzilor în iulie 2012
o Aplicarea unor măsuri de reducere a întârzierilor în susținerea tezelor
o Finalizarea concursului de director CSUD
o Preluarea de către Școala Doctorală a organizării procesului de abilitare
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o Implementarea unei platforme online de transmitere a rezumatelor pentru
Conferința doctoranzilor - 2013
Organizarea competiției interne de granturi de cercetare
o Organizarea unei competiții de granturi interne – 60 de aplicații – evaluate de către
evaluatori externi
o Alocarea sumei de 70.000 Euro pentru finanțarea a 14 granturi de cercetare (5.000
Euro/grant)
Publicații științifice
o Suport financiar pentru activitatea revistelor Acta Medica Marisiensis (cotate BDI) și
Revista Română de Laborator (cotare ISI cu FI) – tehnoredactare, tipărire, publicare
online (AMM)
o Asigurarea suportului necesar verificării publicațiilor științifice prin sistemele
antiplagiat
o Aducerea la zi a numerelor/volumelor revistei AMM
o Reglementarea unor reguli de publicare mai rapide și a unei forme de finanțare mai
flexibile, prin abonamente, începând cu nr. 1/2013.
o Măsuri de implementare, începând cu nr. 1/2013, a sistemului de publicare open
access, a atribuirii codului DOI și a utilizării platformei de management editorial
Manuscript Central în trimiterea lucrărilor și în evaluarea peer review.
o Suport financiar acordat cadrelor didactice pentru publicarea în revistele cu factor
de impact ridicat
Centrul de consultanță metodologică și biostatistică
o organizarea și funcționalizarea centrului
o crearea metodologiei de lucru
Centre de cercetare departamentale
o Organizarea Centrului departamental de cercetări medicale în cadrul
Departamentului M3 și a Laboratorului de cercetare pentru disfuncția craniomandibulară în cadrul Departamentului MD2
o Crearea reglementărilor instituționale pentru organizarea și funcționarea acestor
structuri departamentale
Sprijinirea depunerii de proiecte de cercetare și suport pentru derularea granturilor/
proiectelor câștigate
o Derularea de achiziții de echipamente
o Management al proiectelor mari prin Departamentul specializat al Universității
Programele desfășurate din fonduri structurale POSDRU
o Suport financiar și logistic în derularea proiectelor
o Alocări de fonduri din resursele proprii ale Universității pentru plata salariilor,
achizițiilor
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Organizarea de manifestări științifice locale – congrese, simpozioane, workshopuri, școli de
vară (Summer school in nutrition, etc.)
Reorganizarea comisiei de etică universitară și a comisiei de etică a cercetării științifice,
stabilirea unor proceduri noi de lucru și a unor regulamente noi de funcționare
Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale personalului didactic
o Aprobarea participărilor la manifestările științifice din țară/străinătate cu păstrarea
integrală a salarizării
o Facilitarea participării la cursurile de formare psiho-pedagogică a personalului
didactic
Biblioteca
o Achiziționarea de publicații periodice și de volume de specialitate
o Acces la bazele de date științifice on-line în rețeaua Universității

10.3. Dezvoltarea academică






Dezvoltarea programelor de studii de 3-4 ani
o Eficientizarea programelor prin crearea de discipline cu trunchiuri comune
o Revizuirea planurilor de învățământ
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba maghiară
o Crearea cadrului legal de funcționare a liniei de studiu în limba maghiară –
modificarea Cartei Universității
o Scoaterea la concurs a tuturor posturilor solicitate de către reprezentanții liniei de
studiu în limba maghiară
o Alegerea reprezentanților cadrelor didactice maghiare în consiliile departamentelor,
consiliile facultăților, senat de către electorii proprii
Măsuri specifice de dezvoltare a învățământului în limba engleză
o Editarea de cursuri în limba engleză
o Traducerea integrală a informațiilor legate de programele de studii, în limba engleză
și publicarea online a acestora
o Organizarea cursurilor și a examenelor PROFEX pentru certificarea limbii engleze
medicale

10.4. Administrație și organizare internă
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Reorganizarea și renovarea spațiilor administrative din zona rectoratului
o Renovarea și reorganizarea circuitelor secretariatului Universității
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o Renovarea și reorganizarea spațiilor destinate Departamentului de Asigurare a
Calității, a Departamentului de Relații Internaționale, a Departamentului de
Rezidențiat și a Departamentului de Învățământ postuniversitar
o Demararea renovării spațiilor de la prorectorat
o Finalizarea renovării spațiilor destinate Editurii/tipografiei
Informare și comunicare
o Actualizarea site-ului Universității și restructurarea acestuia
o Demararea procedurilor de crearea unei interfețe trilingve (ro, hu, engl) a site-ului și
a unei platforme specifice dispozitivelor mobile
o Alocarea adreselor email instituționale și a tranziției spre comunicarea paper less
o Asigurarea transparenței deciziilor administrative – publicare on line a deciziilor CA
și a senatului
o Transmiterea informațiilor importante prin newsletter-ul instituțional lunar
o Organizarea periodică a unor conferințe de presă pentru popularizarea acțiunilor din
Universitate
o Tipizarea formularelor și a cererilor uzuale utilizate în Universitate
Implementarea sistemelor de management al calității
o Instituirea unor sisteme de evidențe a datelor mai eficiente, actualizate în timp real
o Instruirea pe sisteme de evaluare a calității, a unui număr de 64 angajați ai
Universității
o Elaborarea procedurilor pentru aplicarea Ordinului 946/2005 privind controlul
intern al documentelor.
o Derularea activităților pentru implementarea sistemului de certificare a calității ISO
9001
o Elaborarea Manualului calității Universității
Sisteme software de management academic
o Aplicația software pentru statele de funcții/normele didactice
o Platforme online pentru:
 Transmiterea lucrărilor la Zilele UMF, decembrie 2012
 Transmiterea lucrărilor la Conferința doctoranzilor, 2013
 Transmiterea lucrărilor la Conferința studenților Marisiensis, 2012
 Fișele disciplinelor
o Înrolarea în sistemul uniweb al masteranzilor și a doctorazilor
o Sistemul Manuscript Central pentru revistele științifice – în procedura de
implementare
o Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
o Demararea procedurilor pentru implementarea plaților online, prin card, a taxelor
încasate de Universitate
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Asigurarea calității
o Evaluarea ARACIS pentru acreditarea masteratului de Terapie fizică și reabilitare
funcțională
o Evaluarea EUA – vizita inițială în decembrie 2012, finală în martie 2013
Armonizarea deciziilor academice cu celelalte universități de profil din țară
o Întâlnirea în mai 2012, în UMF a tuturor decidenților din sistemul universitar
medical:
 Reuniunea rectorilor universităților de medicină și farmacie
 Reuniunea decanilor facultăților de medicină, de medicină dentară și de
farmacie
 Reuniunea directorilor generali administrativi
 Participarea ministrului sănătății, dr. Vasile Cepoi
Alegeri – finalizarea procedurilor de alegeri universitare prin completarea structurilor de
conducere de la fiecare nivel cu reprezentanți ai cadrelor didactice române și maghiare și a
studenților
Demararea procesului de eliberare de legitimații plastifiate/card pentru toți studenții și
întreg personalul Universității
Organigrama Universității
o Redefinirea organigramei Universității în raport cu reorganizarea și apariția unor noi
structuri administrative
o Actualizarea statelor de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
Înființarea Asociaţie Medica Marisiensis, organizație non profit care are ca acționar unic,
UMF Tîrgu Mureș
Elaborare de regulamente, metodologii și actualizarea celor existente. Toate regulamentele
și metodologiile Universității au căpătat o formă standardizată și o codificare specifică.
o Au fost elaborate/revizuite următoarele reglementări interne:
 Carta Universității – revizuită în septembrie 2012, împreună cu Codul de
etică și deontologie profesională – avizate favorabil de MECTS.
 Metodologia nouă de ocupare a posturilor didactice
 Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de
învățământ postuniversitar
 Regulamentul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
 Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului pentru Programe
comunitare
 Regulamentul de organizare și funcționare a Compartimentului de
învățământ postuniversitar
 Regulamentul de recunoaștere a perioadelor de studii sau de plasament
efectuate în cadrul mobilităților Erasmus
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Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică universitară
Codul de etică și deontologie universitară
Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică a cercetării științifice
Regulamentul de organizare a competițiilor interne de acordare de granturi
de cercetare
 Regulamentul de atribuire a gradaţiei de merit pentru personalul didactic
auxiliar
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Universităţii
 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la
doctorat - revizuit
 Regulamentul pentru ocuparea posturilor didactice de asistent universitar pe
perioadă determinată
 Regulamentul de organizare şi desfășurare studiilor universitare de doctorat
 Regulamentul de organizare a Școlii Doctorale
 Regulamentul de acordare a burselor studențești
 Regulamentul de organizare și funcționare a Centrelor Departamentale de
cercetări medico-farmaceutice
 Regulamentul ECTS – reactualizat
 Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere în
ciclul de licență – reactualizat
 Regulamentul didactic și de activitate profesională – reactualizat
 Regulamentul de susținere a examenului de licență – reactualizat
 Regulamentul electoral al Universității – revizuit
o S-au stabilit proceduri de lucru pentru tipuri diferite de acțiuni (etape,
responsabilități, etc.) – proceduri generale și proceduri de operare standard
 Procedura de codificare a documentelor de lucru interne
 Procedura de organizare a studiilor doctorale în sistem de cotutelă cu
instituții/universități din țară/străinătate
 Procedura pentru consultanță metodologică și biostatistică
 Procedura de realizare a transferurilor/detașării rezidenților
 Procedura de operare standard privind editarea de carte didactică sau
științifică la UMF Tîrgu Mureș
 Procedura de aprobare internă a rapoartelor de autoevaluare a programelor
de studii
 Procedura standard de ocupare a posturilor didactice cu cadre didactice
asociate
 Procedura privind desfășurarea unor manifestări științifice organizate sub
egida Universității
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Procedura privind admiterea la programul de studii în limba engleză
Procedura privind modul de organizare a Zilelor Porților Deschise

10.5. Resurse umane






Concursuri posturi didactice
o Sesiunea de concursuri – septembrie 2012
o Sesiunea de concursuri – februarie 2013 – demarată în decembrie 2012 – 37 locuri
scoase la concurs – procedură de concurs în derulare
o Sesiunea de concursuri pentru asistenți universitari pe perioadă determinată – 50
locuri scoase la concurs, 40 locuri ocupate
o Reglementări specifice fiecărui tip de concurs
Evaluarea activităților didactice și a personalului didactic auxiliar
o S-au realizat autoevaluarea cadrelor didactice și evaluarea de către studenți
o S-au făcut analize și rapoarte ale evaluărilor
o S-au realizat evaluărilor personalului didactic auxiliar și nedidactic
Gradații de merit
o S-au acordat gradații de merit personalului didactic și personalului didactic auxiliar

10.6. Activități ale studenților







Programul Voluntariat în folosul Universității - a fost perfecționat și reprezintă, în prezent,
o acțiune singulară, de acest tip, la nivel național
Sistemul de burse pentru studenți - fost extins și s-au revizuit criteriile de acordare a
burselor – burse sociale, burse de merit, 13 burse de performanță științifică, 10 burse de
merit pentru performanțe sportive
Codul Studenților - a fost aprobat și asumat de către Universitate
Întâlniri periodice ale conducerii Universității cu studenții
15 ani de Erasmus în România – manifestare de promovare a mobilităților Erasmus – 15-16
mai 2012

10.7. Relația cu societatea
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Relații publice
o s-a organizat Departamentul de Comunicare și Relații Publice
o s-au realizat materiale de informare și promoționale, specifice Universității
o s-a actualizat galeria media a Universității
o s-au transmis către presă buletine informative periodice
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Viața culturală a Universității – manifestări culturale în parteneriat cu Filarmonica din Tîrgu
Mureș și cu alte instituții de cultură:
o Concerte desfășurate sub egida Filarmonicii
o Vizite ale unor personalități culturale în Universitate:
 Spectacolul de teatru: Caramitru – Mălăele, câte-n lună și în stele,
 Conferința Arta modernă și contemporană în lume susţinută de prof. Dr.
Gheorghe Anghel de la Universitatea Naționala de Arte,
 Recitalul extraordinar susținut de violonistul Gabriel Croitoru și pianistul
Horea Mihail.
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11. SITUAȚIA INSERȚIEI PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR
Inserția pe piața muncii a absolvenților Universității de Medicină și Farmacie este
preponderentă, pentru absolvenții programelor de 5/6 ani (medicină, medicină dentară și
farmacie), în programele de rezidențiat ale fiecărui domeniu de studiu.
Tabel 11.1: Număr de absolvenţi înscrişi la rezidenţiat pe programe de studii
Programul de studiu
Medicină
Medicină dentară
Farmacie

Nr. absolvenţi
241
52
11

Tabel 11.2 : Număr de absolvenţi care au promovat rezidenţiatul pe programe de studii
Programul de studiu
Medicină
Medicină dentară
Farmacie

Nr. absolvenţi
216
16
11

Tabel 11.3: Specializările alese în urma concursului de rezidențiat
Specializări medicale alese

Număr
Medicină

Alergologie si imunologie clinica
Anatomie patologica
Anestezie si Terapie Intensiva
Boli infecțioase
Cardiologie
Chirurgie cardiovasculara
Chirurgie generala
Chirurgie orala si maxilo-faciala
Chirurgie pediatrica
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, Nutriție si boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie

1
5
17
5
12
3
8
2
2
5
3
4
5
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Hematologie
Igiena
Medicina de familie
Medicina de laborator
Medicina de urgenta
Medicina interna
Medicina legala
Medicina muncii
Nefrologie
Neonatologie
Neurologie
Obstetrică – Ginecologie
Oftalmologie
Oncologie medicala
Ortopedie si traumatologie
Otorinolaringologie
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Radiologie – imagistica medicala
Radioterapie
Recuperare, medicina fizica si balneologie
Reumatologie
Urologie
Medicină dentară
Chirurgie dento-alveolară
Endodonție
Ortodonție si ortopedie dento – faciala
Parodontologie
Protetica dentara
Farmacie
Farmacie clinica
Laborator farmaceutic

80

3
1
5
10
6
20
2
1
4
6
8
10
3
3
9
6
10
6
15
6
2
3
4
1
5
3
4
2
2
9
2
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Tabel 11.4. Număr de absolvenţi admişi la doctorat in 2012, pe programe de studii
Nr. absolvenţi UMF
Tîrgu Mureş
19
3
5

Programul de studiu
Medicină
Farmacie
Medicină dentară

Nr. absolvenţi UMF
Tîrgu Mureş-2012
4
1

Tabel 11.5 : Număr de absolvenţi admişi la masterat in 2012, pe programe de studii
Programul de studiu
Laborator clinic
Controlul medicamentului, alimentului şi mediului
Managementul serviciilor de sănătate
Terapie fizică şi reabilitare funcţională
Nutriţie clinică şi comunitară

Nr. absolvenţi
3
13
26
25
31

Tabel 11.6. Număr de absolvenţi angajaţi în alt sistem decât rezidenţiat
Programul de studiu
Medicină

Nr. absolvenţi
66

Tabel 11.7 : Număr de absolvenţi care au solicitat acte de conformitate pentru recunoaşterea
studiilor în vederea aplicării pentru un loc de muncă în străinătate, pe programe de studii
Medicină
50

Medicină dentară
10

Farmacie
10
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12. RELAȚII INTERNAȚIONALE
Principalele orientări și obiective ale Departamentului de Relații Internaționale în anul 2012 au
fost:






promovarea politicii internaționale a universității prin întărirea relațiilor cu partenerii
tradiționali și prin crearea de noi parteneriate inter-universitare în Europa și în spațiul
extra-european;
încurajarea și dezvoltarea mobilităților cadrelor didactice pentru misiuni de predare,
dezvoltare academică și cercetare științifică;
încurajarea și dezvoltarea mobilităților studenților (din toate cele 3 cicluri de studii
universitare) pentru misiuni de învățământ, stagii clinice/practice și de cercetare științifică;
promovarea internațională a universității în vederea dinamizării mobilităților de tip
„incoming” pentru studenți, doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători și profesori.

Începând cu luna aprilie 2012 Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) a fost reorganizat.
El este condus de un Prorector pentru Relaţii Internaţionale, care coordonează activitatea
Biroului pentru Programe Comunitare precum şi toate activităţile legate de colaborările
internaţionale. Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale colaborează cu Comisiile de relaţii
internaţionale de la nivelul Senatului şi a facultăţilor.
Reorganizarea departamentului a însemnat de asemenea şi definirea principalelor sale
activităţi şi elaborarea unei organigrame corespunzătoare acestor activităţi. Astfel, activitatea
DRI se desfăşoară pe 3 direcţii principale:
1. Programe ale Comunității Europene LLP
2. Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale
3. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus

12.1. Programe ale Comunităţii Europene LLP
Programe ale Comunităţii Europene LLP (Long life Learning Programe - Învăţare pe tot
parcursul vieţii) - programe care sunt coordonate de Biroul pentru Programe Comunitare (BPC).
Din programele LLP, UMF Tîrgu Mureş face parte din programul ERASMUS şi este partener la
programul sTANDEM.
Biroul pentru Programe Comunitare (BPC) funcţionează:
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pe baza unui regulament elaborat în anul 2012 - Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea Biroului pentru Programe Comunitare.
pe baza unor proceduri operaţionale elaborate tot în anul 2012, pentru fiecare din cele 4
tipuri de activităţi care se desfăşoară prin BPC: „outgoing students”, „incomming students”,
„outgoing teachers”, „incomming teachers”.



12.1.1. Programul Erasmus
UMF Tîrgu Mureş a aderat la programul Erasmus din anul 2006, anul în care a primit „Carta
Erasmus” şi ulterior „Carta Erasmus extinsă” şi a început încheierea primelor acorduri bilaterale
cu universităţi din spaţiul european.
Numărul de acorduri bilaterale a înregistrat o creştere anuală, astfel încât în momentul de faţă
avem un număr de 43 de acorduri bilaterale (26 pentru Medicina, 11 pentru Farmacie, 5
pentru Medicină Dentară şi 1 pentru Nutriţie), încheiate cu universităţi din Austria, Belgia,
Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Spania, Turcia, Ungaria.
Din cele 43 de acorduri, 14 sunt acorduri nou încheiate în anul 2012, după cum reiese din
tabelul de mai jos:
Tabel 12.1: Acorduri Erasmus noi, derulate de Universitate
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Dicle University, Turcia
Dicle University, Turcia

2

Mobilităţi
de studiu
studenți
Există deja

2

Firat University, Turcia
Harran University,
Turcia
Medizinische Universitat
Wien, Austria
Universite d’Angers,
Franţa
Universita degli studi di
Bari Aldo Moro
University of Pecs,
Ungaria

Numele universităţii

Medicină

Anul în care
devine
funcţional
2012

Există deja

Medicină Dentară

2013

2

3

Medicină

2012

2

3

Medicină

2012

2

2

Medicină

2012

2

Există deja

Medicină

2013

2

2

Medicina

2013

1

3

Medicină

2013

Mobilităţi
de predare

Specializarea

Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș

9.
10.
11.
12.
13.
14.

University of Pecs,
Ungaria
University of Szeged,
Ungaria
University of Zagreb
Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia
Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia
Yeni Yuzyil University,
Istanbul, Turcia

1

3

Medicină Dentară

2013

2

2

Medicină Dentară

2013

2

Medicină

2013

2

2

Medicină

2013

2

2

Medicină Dentară

2013

2

2

Farmacie

2013

Aceste noi acorduri conferă:




24 de noi posibilităţi de mobilităţi de predare pentru profesori
26 de noi posibilităţi de mobilităţi de studiu pentru studenţi
un număr mai mare de acorduri pentru facultatea de Medicină dentară, de la 4 mobilităţi
pentru studenţi până în anul 2012, la 11 începând cu 2013 şi de la 2 mobilităţi de predare la
7 mobilități, începând cu anul 2013.

Cea mai de seamă realizare o reprezintă încheierea acordului cu Universitatea de Medicină din
Viena, şi odată cu acest acord realizându-se dezideratul major al DRI, acela de a extinde
acordurile bilaterale Erasmus spre spaţiul german. De asemenea sunt importante acordurile
semnate cu Universitatea din Bari, Italia precum şi obţinerea a 2 mobilităţi de predare pentru
profesori la Universitatea din Angers, Franţa.
Toate acordurile bilaterale existente au fost reînnoite în 2012 şi devin funcţionale în anul
universitar 2013-2014.
Finanţarea programului Erasmus este asigurată de ANPCDEFP (Agenţia Naţională pentru
Programe Comunitare) şi este completată din fondurile UMF prin plata cheltuielilor legate de
transport pentru toţi bursierii Erasmus. Această finanţare a înregistrat o substanţială creştere
anuală. În anul 2012 s-a primit cea mai mare sumă de bani, constând din finanţarea de bază,
155.029 Euro precum şi prin acordarea unei finanţări suplimentare pentru mobilităţile cadrelor
didactice de 26.750 Euro (în total: 181.779 Euro).
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Tabel 12.2: Evoluţia financiară a finanțării Erasmus (în Euro):
2006/2007

9.873

2007/2008

50.787

2008/2009

30.029

2009/2010

2010/2011

70.220

2011/2012

2012/2013

125.227

181.779
(iniț. 155.029 +
26.750 supl.)

71.876

a) Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „out-going” students
Bursele Erasmus se adresează în primul rând studenţilor şi dezideratul major este creşterea
numărului de mobilităţi, adică încurajarea studenţilor de a efectua unul sau două semestre de
studiu sau 3 luni de practică (plasament) într-o ţară a uniunii europene.
Mobilităţile de studiu şi plasament se obţin în urma unei competiţii. Criteriile de selecţie a
candidaţilor, precum şi calendarul selecţiilor sunt procese transparente, anunţate din timp şi
promovate prin afişe, site-ul UMF şi prin ligile studenţilor.
Recunoaşterea perioadelor de studii (SMS) sau de plasament (SMP), efectuate de studenţii
UMF Tîrgu Mureş în cadrul programului Erasmus la instituţii de învăţământ superior sau unităţi
sanitare din străinătate, pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS), se face pe baza
Regulamentului de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate, elaborat în
anul 2012.
Mobilităţile de studiu (SMS). Numărul de acorduri bilaterale încheiate nu este niciodată
echivalent cu numărul de mobilităţi de studiu/plasament pentru studenţi. Numărul de
mobilităţi studenţeşti (de studiu sau de plasament) depind de fondurile alocate de ANPCDEFP.
Cum finanţarea acestor programe se face pe principiul „past-performance”, creşterea
numărului de mobilităţi de studiu de la 6 în 2006, la 48 mobilități în 2012 s-a realizat prin :



încurajarea studenţilor de a pleca prin sistemul de autofinanţare (0 grant student)
sprijinul financiar acordat de conducerea universităţii prin plata cheltuielilor de deplasare
ale studenţilor şi prin plata integrală a unui număr important de burse
transferarea de fonduri de la alte tipuri de activităţi spre mobilităţile studenţeşti de studiu.



Tabel 12.3: Evoluția mobilităţilor de studiu pentru studenţi
2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

6
(6 MG)

18
(14 MG,
3 F, 1 MD)

18
(14 MG,
2 F, 2 MD)

23
(21 MG, 2 F)

25
(16 MG,
5 F, 4 MD)

44
(32 MG,
9 F, 3 MD)

48
(39 MG,
5 F, 4 MD)
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Fig. 12.1: Evoluția mobilităților de studiu pentru studenți
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Mobilităţile de plasament (SMP) (stagii de vară) pentru studenţi au început să fie finanţate în
anul universitar 2007-2008 şi pe parcurs au înregistrat o creştere constantă. În anul 2012, suma
alocată pentru mobilităţile de plasament aproape s-a dublat faţă de anul precedent, permiţând
efectuarea unui număr de 80 de astfel de mobilităţi. 20 din aceste mobilităţi au fost transferate
la SMS pentru creşterea numărului de burse de studiu (finanţarea pe principiul“pastperformance” nu ar fi permis realizarea unui număr atât de mare burse de studiu).
Mobilităţile de plasament au avut următoarea evoluţie:
Tabel 12.4: Evoluția mobilităților de plasament la studenți
2006/2007 2007/2008
0
10
(9 MG, 1F)

2008/2009
13
(12 MG, 1 F)

2009/2010
24
(24 MG)

2010/2011
23
(19 MG,
1 MD, 3 F)

2011/2012
43
(30 MG,3 F,
11 MD)

2012/2013
80
(din care 20
transferate
la SMS)
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Fig. 12.2: Evoluția mobilităților de plasament pentru studenți
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De menţionat, faptul că la aceste tipuri de mobilităţi pot participa şi doctoranzii care nu
beneficiază de burse doctorale finanţate din fonduri europene. În mod paradoxal, cu toată
campania de informare pe care am` realizat-o, interesul doctoranzilor nu a fost pe măsura
aşteptărilor. Având în vedere numărul mare de burse de plasament din acest an universitar
(2012-2013), am făcut apel prin intermediul Şcolii Doctorale atât la doctoranzi cât şi la
conducătorii de doctorat pentru a promova acest tip de burse, din păcate fără succes. Niciun
doctorand nu a solicitat bursă de plasament.
b) Mobilităţile de predare pentru cadre didactice - „out-going” teachers
Până în anul 2012, numărul de mobilităţi de predare pentru profesori a fost foarte mic, între 3
şi 7, creşterea acestui număr prin sistemul de finanţare „past -performance” fiind extrem de
dificilă. În anul universitar 2012-2013, prin alocarea unor fonduri suplimentare de la ANPCDEFP
va fi posibilă deplasarea în misiuni de predare a unui număr de 40 de cadre didactice.
Evoluţia numărului de mobilităţi de predare pentru cadrele didactice se poate observa mai jos:
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Fig. 12.3: Evoluția mobilităților de predare pentru cadrele didactice
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c) Mobilităţile pentru studenţi, de studiu şi de plasament – „incoming students”
Până în anul universitar 2011-2012 numărul de studenţi veniţi cu burse Erasmus din ţari ale UE
a fost foarte mic. Numărul mai mare înregistrat în 2011/2012 şi 2012/2013, de 8 şi respectiv 11
se datorează în primul rând existenţei programului de studiu în limba Engleză dar şi unei mai
bune promovări a universităţii în rândul partenerilor Erasmus.
Tabel 12.5: Evoluția numărului de incoming students
2006-2007

2007-2008

2008-2009

6 SMP

2 SMS

2009-2010
3 SMS
1 SMP

2010-2011

2011-2012

2012-2013

5 SMS

8 SMS

11 SMS
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Fig. 12.4: Evoluția numărului de incoming students

INCOMING SMP-SMS
12

11

10
8
8
6

6

SMS

4

3
2

2
0

SMP

5

1
0

0

0

2006-2007

2007-2008

0
2008-2009

2009-2010

0

0

0

2010-2011

2011-2012

2012-2013

d) Mobilităţi de predare pentru cadre didactice – „incoming teachers”
Numărul de cadre didactice venite prin programul Erasmus a fost de asemenea foarte mic şi
foarte variabil de-a lungul acestui interval. Cel mai mare număr s-a înregistrat în anul
universitar 2012-2013 (deşi anul universitar nu este încheiat, aceste tipuri de mobilităţi sunt
deja anunţate).
Tabel 12.6: Evoluția numărului de cadre didactice venite prin programul Erasmus
2006-2007
0

2007-2008
1

2008-2009
2

2009-2010
0

2010-2011
4

2011-2012
0

2012-2013
5

12.1.2. Proiectul sTandem
Proiectul sTandem (Standardized Linguistic Examinations For Medical Purposes) este un proiect
multinaţional finanţat de LLP (2011 – 2014), al cărui scop este de a crea instrumente de
evaluare standardizate ale competenţelor lingvistice în domeniul medical, în conformitate cu
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Acest lucru va permite în final
eliberarea unui certificat internațional standardizat de cunoştinţe lingvistice.
Consorțiul proiectului este format din importante centre de cercetare din Austria, Franța,
Olanda, Japonia, Polonia, România, Ungaria și Marea Britanie, specializate în predarea și
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testarea abilităţilor de folosire a limbilor străine în scopuri profesionale. UMF Tîrgu Mureş este
partenerul 6 în acest proiect.
Principalele obiective ale proiectului sunt :




elaborarea unor seturi de teste pentru engleza medicală pentru mai multe nivele de
competenţă;
traducerea acestui set de teste în limbile germană, franceză, poloneză, română și maghiară;
organizarea mai multor centre de examinare sTANDEM în Europa şi în afara Europei
- formarea examinatorilor sTANDEM.

Principalele activităţi realizate de responsabilii proiectului de la UMF Tîrgu Mureş în anul 2012,
au fost:












colaborarea cu restul partenerilor la întocmirea descriptorilor şi specificaţiilor necesare
pentru dezvoltarea testelor;
colaborare cu restul partenerilor la întocmirea unor chestionare referitoare la necesitatea
folosirii limbilor moderne în specialităţi medicale şi farmaceutice. Distribuirea acestor
chestionare şi analizarea lor ulterioară;
obţinerea unor permisiuni (copyright permission) pentru folosirea unor textelor medicale la
întocmirea unor teste Reading şi Speaking (comprehensiunea textului după citire);
dezvoltarea a 9 seturi de teste la „Reading” şi o bază de 68 de teste la „Speaking”, pentru
nivelele de testare B1, B2, C1, specialităţile: medicină generală, farmacie, nursing;
participarea la şedinţa comisiilor de evaluare a testelor întocmite;
diseminarea de informaţii: prezentarea sTANDEM în cadrul conferinţei Plurilingvism,
Multilingvism şi Interculturalism, organizată la Iaşi, România, realizată prin împărţirea de
broşuri;
participare la corectarea şi revizuirea textului din Manualul celor care întocmesc testele de
evaluare (Manual for test developers);
participare la corectarea şi revizuirea textului din Manualul evaluatorului (Manual for test
evaluators);
participare la şedinţa kick-off din Cracovia, Polonia şi la 11 teleconferinţe.

12.2. Programe ale altor organisme sau consorţii academice internaționale (DAAD, CEEPUS,
Fulbright, COST)
Pentru programele DAAD, Fulbright, COST, aplicaţiile fiind individuale, DRI oferă doar sprijin
logistic (ex. actualizarea periodică a informaţiilor, sprijin pentru întocmirea documentelor).
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Programul CEEPUS
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program
internaţional care are ca scop promovarea cooperării dintre ţările central şi est-europene în
domeniul învăţământului superior. Din acest proiect fac parte următoarele state: Albania,
Austria, Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia,
Montenegro, Polonia, România, Serbia, Slovacia, şi Slovenia, la care au aderat mai târziu
Pristina-Kosovo şi Republica Moldova.
Facultatea de Farmacie din UMF Tîrgu Mureş este membră a reţelei CEEPUS încă din anul 2001,
sub coordonarea Facultăţii de Medicină şi Institutului de Bioanalitică de la Universitatea din
Pécs (CEEPUS I H-0076 şi CEEPUS II H-0010).
Din anul universitar 2012-2013 coordonarea reţelei a fost preluată de către Facultatea de
Farmacie din UMF Tîrgu Mureş. Începând cu această dată, denumirea reţelei s-a modificat în
RO-0010.
Activităţi desfăşurate în cadrul reţelei CEEPUS în anul 2012:




Mobilităţi ale cadrelor didactice UMF Tîrgu Mureş: 5 cadre didactice au beneficiat de
mobilităţi de predare în alte centre universitare partenere în reţeaua CEEPUS din
străinătate (Croaţia, Austria, Slovacia, Ungaria)
Participarea la Şcoala de Vară CEEPUS: 12th International Symposium and Summer School
on Bioanalysis, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din
Cluj-Napoca în perioada 04-14 iulie, 2012.

La această conferinţă internaţională au fost prezentate 6 lucrări cu rezumat publicat având ca
autori cadre didactice de la UMF Tîrgu Mureş. O altă lucrare a avut un coautor de la UMF Tîrgu
Mureş, lucrarea fiind o colaborare CEEPUS între UMF Tîrgu Mureş şi Universitatea din Viena.
Notă: Datorită redirijării tuturor burselor acordate României către UMF Iuliu Haţieganu, în
vederea bunei organizări a Şcolii de Vară, UMF Tîrgu Mureş nu a avut posibilitatea să finanţeze
burse CEEPUS pentru invitaţi din alte centre universitare participante la această reţea.
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Lucrări publicate în extenso în reviste de specialitate în anul 2012, rezultate din colaborări
cu parteneri din reţeaua CEEPUS - în anul 2012 a apărut o singură lucrare.
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12.3. Programe de cooperare bilaterală internaţională, altele decât Erasmus
Pentru coordonarea şi managementul acestor programe a fost numit un responsabil în anul
2012.
1. Universităţi partenere
Lista universităţilor cu care UMF Tîrgu Mureş are acorduri de colaborare didactică şi ştiinţifică:
1. Universita degli Studi di Parma, Italia din 2005
2. Universitatea din Szeged, Ungaria (Farmacie) din 2006
3. Universitatea din Debrecen (Medical and Health Science Centre) Ungaria (Medicină) din
2004
4. Universitatea din Debrecen (Medicină Dentară) din 2011
5. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţeanu”, Republica
Moldova din 2008
6. Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria din 2008
7. Institutul Oncologic din Budapesta, Ungaria
8. Universitatea din Pecs, Ungaria din 2006
9. Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa, din 2007
10. Universitatea din Granada, Spania din 2006
11. Campus Bio-Medico of Rome, Italy din 2010
12. Korea University, Korea din 2009
2. Acorduri de cooperare bilaterală
12.3.1. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţeanu”, Republica Moldova
UMF Tîrgu Mureş are încheiate două acorduri cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
“Nicolae Testemiţeanu” din Republica Moldova, unul pentru Medicină, semnat în anul 2008 şi
unul pentru Farmacie semnat în anul 2009. Cu ocazia vizitei D-lui Rector Ion Ababii la Tîrgu
Mureş în anul 2012, s-a reiterat dorinţa ambelor părţi ca acest acord, care prevede schimburi
de studenţi, rezidenţi, cadre didactice tinere, diferite forme de cooperare în domeniul ştiinţific
şi didactic, să devină mai funcţional.
12.3.2. Acordul de cooperare bilaterală cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, Franţa
Acest acord a fost semnat pentru prima dată în anul 2007 şi a fost reactualizat în anul 2011.
Acest acord bilateral permite cadrelor didactice şi studenţilor de la UMF Tîrgu Mureş să
acceseze burse MIRA, burse de cercetare şi formare profesională, finanţate de Regiunea
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Rhone-Alpes. Aceste burse se obţin prin competiţie, iar dosarele de candidatură sunt urmărite
şi susţinute de reţeaua RECIF din Lyon, reţea din care facem şi noi parte. În anul 2012, UMF
Tîrgu Mureş nu a obţinut nici o bursă deşi au fost depuse 2 dosare. E pentru prima dată că ne
confruntăm cu această situaţie.
12.3.3. Acordul de cooperare cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria
Acordul de colaborare bilaterală încheiat în anul 2008 între Universitatea Semmelweis din
Budapesta şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş a permis şi în anul 2012,
ca şi în anii precedenţi, desfăşurarea a două tipuri de activităţi:
a) Acordarea de burse pentru stagii de perfecţionare
Bursele pentru stagii de perfecţionare se adresează în primul rând cadrelor didactice tinere şi
doctoranzilor, şi au rolul de a încuraja şi facilita pregătirea profesională. Conform termenilor
acordului, persoanele participante la proiect beneficiază de o bursă (diurnă) şi cazare asigurată
de universitatea gazdă. În anul 2012, 5 cadre didactice de la Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Tîrgu Mureş au participat la acest program.
b) Programul Profesori invitaţi
Programul are în vedere facilitarea contactului profesional dintre cadrele didactice ale celor
două universităţi, reînnoirea şi dezvoltarea legăturilor deja existente, respectiv oferă
posibilitatea demarării a unor proiecte comune de cercetare. În anul 2012, 2 profesori
universitari de la Universitatea Semmelweis au fost în vizită la UMF Tîrgu Mureş.
La sfârşitul anului 2012 a fost demarat procedeul de reactualizare a Acordului de cooperare
bilaterală cu Universitatea Semmelweis din Budapesta, având în vedere pe de o parte faptul că
el urmează să expire în anul 2013, pe de altă parte faptul că atât la Universitatea de Medicină şi
Farmacie din Tîrgu Mureş cât şi la Universitatea Semmelweis din Budapesta au avut loc alegeri
şi schimbări în conducerea universităţilor.
12.3.4. Acordul de cooperare cu Institutul Oncologic, Ungaria
Programul are în vedere facilitarea organizării de doctorate în cotutelă, coordonate de cadre
didactice din ambele instituții, în baza unui acord guvernamental preexistent. În anul 2012, au
fost susținute teze de doctorat realizate de doctoranzi de la Institutul Oncologic Budapesta,
doctoranzi ai Universității noastre, au fost derulate examene/referate a doctoranzilor de la
Institutul Oncologic Budapesta, în comisii mixte și au continuat vizitele de lucru la cele două
instituții pe teme de interes comun (anatomie patologică, chirurgie, etc.).
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12.4. Afilieri internaţionale
UMF Tîrgu Mureş este afiliată la următoarele organizaţii profesionale internaţionale:






EUA - European University Association
AMEE - An International Association for Medical Education
CIDMEF – Conférence Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d'Expression
Française
ADEE – Association for Dental Education in Europe
EAFP - European Association of Faculties of Pharmacy

12.5. Parteneriate internaționale
a) RECIF (Réseau d'Epidémiologie Clinique Internationale Francophone) este o reţea francofonă
de epidemiologie clinică, fondată la Lyon în 1988 de către Universitatea Claude Bernard Lyon 1,
Fundația Merieux şi Hospices Civiles de Lyon, cu sprijinul Ministerului Francez al Afacerilor
Externe. RECIF reprezintă partea francofonă a unei vaste reţele internaţionale de epidemiologie
clinică, INCLEN (International Clinical Epidemiology Network). Principala misiune a RECIF este
formarea universitară, prin promovarea învăţământului şi a cercetării aplicate în epidemiologia
clinică în ţările francofone şi europene. În al doilea rând RECIF îşi propune să realizeze planuri
de cercetare in colaborare între diferiţii parteneri.
UMF Tîrgu Mureş este partener RECIF din anul 2006. În acest an, în urma unei vizite de
monitorizare efectuate de D-na Profesor Helene Pellet, membru fondator al reţelei RECIF, în
UMF Tîrgu Mureş a fost acreditată o Unitate RECIF, a treia din România după cea de la Iaşi şi
Bucureşti. Membrii fondatori ai Unităţii RECIF din Tîrgu Mureş sunt în principal cadre didactice
care, în urma obţinerii unei burse MIRA, cu sprijinul RECIF, au urmat şi absolvit Cursul de
formare în epidemiologie clinică de un an de la Lyon.
Acţiuni realizate cu sprijinul reţelei RECIF din Lyon:




obţinerea în fiecare an (cu excepţia anului 2012) a unei burse MIRA, bursă de formare
profesională (în diferite domenii, în funcţie de specialitatea candidatului);
posibilitatea oferită bursierilor UMF Tîrgu Mureş de a urma Cursul de Epidemiologie Clinică
şi Metodologia Cercetării de la Lyon;
participarea la unele din reuniunile anuale ale RECIF şi prin aceasta posibilitatea de a creşte
vizibilitatea UMF Tîrgu Mureş.

Trimestrial, coordonatorul reţelei RECIF elaborează o „Scrisoare” ( Newsletter), pe baza datelor
solicitate de la toţi membrii. Aceste scrisori, care cuprind cele mai importante realizări ale
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unităţilor RECIF, sunt apoi difuzate electronic la toţi partenerii. Consider că aceste scrisori
constituie un bun mijloc de a creşte vizibilitatea UMF Tîrgu Mureş (de cele mai multe ori şi
unitatea noastră RECIF a avut realizări demne de menţionat).
b) MEDINE II
UMF Tîrgu Mureş este singura universitate din România care face parte din proiectul MEDINE
(Medical Education in Europe). Acest proiect iniţiat de Universitatea din Ediburgh, este
continuarea proiectului MEDINE I (2004-2008), un proiect finanţat din fonduri europene, al
cărui scop este modernizarea şi armonizarea educaţiei medicale în Europa. Succesul de care s-a
bucurat acest proiect este demonstrat de faptul că cea mai mare parte a universităţilor de
medicină din Europa au aderat la acest proiect şi de asemenea de faptul că o serie de
organisme internaţionale responsabile de educaţia medicală au intrat în parteneriat cu
MEDINE: AMEE (Association for Medical Education in Europe), MedEdCentral, MedEdWorld,
ECTS Medicine Association.
În anul 2012 UMF Târgu Mureş a participat la 3 reuniuni MEDINE: la Budapesta, la Lyon şi la
Edinburgh. Cu aceste ocazii am contribuit la elaborarea raportului final al unuia din cele 10
pachete de lucru MEDINE, şi anume Work Package 05: Curriculum Trends in Medical Education
in Europe in the 21st Century, condus de Dna Madalena Patricio, secretar general AMEEE.
La sfârșitul anului 2012, am primit din partea domnului Prof. Allan Cummings de la
Universitatea din Edinburgh, coordonatorul proiectului MEDINE, propunerea de a fi parteneri şi
la cel de-al treilea proiect MEDINE, care va fi supus spre aprobarea CE în această primăvară.
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13. RELAȚIA CU STUDENȚII
În cadrul Universității de Medicină si Farmacie din Tîrgu Mureș activează următoarele
organizații studențești:





Liga Studenților din Tîrgu Mureș
Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș
Asociația Studenților Farmaciști din Tîrgu Mureș
Organizația Studenților de Medicină Dentară din Tîrgu Mureș

13.1. Liga Studenților din Târgu Mureș
Liga Studenților din Târgu Mureș (LSTGM) este o organizație non profit, cu caracter socioprofesional, autonomă, creată pentru a apăra și promova drepturile și interesele studenților
din Universitatea de Medicină și farmacie din Tîrgu Mureș, indiferent de sex, religie, etnie,
naționalitate sau convingeri politice, prin toate mijloacele legale de care dispune.
Activități desfășurate în parteneriat cu UMF Tîrgu Mureș:










Congresul Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi Farmacişti 'Marisiensis' care are
a avut ca scop facilitarea accesului studenților la cercetarea medicală prin organizarea
cadrului de prezentare a lucrărilor cu conținut științific realizate de studenți ai
Universităților de Medicina si Farmacie din Romania si străinătate și organizarea de cursuri
si ateliere de lucru pe teme medicale si farmaceutice.
Festivalul studențesc cultural-sportiv Medifun – realizarea unui eveniment sportiv de 4 zile
(28 iunie-1 iulie 2012) cu scopul promovării mișcării și a vieții sănătoase.
Tabăra de instruire a studenților reprezentanți – formarea de studenți cu aptitudini de
reprezentanți în fiecare structură a Universității (ateliere de lucru pentru proiecte,
voluntariat, acțiuni de tineret)
Bursele internaționale ale Ligii Studenților, de cercetare și practică de vară – schimburi
bilaterale cu universități din străinătate.
0% Diabet 100% Sănătate – a avut ca scop informarea grupului ţintă asupra posibilelor
cauze şi efecte ale diabetului prin organizarea unei campanii de prevenţie şi screening
pentru diabet pe parcursul a trei zile, în perioada 12-14 Noiembrie 2012.
Teddy Bear Hospitals - avut ca scop promovarea sănătăţii în rândul copiilor participanţi şi
eliminarea fricii de halatul alb prin acțiuni de dezvoltare personală a copiilor și prevenție a
comportamentelor cu risc.
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Organizarea simulării de admitere pentru candidaţii la Universitatea de Medicină şi
Farmacie.
Donează sânge! Fii erou! - a avut ca scop ajutarea Centrului de Transfuzie Sanguină Tîrgu
Mureș în vederea depăşirii deficitului de sânge şi preparate din sânge prin distribuirea de
5000 de pliante informative studenţilor din campusurile universitare si cetățenilor orașului
Tîrgu Mureș în perioada premergătoare evenimentului, cu privire la campanie în special şi
actul de donare a sângelui în general și prin organizarea unei campanii de donare de sânge
pe parcursul a 5 zile.

Universitatea a sprijinit participarea studenților la adunările generale naționale și
internaționale a studenților: Adunarea Generală FASMR, Adunarea Generală ANOSR, Adunarea
Generală IFMSA , Adunarea Generală EDSA, Adunarea Regională Europeană pe medicină.

13.2. Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş
Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş (ASM) reprezintă interesele studenţilor ce
urmează cursurile în limba maghiară ale universităţilor din Tîrgu Mureş.
Activități desfășurate în parteneriat cu UMF Tîrgu Mureș:
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Sesiunea Științifică Studențească - manifestare ştiinţifică anuală realizată de Asociaţia
Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş. Ea dă posibilitatea studenţilor de a-şi prezenta
lucrările ştiinţifice în secţii de medicină generală, stomatologie şi farmacie.
Organizarea simulării de admitere pentru candidaţii la Universitatea de Medicină şi
Farmacie (UMF), de trei ori pe an, în 14 localităţi. Astfel, participanţii se pot acomoda cu
atmosfera specifică a examenului.
Programul informativ este „Porţile Deschise Universitare” organizat în anual în luna
noiembrie. Obiectivele propuse sunt prezentarea Universității de Medicină și Farmacie,
Universitatea de Arte Teatrale, Universitatea Sapientia, Spitalul Clinic Judeţean, SMURD-ul
precum şi biblioteci şi centre culturale.
Programul de training Tabăra Bobocilor - ținta noastră cu acest program este integrarea
bobocilor în viaţa universitară, lărgirea sferei de reprezentare, sensibilizarea studenţilor
spre participare activă în viaţa publică şi socială.
Tabăra de management al proiectelor este organizată anual în luna octombrie având ca
scop creșterea nivelului evenimentelor organizate pe parcursul anului, extinderea
domeniului de activități a asociației și implicarea membrilor noi în activitatea asociației.
Spitalul Teddy Bear - grupul țintă al programului o reprezintă copiii de la grădiniță, iar
scopul este scăderea reacției de halat alb al acestor copii.
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La începutul fiecărui an universitar se oferă bobocilor un “serviciu de prim-ajutor” prin
organizarea unor întruniri pentru îndrumarea lor, prezentându-le totodată oraşul, specificul
învăţământului din Târgu Mureş şi posibilităţile de petrecere a timpului liber. Tot pentru
proaspeţii studenţi se publică “Broşura informativă pentru boboci”.
Zilele şi Festivalul Studenţesc din Tîrgu Mureş a devenit cel mai atractiv program al
Asociaţiei Studenţilor Maghiari din Târgu Mureş, atât pentru studenţii din oraş, cât şi pentru
studenţii din alte centre universitare cum ar fi Cluj Napoca, București. Obiectivul principal al
evenimentului, este de a oferii studenţilor ocazia de relaxare și distracţie, dar prin
programul ei atrage atenţia studenţilor asupra importanţei culturii şi a tradiţiei.
Alte proiecte organizate de ASM: Seri muzicale, Tabără de schi, Curs de dans popular,
Program Mentor etc.
Implicare în acordarea burselor sociale şi de studiu în colaborare mai ales cu Universitate
de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș dar și cu diferite fundaţii, precum Societatea
„Bolyai”, Fundaţia „Şcoala”, Fundaţia „Orbán Balázs” din Toronto (Canada).
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14. BIOBAZA ȘI STAȚIA EXPERIMENTALĂ
În noua organigramă aprobată de senatul Universității, Biobaza și Stația experimentală fac
parte din Centrul de Cercetări Medicale și Experimentale, aflat în curs de organizare.
14.1. Biobaza
Animalele de laborator reprezintă pentru cercetarea ştiintifică medicală unul dintre cele mai
importante instrumente de investigaţie. Utilizarea lor în domeniile de cercetare şi testare ce
aduc o contribuţie substanțială la dezvoltarea medicinii, a făcut ca în țările cu tradiţie, creşterea
animalelor de laborator să devină o adevărată “ industrie” cu un înalt grad de specializare ,
benefică sub toate aspectele speciei umane.
Creşterea animalelor de laborator constituie o activitate ştiinţifică condusă şi controlată de
specialişti, care urmăresc nu numai obţinerea unor animale sănătoase, dar şi crearea unor linii
cu anumite performanţe.
Biobaza UMF Tg. Mureș creşte următoarele specii de animale de laborator, adăpostite
corespunzător conform particularităţilor fiziologice şi scopului urmărit: şoareci albi, linia AKR2,
şobolani de laborator, linia Albinosul de Wistar, iepuri, metişi, berbeci.
Stocul de animale la finele anului 2012 a fost: 876 şoareci, 796 şobolani, 56 iepuri, 1 berbec.
Animalele de experiență sunt utilizate pentru lucrări practice la studenţi conform programei
şcolare, muncă de cercetare, lucrări de licenţa, teze de doctorat, granturi științifice,
simpozioane, etc. la cerere, după obţinerea tuturor avizelor necesare derulării lucrării, conform
legislaţiei in vigoare.
De regulă , lucrările practice se desfășoară în laboratoarele de la discipline, munca de cercetare
în laboratorul ataşat biobazei, de către personalul calificat în acest sens din biobază.
Disciplinele care au utilizat animale de laborator pentru lucrări practice la studenţi sunt:
Fiziologia, Farmacologia (Facultatea de Farmacie), Microbiologia, Parazitologia.
Disciplinele care au utilizat animale de laborator pentru activitatea de cercetare sunt:
Farmacologia (Facultatea de Farmacie și Facultatea de Medicină), Farmacognozia, Fiziologia,
Microbiologia, Biochimia, Anatomia, O.R.L., Oftalmologia, Medicala II, Toxicologia, Ortopedia.
Pentru lucrările practice la studenţi s-au utilizat: 302 şoareci, 138 şobolani, 2 iepuri, 220
broaşte.
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Pentru munca de cercetare s-au utilizat: 245 şoareci, 585 şobolani, 87 iepuri.
Recoltările de sânge la berbec, se fac la cerere, pentru disciplinele: Microbiologie, Fiziologie,
Farmacognozie şi Fitoterapie.
Munca de cercetare ştiinţifica a presupus efectuarea a unui număr de 27 de lucrări care au
utilizat animale de experienţa, din acestea 22 au fost finalizate, iar 5 sunt in derulare.
Locaţiile în care s-au desfăşurat sunt: 17 lucrări în laboratorul ataşat biobazei, 4 lucrări în stația
experimentală, 6 lucrări în laboratorul de neurofiziologie din cadrul disciplinei.
Lista lucrărilor ştiinţifice care au utilizat animale de laborator:
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Corelații anatomo-clinice în sutura bontului bronşic, după rezecții pulmonare - teză de
doctorat - 40 iepuri;
Modificări funcţionale la şoareci transgenici, predispuşi la boala Alzheimer, fără şi cu
tratament; asemănarea rezultatelor cu un etalon reprezentat de o populaţie sănătoasă lucrare de diplomă - 10 şoareci;
Medicaţia psihotropă şi adipogeneza - lucrare științifica - 50 şobolani;
Studiul efectului antinociceptiv al ketaminei şi al interacțiunii acesteia cu diverşi
psihofarmaconi în durerea acuta - lucrare ştiintifică - 210 şoareci;
Valorificarea unor anticonvulsivante în diferite forme farmaceutice pentru uz pediatric –
teza de doctorat - 30 şobolani, 3 iepuri;
Acţiunea extractelor de Xanthium spinosa asupra adenomului de prostata - lucrare
științifica - 40 şobolani.
Evaluarea efectului microdozelor de Delphinim Staphisagria în patologia chirurgicala la
animale de experienţă - lucrare științifica - 40 şobolani
Analiza efectului patofiziologic al depleției fazei REM în hipocamp de şobolan; modelarea
fazei primare a demenţei Alzheimer, forma finală - lucrare ştiințifică - 36 şobolani
Studiul efectelor unor substanţe asupra retinopatiei diabetice - teza de doctorat - 50
şobolani
Influenţa antipsihoticelor moderne asupra metabolismului lipidic la șobolan - lucrare
ştiințifică, lucrare de licenţa - 36 şobolani.
Cercetarea adipogenezei centrale şi periferice induse de mirtazapina - lucrare ştiințifică,
lucrare de licenţa - 20 şobolani.
Răspunsul antiinflamator local după administrarea unor preparate vâscoelastice - lucrare
ştiințifică, lucrare de licenţa - 25 şoareci.
Cercetarea efectului anxiogen – anxiolitic a două substanţe cu acţiune serotoninergiccentrală: fluoxetina şi buspirona - lucrare ştiinţifica, lucrare de licenţa – 30 șobolani.
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Cauze medicamentoase ale sindromului de iris flasc intraoperator – studiu experimental pe
iepuri şi observații clinice - lucrare ştiinţifica, lucrare de licenţa – 40 iepuri.
Cercetarea modificărilor locale după autoimplantul de cartilaj auricular - lucrare ştiinţifica –
36 iepuri.
Remodelarea osoasă în condiţii experimentale şi clinice - teza de doctorat – 72 șobolani.
Posibilitatea cedării in vivo a monoxidului de azot din nitrone - lucrare ştiințifică – 10 iepuri.
Influenţa unor anticonvulsivante asupra metabolismului lipidic la şobolan - lucrare ştiințifică
- 36 şobolani.
Investigarea prin metode de biologie moleculara a modificărilor morfologice – structurale
din epileptogeneza hipocampală - proiect de cercetare - 30 şobolani juvenili.
Experimental studies concerning mechanism of post – cardioplegic rhitm troubles - proiect
de cercetare, teza de doctorat - 25 şobolani.
Studiul experimental al mecanismelor excitării din epileptogeneza hipocampală - proiect de
cercetare - 60 şobolani adulți si 11 pui de 7-12 zile.
Investigarea prin metode electrofiziologice in vivo, biologie moleculara şi modelară
computerizata a rolului oscilaţiilor de frecventă înaltă şi a activităţii interrictale în
epileptogeneza hipocampală - proiect de cercetare - 10 şobolani adulţi
Utilitatea modelelor in vivo în dezvoltarea antiepilepticelor noi - proiect de cercetare, teza
de doctorat - 40 şobolani de 7-12 zile.
Dezvoltarea unui model de fibrilaţie atrială spontană la şobolani cu hipertensiune arterială
secundară - proiect de cercetare, CIGCS - 60 şobolani.
Tratamentul chirurgical al pancreatitei acute severe - 6 iepuri.
Controlul vascular în rezecțiile hepatice, studiu clinic şi experimental - 6 iepuri.
Crearea unui model experimental de osteomielită la iepuri - 6 iepuri.

Biobaza dispune de autorizaţie sanitar veterinară de funcţionare, cod CAEN şi cod de
exploataţie , pentru asigurarea cadrului legal de desfăşurare a activităţii de creştere şi utilizare
a animalelor de experiență. Personalul biobazei este format din 1 medic veterinar, 2 tehnicieni
veterinari și 1 îngrijitor de animale.
14.2. Stația experimentală
Activităţi şi servicii desfăşurate în cadrul Staţiei Experimentale:

 pregătirea logisticii (alături de medicii colaboratori) necesare începerii unei teme de


cercetare în domeniul medicinii experimentale;
pregătirea şi executarea (alături de cadre universitare, medici, studenţi) a lucrărilor de
diplomă, tezelor de doctorat şi post-doctorat, cât şi a lucrărilor ştiinţifice şi experimentale;
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pregătirea animalelor de experienţă în vederea intervenţiilor solicitate de cadre didactice şi
studenţi în cadrul lucrărilor practice;
acordarea asistenţei sanitar-veterinare în timpul intervenţiilor chirurgicale şi a
experimentelor;
efectuarea unor intervenţii chirurgicale la solicitarea cadrelor didactice;
acordarea asistenţei post-operatorii la animale;
manipularea materialelor biologice;
coordonarea activităţilor desfășurate în cadrul Laboratorului de radiologie - diagnostic
veterinar.

Lucrări experimentale
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Crearea unui model experimental de osteomielită – studiu parțial
Tehnici de remediere a fracturilor
Ablaţia cu microunde în tumorile hepatice primare şi metastatice – workshop internațional
Studiu privind reconstrucţia ligamentului încrucişat anterior cu grefon os-tendon-os versus
semitendinos şi posibilităţi de fixare a acestora - studiu parţial
Patologia tendonului patelar şi a ligamentului încrucişat şi metode chirurgicale de fixare
Remodelarea osoasă în condiții experimentale și clinice – studiu radiologic
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15. DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE PSIHO-PEDAGOGICĂ
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a acestei structuri de învăţământ este stabilită
prin O.M. nr. 5745 din 13 septembrie 2012, continuând în conţinut celelalte prevederi
legislative în temeiul cărora s-a înfiinţat şi funcţionat această structură. Prin Metodologia-cadru
de organizare a programelor de formare psihopedagogică se stabileşte ca obiectiv
fundamental, certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică, materializat prin
obţinerea Certificatului de absolvire a nivelului parcurs, care cunoaşte două niveluri :



nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi
didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial;
nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să
ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior.

Reînfiinţarea acestei structuri educaţionale are la bază numărul crescând al cererilor
studenţilor de la toate facultăţile şi specializările acestora, în mod deosebit în cadrul Educaţiei
Fizice şi Sportive, specializare care prin profilul pregătirii implică cu necesitate asemenea
competenţe didactice. Programul de formare psihopedagogică este finalizat prin susţinerea
examenului de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, constând în elaborarea şi susţinerea
unui Portofoliu didactic, care prin conţinutul său, reflectă în mod sintetic nivelul şi calitatea
competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea acestei forme de pregătire
psihopedagogică, stabilit atât prin metodologia-cadru, cât şi prin metodologia proprie a
departamentului.
Pregătirea propriu-zisă a cursanţilor s-a desfăşurat în conformitate cu Planul de învăţământ şi
Programele analitice ale fiecărei discipline, curriculum-ul programelor de formare
psihopedagogică fiind structurat pe trei dimensiuni curriculare : curriculum nucleu, curriculum
extins şi curriculum opţional (nivel II). Programul de pregătire psihopedagogică, desfăşurat de
la începutul reconstituirii departamentului, a cuprins studenţi din interiorul universităţii şi
absolvenţi ai acestei instituţii, cei mai mulţi dintre aceştia fiind cadre didactice universitare,
forma de pregătire la nivelul acestora fiind intensivă – comasată, iar disciplinele diferenţiate şi
predate în raport cu anii de studiu.
În ceea ce priveşte dinamica frecventării la această formă de pregătire, în raport cu anii
anteriori, se constată o tendinţă de creştere a interesului manifestat de studenţi şi absolvenţi
pentru cariera didactică, mai consecvenţi fiind studenţii de la specializarea Educaţie fizică şi
Sport, la care competenţele psihopedagogice devin o necesitate obiectivă.
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În ceea ce priveşte structura cursanţilor înscrişi la această formă de pregătire, în anul
universitar 2012-2013 frecventează cursurile un număr de 207 cursanţi, dintre care, 148 sunt
studenţi la nivelul I, iar 59 cursanţi la forma comasată : nivelul I – 27, la nivelul II – 32.
Tabel 15.1: Structura studenţilor care frecventează pregătirea psihopedagogică, în raport cu

criteriul specializării şi a anului de studiu.
Ani de studii
I
II
III
Total

Medicină
17
4
21

Farmacie
26
12
38

Med.dent.
2
1
3

AMG

7
7

ND
8
8

BFK
10
10

EFS
26
21
14
61

Total
96
21
31
148

Din tabel se desprinde faptul că motivaţia participării este corelativă cu conştientizarea
necesităţii pregătirii pentru profesiile didactice şi a competenţelor ce le implică acestea. De
unde numărul scăzut a studenţilor de la facultăţile şi specializările din cadrul UMF Tg. Mureș,
mai motivaţi fiind studenţii de la specializarea Educaţie Fizică şi Sport, pentru ceilalţi pregătirea
fiind circumscrisă unui orizont de aşteptare strict aleator.
În scopul evidenţierii unor aspecte legate de necesitatea pregătirii psihopedagogice a cadrelor
didactice în scopul formării competenţelor didactice, s-a realizat un studiu preliminar pe un
eşantion reprezentativ de subiecţi care participă la această formă de pregătire (36%), utilizând
ca principal instrument Ghidul de interviu, instrument care cuprindea întrebări prin intermediul
cărora au fost admişi cursanţii la acest program de pregătire psihopedagogică. Configuraţia
motivaţional-atitudinală este surprinsă în itemul ce vizează această dimensiune, desprinzând
ierarhic următoarele motive : cele legate de necesitatea pregătirii pentru a desfăşura activităţi
didactice; aptitudinile didactice; motivele de ordin personal; motivele legate de vocaţie;
prestigiul profesional şi social.
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16. BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş, ca unitate indispensabilă
procesului universitar, realizează o dublă misiune: modelarea, dezvoltarea şi administrarea
serviciilor info-documetare în sprijinul studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor
categorii socio-profesionale; facilitarea şi lărgirea accesului la surse de informare şi
documentare – interne şi externe - prin implementarea tehnologiilor informaţionale moderne,
formarea deprinderilor de căutare, selectare, regăsire şi utilizare a informaţiei de către
utilizatori.
Biblioteca UMF din Tîrgu Mureş, prin compartimentele din structura sa organizatorică, şi-a
îndeplinit în cursul anului 2012 principalele funcţii şi atribuţii:











completarea permanentă a fondului documentar prin achiziţia publicaţiilor ştiinţifice pe
profilul programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat din Universitate şi pe temele
de cercetare ştiinţifică din domeniul medical;
prelucrarea informaţiilor cuprinse în documente (catalogare - clasificare – indexare) şi
valorificarea lor prin intermediul instrumentelor de informare şi documentare: Buletin
bibliografic medical, Index bibliografic medical, bibliografii, traduceri şi cercetări
bibliografice;
organizarea fondului de documente şi depozitarea lor în conformitate cu principiile de
ordonare şi dispoziţiile legale de păstrare în siguranţă;
difuzarea documentelor (împrumut de publicaţii la domiciliu şi consultare în săli de lectură);
îndrumarea cititorilor pentru utilizarea colecţiilor bibliotecii;
realizarea schimbului interbibliotecar naţional şi internaţional;
continuarea activităţii de informatizare a compartimentelor bibliotecii, prin programul
integrat de bibliotecă ,,ALICE”;
achiziţia echipamentelor de digitizare a publicaţiilor, instalarea acestor echipamente de
lucru, instruirea personalului şi implementarea procesului de digitizare a publicaţiilor.

16.1. Activitatea de achiziţie, evidenţă şi catalogare a publicaţiilor
În cursul anului 2012, achiziţia şi completarea fondului de publicaţii s-a efectuat, la propunerile
cadrelor didactice, în conformitate cu cerinţele disciplinelor de predare şi ale cercetării
ştiinţifice :



s-au efectuat comenzi de carte în ţară şi străinătate;
s-au întocmit formele de plată pentru achiziţii;
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s-au verificat şi justificat la contabilitate sumele angajate pentru comenzi, donaţii şi schimb
interbibliotecar;
s-au recepţionat şi evaluat cărţile primite prin alte surse decât comenzile şi s-a ţinut
evidenţa primară şi individuală a publicaţiilor intrate în bibliotecă.



Tabel 16.1. Tipuri de publicaţii achiziționate în 2012
Nr. crt.
1
2
3

Tipuri de publicaţii
Cărţi
Publicaţii periodice
Stas-uri
TOTAL

Nr. volume
1043
1036
2
2081

Nr. exemplare
1043
1036
4
2083

Valoare (lei)
42.240,48
239.567,64
230.99
282.039,11

Tabel 16.2. Structura fondului de publicaţii la sfârșitul anului 2012, pe tipuri de publicaţii
Nr. crt.
1
2

1

Tipuri de publicaţii
Cărţi
Publicaţii periodice
TOTAL
Alte documente de bibliotecă
Stas-uri

Fond de publicaţii
92.984
76.996
169.980
2

Tabel 16.3. Dinamica fondului de publicaţii în anul 2012
Nr. crt.
Mişcarea fondului de publicaţii
1
Fond de publicaţii la 31.12.2011
2
(+) Intrări în anul 2012
3
(- ) Ieşiri / Eliminări de publicaţii în anul 2012
Total fond de publicaţii la 31.12.2012

Volume
193.251
3.185
26.456
169.980

Valoare
2.071.757,20
590.795,80
24.325,82
2.638.227,18

Fondul de publicaţii în limbi străine este de 107.121 volume.
16.2. Activitatea de prelucrare a documentelor
În anul 2012 au fost descrise bibliografic 3655 publicaţii, în regim automatizat, numărul total de
înregistrări catalografice în sistem automatizat (din total colecţii) este de 52.143 publicaţii;
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s-au scos din registrele de inventar cele 26.452 publicaţii casate;
s-a elaborat Buletinul bibliografic medical.

În cadrul departamentului Referinţe bibliografice, în anul 2012, s-au furnizat informaţii
bibliografice din diverse domenii medicale celor 820 de cititori, care au solicitat materiale
bibliografice, în vederea elaborării lucrărilor de licenţă, a tezelor de doctorat şi a lucrărilor
pentru sesiuni ştiinţifice:






s-au întocmit bibliografii de specialitate pentru uzul beneficiarilor;
s-au introdus în softul de bibliotecă ,,Alice” 1100 articole din periodicele existente în sală,
pe baza acestora elaborându-se Indexul Bibliografic Medical;
s-au efectuat traduceri din / în limba engleză;
s-a ţinut evidenţa utilizării CD-urilor şi a DVD-urilor;
s-au furnizat informaţii cu privire la utilizarea bazelor de date de specialitate.

16.3.




Bazele de date disponibile/accesate în anul 2012

MD CONSULT
ANELIS

16.4.

Activitatea de informatizare a bibliotecii

Biblioteca UMF asigură accesul la o mare varietate de informaţii şi publicaţii de specialitate
utilizatorilor săi: studenţi, cadre didactice, doctoranzi, cercetători, rezidenţi şi medici din
judeţul Mureş. Actualmente, Biblioteca UMF Tîrgu Mureş pune la dispoziţia utilizatorilor săi 7
săli de lectură cu o capacitate de 240 de locuri şi are în dotare 5 servere, 120 calculatoare, 12
imprimante, 6 cititoare de barcoduri şi echipamente active de reţea (10 switch-uri + 10
routere), 1 scanner şi 1 copiator.
16.5. Activitatea de digitizare a publicaţiilor
Digitizarea documentelor şi accesarea lor on-line reprezintă una din modalităţile cele mai
moderne de stocare, prelucrare şi punere în circulaţie a informaţiilor.
În cursul anului 2012 s-a achiziţionat un echipament pentru digitizarea publicaţiilor, respectiv:




1 scanner semiautomat de tipul Qidenus RBS PRO A2 ;
1 scanner pentru uz public i2s e-Scan 10;
3 staţii de lucru : Lenovo All in One B 520 .
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Au fost digitizate publicaţii ale cadrelor didactice din UMF Tîrgu Mureş, care nu intră sub
incidenţa Legii copyright-ului, totalizând peste 9.000 pagini digitizate.
16.6. Activitatea cu utilizatorii bibliotecii
Consultarea colecţiilor în săli de lectură şi împrumutul publicaţiilor în punctele de deservire,
este prezentată în următorul tabel:
Tabel 16.4. Utilizarea resurselor bibliotecii
Parametri
Utilizatori, persoane fizice
Frecvenţă utilizatori
Lichidări de fişe
Utilizatori noi înscrişi
Vizaţi în 2012
Publicaţii consultate, reviste
Publicaţii împrumutate, cărţi
Tranzacţii împrumut
Utilizatori la Sala de Internet
Vizite virtuale
Referinţe virtuale

Număr/Unități
2013
21.001
545
721
1.071
13.469
16.374
29.843
6.892
44.401
23.400

În anul 2012 au fost expediate 175 publicaţii tipărite la Editura University Press (din care 56 CDuri) şi 48 cursuri, iar la Biblioteca Judeţeană Mureş s-au expediat 25 publicaţii, din care 8 CD-uri
editate de Editura University Press şi 8 cursuri editate la Litografia UMF Tîrgu Mureş.
16.7. Schimbul interbibliotecar de publicaţii
Biblioteca organizează schimb intern şi internaţional de publicaţii. Schimbul se realizează, în
primul rând, cu publicaţiile proprii ale Universităţii: Revista ,,Acta Medica Marisiensis” şi lucrări
cu caracter didactic şi ştiinţific, elaborate de cadrele didactice ale Universităţii.
a) Schimbul interbibliotecar naţional
În cadrul relaţiilor de schimb interbibliotecar intern, Biblioteca U.M.F a expediat cursuri
următorilor parteneri de schimb:
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Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”din
Cluj-Napoca
Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie, Craiova
Biblioteca ,,Victor Babeş” a Universităţii de Medicină şi Farmacie, Timişoara
Biblioteca Centrală a Universităţii ,,Lucian Blaga”, Sibiu
Biblioteca Centrală a Universităţii ,,Transilvania”, Braşov
Biblioteca Centrală ,,Ovidius”, Constanţa
Biblioteca Universităţii din Oradea
Biblioteca Centrală Universitară ,,Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest ,, Vasile Goldiş” din
Arad

În anul 2012, în vederea îmbogăţirii fondului cu publicaţii de specialitate din domeniile
Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Kinetoterapie şi Educaţie fizică şi sport, s-au încheiat acorduri de
colaborare cu Biblioteca Universităţii ,,Vasile Alecsandri” din Bacău şi Biblioteca Universităţii
,,Dunărea de Jos” din Galaţi.
b) Schimbul interbibliotecar internaţional
Schimbul interbibliotecar la nivel internaţional se realizează cu 22 parteneri din următoarele
ţări: Anglia, Belgia, Brazilia, Cehia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia,
Japonia, Macedonia, Mexic, Polonia, SUA şi Ungaria.
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17. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR
Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mureș este structură sportivă, persoană juridică de drept
public, în subordinea Ministerului Educației Naționale, care funcționează în baza Certificatului
de Identitate Sportivă nr. 113, are o durata de funcționare nedeterminată.
Activitatea Clubului Sportiv Universitar Tîrgu Mures are următoarelor obiective:




asigurarea condițiilor de participare, organizare și desfășurare a activității specifice în secții
pe ramuri de sport, afiliate la federațiile naționale de specialitate;
asigurarea participării sportivilor și echipelor în sistemul competițional național și
internațional;
promovarea imaginii Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș prin:
o organizarea de competiții oficiale și amicale de nivel național si internațional în
cadrul Complexului Alma Mater al UMF Tîrgu Mures;
o distribuirea de materiale promoționale ale UMF Tg Mureș în cadrul competițiilor
oficiale și neoficiale la care participă Clubul cu scopul de a atrage studenți la
examenul de admitere pentru toate specializările din cadrul Universității;
o menționarea UMF Tg Mures ca și partener al CSU Tîrgu Mureș în emisiunile radio,
cele televizate, afișele competițiilor precum și în anunțurile speaker-ului, la
competițiile sportive;
o inscripționarea echipamentului sportiv al componenților CSU cu sigla UMF;
o denumirea secției de volei cu cele 4 echipe participante în Campionatele Naționale,
Cupe Europene, Turnee Internaționale cu numele de C.S.U MEDICINA TG.MUREȘ

Clubul Sportiv Universitar cuprinde 5 secții, respectiv: scrimă, orientare, culturism-fitness, tenis,
volei și are un număr de 113 sportivi legitimați.
Anul 2012 a fost pentru C.S.U Tîrgu Mureș, un an foarte încărcat, cu foarte multe competiții
(concursuri) la care Clubul a participat: campionate naționale (participare cu toate secțiile),
competiții Internaționale (volei), cupe intercluburi (participare cu secțiile de volei, scrimă,
culturism), Cupa României (volei, scrimă, culturism).
Calendarul sportiv pe anul 2012 a cuprins un număr de 75 competiții sportive. Pe lângă
acestea, au existat participări la cantonamente și semicantonamente de pregătire, turnee de
verificare.
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Rezultatele sportive, pe secții sunt următoarele:


Secția Volei:
o Campionatul Național al Diviziei A 1 – clasament final, locul 5 după tur-retur, locul 5
după play-off, cu drept de participare în Cupa CHALLENGE
o Campionatul Național al Diviziei A 2 – clasament final, locul 3
o Campionatul Național de Juniori – loc 1, CAMPIONI NAȚIONALI
o Campionatul Național de Cadeți – loc 4

În urma analizei raportului de activitate al antrenorului Luka Valerijan de către C.A. al C.S.U
Tîrgu Mureș s-a stabilit că obiectivele secției de Volei au fost îndeplinite.


Secția Scrimă:
o Campionatul National pe Echipe: loc 3
o Nysztor Alexandru - loc 3

În urma analizei raportului de activitate al antrenorului Szabo Zoltan de către C.A. al C.S.U Tîrgu
Mureș, s-a stabilit că obiectivele secției de Scrimă au fost îndeplinite.


Secția Culturism – Fitness:
o Asztalos Robert - loc 1, C.N. Culturism
o Saltelechi Sergiu - loc 2, Cupa României
o C.N. Culturism – loc 3

În urma analizei raportului de activitate al antrenorului Cheteles Dumitru de către C.A. al C.S.U
Tg. Mureș s-a stabilit că obiectivele secției de Culturism au fost îndeplinite.
Colaborarea cu UMF Tîrgu Mureș
Activitatea Clubului se realizează prin sprijinul gratuit acordat de UMF Tîrgu Mureș, respectiv:
spațiul pentru birouri, sala pentru jocuri sportive, sala pentru scrimă, sala pentru culturism și
terenurile de zgură pentru secția de tenis, a unor facilități în spațiile de cazare și didactice,
pentru sportivii clubului.
UMF Tîrgu Mures a asigurat participarea secției de volei a CSU pentru a cincea oară, consecutiv
la Turneul Internațional Global Challenge 2012, competiție organizată în Croația de mai multe
universități din SUA.
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18. ÎN LOC DE CONCLUZII
Activitatea unei Universități este un proces complex, care se desfășoară nu doar pe baze
manageriale, ci are în vederea protejarea resursei umane, fie că este vorba de student sau de
cadrul didactic sau administrativ.
Caracterul de universitate de stat, publică, implică nu doar o componentă de credibilitate
crescută, indusă de sistemul și de concepțiile în care ne-am format mulți dintre noi, dar și o
abordare diferită a administrării, care este mult mai greoaie prin prisma legislației care o
guvernează. Din acest motiv, unele decizii se pot aplica mai greu, există prevederi legislative
limitative, unele reacții sunt mai încetinite, din cauze obiective dar și subiective iar, per
ansamblu, investițiile sunt pe termen lung iar rezultatele apar mai încet decât ne-am dori unii
dintre noi.
De altfel, dintotdeauna sistemul de educație, mai ales cel din învățământul superior, purtând în
el tradiția atâtor ani, a fost mai mult conservator, decât progresist iar încercările de a fi
schimbat în forță s-au dovedit de-a lungul timpului a fi eșecuri.
Cu toate acestea, activitatea Universității pe anul 2012 a fost una caracterizată de dinamism,
de unele schimbări firești atunci când există schimbări de ștafetă, continuând însă proiectele
existente, aflate în derulare și inițiind proiecte noi. Credem că am încheiat anul 2012 finalizând
perioada de tranziție indusă de Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și că perioada care stă în
față Universității trebuie să aducă stabilitate și plus-valoare.
Mediul concurențial din jur ne obligă la performanță, la adaptare rapidă într-o societate
informațională explozivă, la o ofertă elastică, în acord cu cerințele pieții de educație și la un
pragmatism pe care, dacă nu ni-l asumăm, devenim doar spectatori la evoluția altora.
Următorii 2-3 ani trebuie să redefinească performanța individuală a fiecărui cadru didactic și să
repoziționeze atitudinea fiecăruia față de student. Anul 2013 este anul în care aceste schimbări
trebuie să înceapă.
“Binele se întâmplă numai planificat. Răul? Vine de la sine.” Philip B. Crosby

Rector
Prof. Dr. Leonard Azamfirei
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